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EEN SOCIALE VOORZIENING
EN HAAR CLIËNTEN

Een onderzoek naar de bi jstandverlening
aan vrouweli jke gezinshoofden

Q.M. VAN BIJSTERVELDT



STE LLINGEN

I~.

De onmacht die sociologen (soms) ervaren om de sociale werkelijkheid
adequaat te leren kennen valt voor een groot deel te verklaren uit de
ontoereikendheid van hun waarnemingstechnieken en -instrumenten. Bij-
gevolg dient in het fundamentele onderzoek veel meer nadruk te worden
gelegd op de ontwikkeling van betere waarnemings- en meetmethoden dan
op de verdere perfectionering van analyse-technieken. De geloofwaar-
digheid van de sociologie als wetenschap en de maatschappelijke bruik-
baarheid van haar inzíchten zijn daarbij onmiddellijk in het geding. Dit
geldt a-fortiori voor het macro-sociologisch onderzoek.

II .

Het universitaire sociaal-wetenschappelijk onderzoek zou meer kwali-
teit en meer "systeem" vertonen als de opbouw van de onderzoeksorga-
nisatie meer carriére-mogelijkheden zou bieden voor de succesvolle
onderzoekers. De verzorging van de post-academiale researchscholing
á la Posthumus zou hiertoe kunnen bijdragen.

III .

Het "privatisme" (A. C. Zijderveld, De abstracte samenleving, 1971,
pag. 118) is niet zozeer een irrationele reactie op de afhankelijkheid van
gebureaucratiseerde institutionele sectoren in de maatschappij als een
gevolg van het ontbreken van voldoende institutionele kaders voor de be-
steding van de vrije tijd, waarin mensen de mogelijkheden zouden hebben
om hun persoonlijke aspiraties buiten de privé-sfeer te verwerkelijken.
De "dagelijkse ervaring" van veel getrouwde vrouwen is er een aanwij-
zing voor, dat het eigen gezinsmilieu niet zo erg "responsive" (Etzioni)
is voor de bevrediging van haar behoeften.



IV.

Simmel doet in zijn sociologie-beoefening vaker een beroep op de inhou-

delijke aspecten van menselijke relaties dan met de intenties van zijn

vormen-sociologie overeenkomt, maar dat vooral maakt hem nog lezens-

waardig. Deze ambiguiteit lijkt terug te voeren op de invloed van de

Kantiaanse traditie enerzijds, en de "geisteswissenschaftliche" van

Dilthey anderzijds.

V.

Wanneer Maslow's motivatie-theorie juist is en in de bevrediging van de

behoefte aan zelfverwerkelijking de menselijke bestaanswijze culmineert,

dienen de eisen van het homo-duplex-theorema (A.C. Zijderveld, De ab-

stracte samenleving, 1971, sparsim) gerelativeerd te worden en behoeft

een ontwikkeling naar een meer geíhdividualiseerd menstype niet zo tra-

gisch genoemd te worden.

VI.

Het proces van stigmatisering van bepaalde groepen in de samenleving

moge ten dele verklaarbaar zijn uit de behoefte van de dominante groe-

pen om het eigen waarden- en normencomplex te versterken, uiteinde-

lijk leidt het verweer tegen zulk een proces meestal tot de vorming van

subculturele groepen van gestigmatiseerden die op erkenning en aan-

vaarding aandringen en zodoende juist het ontstaan van pluriformiteit in

waarde-opvattíngen in de hand werken.

VII.

In de gangbare Statistieken over uitkeringen op grond van de Algemene

Bijstandswet ontbreken ten onrechte gegevens over de lengte van de pe-

riode waarin de uitkeringen worden genoten. Regelmatige informatie

over de spreiding in de duur van bijstandsuitkeringen en over de deter-

minanten daarvan zou ten behoeve van de beleidsvoering nuttig zijn.



VIII.

Om enerzijds het individualiserend karakter van de Bijstandswet te be-
houden en om anderzijds rechtsongelijkheid en -onzekerheid te vermijden
zou een verdergaande differentiatie in de basisbedragen voor de alge-
meen noodzakelijke bestaanskosten moeten worden toegepast afgestemd
op de behoeften van gezinstypen, die naar aantal en leeftijd van de kínde-
ren en hun deelname aan het onderwijs van elkaar verschillen.

IX .

Alleen al het doen van de wekelijkse inkopen vraagt bij de huidige prijzen-
dans zoveel concentratie en onderscheidingsvermogen dat het werk van de
huisvrouw als een hoog beroep geclassificeerd moet worden. De finan-
ci~le beloning en de maatschappelijke waardering ervan blijven in verge-
lijking met dit functie-niveau ver onder de maat.

X.

De muziek van het Settecento bewijst dat er rustiger tijden zijn geweest
in Europa; en het Gregoriaans dat in de Middeleeuwen "peak experiences"
gewoonlijk langer duurden dan tegenwoordig.

XI .

Het poneren van stellingen kan nauwelijks als wetenschappelijke arbeid
beschouwd worden. Het is daarom verwonderlijk dat deze activiteit zo-
veel belangstelling trekt onder vakgenoten.

Stellingen bij Q. M. van Bijsterveldt: Een sociale voorziening en haar
cli~nten; een onderzoek naar de bijstandverlening aan vrouwelijke ge-
zinshoofden.
Proefschrift, Tilburg, 1975.
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VOORWOORD.

Deze studie bevat het verslag van een onderzoek onder een bevol-
kingsgroep die voor haar levensonderhoud afhankelijk is geworden
van bijstand, te weten de gezinnen die door afwezigheid van een man-
kostwinner in financi~le nood zijn geraakt.
Dit onderzoek vond plaats in opdracht van het Ministerie van Cultuur,

Recreatie en Maatschappelijk Werk, waarvan de Directie Bijstands-

zaken de verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van de Alge-

mene Bijstandwet. Het onderzoek werd uitgevoerd binnen het Instituut

voor Sociaal WetenschappelijkOnderzoekvan de Katholieke Hogeschool.

Niet alleen de naar verhouding snelle toeneming van de categorie

vrouwelijke gezinshoofden in de bijstand vroeg om onderzoek, maar

vooral de wijze waarop door deze groep onvolledige gezinnen het af-
hankelijk zijn van bijstand wordt ervaren. Daarbij werd allereerst
gedacht aan de vraag of de bijstand wel een toereikend inkomensalter-

natief vormt, dat het redelijk functioneren van het gezin in materieel

opzicht mogelijk maakt.

Daarnaast was er de vraag of het langdurig afhankelijk zijn van bijstand
niet allerlei minder gunstige neveneffecten zou hebben in sociaal en
psychisch opzicht.

Tenslotte bestond er belangstelling voor de wijze waarop door deze
groep cli~nten hulp gezocht en gevonden wordt voor de gezinsproblemen
welke zij vermoedelijk veelvuldig ondervonden.

De uitvoering van het project vond plaats tussen september 1971 en

november 1974, toen aan de opdrachtgever een uitvoerig verslag werd

uitgebracht "). Deze studie is een gecomprimeerde bewerkin~g van dit

verslag.

~-) Drs. Q.M. van Bijsterveldt en Drs. J.M.A.M. Janssens: Bijstands-
verlening aan vrouwelijke gezinshoofden; Rapport van het Instituut
voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek van de Katholieke Hoge-
school, Tilburg, 1974, 2 delen.
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Voor degenen die enige ervaring hebben met sociologisch onderzoek in deze

stijl zal het direct duidelijk zijn dat een dergelijk project geen solo-werk is

geweest. Ik heb er dan ook behoefte aan om alle medewerkenden voor hun

bijdragen te bedanken.

Allereerst Drs. Jan Janssens die als medewerker voor dit project was aan-

gesteld en die met grote vakkennis en niet aflatende werklust het hele onder-

zoek onder mijn leiding mee uitvoerde. Ook in de redactie van de oorspronke-

lijke rapporten had hij een ruim aandeel. Voor dit geschrift heb ik met zijn

toestemming royaal gebruik gemaakt van de door hem in het onderzoeks-

verslag gerapporteerde analyses (te weten hoofdstuk 2, 4, 5 en 7). Wij

zouden deze teksten evenzeer tot een gezamenlijk proefschrift hebben kunnen

bewerken, maar de heer Janssens gaf er de voorkeur aan te zijner tijd op

een onderwerp van zijn keuze te willen promoveren. Hij heeft mij door zijn

genereuze toestemming om de gehele rapporttekst te gebruiken echter in

staat willen stellen het gehele onderzoeksproject intact te houden. Mijn

erkentelijkheid voor zijn medewerking is uiteraard bijzonder groot. De

verantwoordelijkheid voor een en ander blijft natuurlijk bij mij.

Naast hem hebben vele anderen meer tijdelijke diensten verleend, zoals

een 25-tal studenten van de Tilburgse Sociale Faculteit bij het interviewen

of coderen. Hun conscientieuze medewerking was voor mij onmisbaar en

ik waardeer hen ervoor dat zij die gegeven hebben.

De vrouwen die aan het onderzoek als respondenten meewerkten door aan

ons langdurige en nogal vertrouwelijke gesprekken toe te staan, wil ik

evenzeer danken. Ik wil dit vooral doen door hen in dit boek "een stem te

geven". Ik reken het immers tot mijn beroepsplicht om langs deze weg de

aandacht te vragen voor hun te verborgen problemen. Ik realiseer me

overigens dat de strakke methodische verwerking van hun persoonlijke

gegevens het schrijnende van hun situatie voor sommige lezers kan hebben

versluierd. Dit geschrift wilde niettemin een proeve zijn van "exacte

bewogenheid".

Op de achtergrond opereerden verschiilende andere "bijstand-verleners":

dc leden van de begeleidingscommissie, collega's onderzoekers bij de

Sociale Diensten van Rotterdam en Amsterdam, de eigen collega's en
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supervisoren binnen het Instituut ~oor Sociaal-Wetenschappelijk Onder-
zoek, met name van de sector Welzijnsvraagstukken. Hun constante of
terloopse bemoeienis met de gang van zaken is daarom zo nuttig geweest
omdat wij daardoor het project beter in het spoor konden houden van de
beleidsontwikkeling en van de maatschappelijke relevante vraagstellingen
en het tevens naar de regels van het onderzoek-métier konden doen ver-
lopen.

De meest verheven inzichten of overtuigendste onderzoeksgegevens hebben
echter weinig maatschappelijk effect als ze niet in een goed leesbare
vorm gepresenteerd worden. Mocht de taalkundige vorm van dit geschrift
niet zijn geworden wat ik zelf ook graag gewild had - de wetenschap stelt
zo zijn eisen - aan de uiterlijke verzorging zal het niet liggen dank zij het
geduldige en secure typewerk van Ans Wijdeveld en Marian de Jong-van
Gijsel. Zij hebben onder aanwijzingen van Dhr. Bram Wesdorp mij een
uitstekende dienst bewezen. Dhr. A. van Helfteren tekende heel precies

de diagrammen.

Op meer indirecte wijze, maar werkelijk onmisbaar heeft de hulp van mijn

vakgroepgenoten Sociologie van het Sociale en Culturele Welzijn bijgedra-

gen tot een goede afloop doordat zij mij 3 jaar lang veel onderwijswerk uit
handen hebben genomen. Drs. Pieter van Harberden, Drs. Arnold Godfroy,

Drs. Robert Lafaille en Harry van Rooy ben ik bijzonder erkentelijk voor

hun "onzichtbare" steun.

Tenslotte dank ik mijn promotores Prof. Dr. R.A. de Moor en Prof. Dr.

J.H.G. Segers. Zij hebben beiden al heel lang bijgedragen tot dit resul-

taat: vanaf 15 jaar geleden als collega's onderzoekers in het Instituut voor

Arbeidsvraagstukken, waarbinnen ik het vak met hen geleerd heb, tot nu

toe in dit eindstadium, waarin zij nogmaals van hun geloóf in constructief

team-werk getuigden. Hun zeer concrete hulp bij de redactie van dit proef-

schrift heb ik tevens als een blijk van vriendschap ervaren, en dat kan men

bij zo'n onderneming ook nauwelijks missen.
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HOOFDSTUK I. VERANTWOORDING, PROBLEEMSTELLING EN OPZET

VAN EEN ONDERZOEK ONDER VROUWELIJKE GEZINS-

HOOFDEN IN BIJSTAND.

1. 1. InleidinQ.

Sedert de invoering van de Algemene Bijstandswet in januari 1965, vormden

de uitkeringen op grond van deze wet slechts een beperkt deel van het totaal

aan overgedragen inkomens in Nederland. Naast de ruim 20 miljard gulden

aan sociale verzekeringen werd in 1971 (het jaar waarin met dit onderzoeks-

projekt werd begonnen) ongeveer 1 1~4 miljard krachtens de A. B. W. uitge-

geven. Dit bedrag was ruim l~Jo van het nationale inkomen van dat jaar.

Sinds 1968 omvat de bijstand f ó~fo van de uitkeringen krachtens de sociale

verzekeringswetten. (Zie tabel 1. 1. bijlage II). In ons land vormt het gehe-

le systeem van inkomensverwerving door arbeid of vanuit sociale fondsen

een vrijwel sluitend geheel en de Algemene Bijstandswet behoeft maar voor

relatief weinigen een laatste inkomensgarantie te zijn.

Uit de verschuivingen sinds 1965 in de groep bijstandontvangers wordt echter

duidelijk dat door de uitbouw van het sociale verzekeringssysteem de A.B.W.

voor een wisselend samengestelde groep de laatste toevlucht is. (Zie tabel

1.2a. en 1.2b., bijlage II). Met name is door het in werking treden van de

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in 1968 in de bijstandscategorie "el-

ders verzorgden" (zoals in inrichtingen verpleegde bejaarden en zwakzinnig-

en) sindsdien een flinke daling opgetreden. Sinds 1970 treedt er ook een da-

ling of minstens een stabilisering op van de groepen thuiswonende bijstand-

ontvangers die ouder zijn dan 65 jaar, waarschijnlijk ten gevolge van de ge-

leidelijke optrekking van de AOW tot het niveau van het netto minimumloon.

(Zie tabel 1.2b., bijlage II).
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Uit deze tabel valt de laatste jaren onder de thuiswonenden ook een opmerke-

lijke toeneming te constateren van de mannelijke alleenstaanden jonger dan

65 jaar en van de vrouwelijke gezinshoofden. Omvat de eerste categorie, ab-

soluut gezien, slechts een klein aantal (2500 tot 3500), waarvan de toeneming

waarschijnlijk uit veranderingen op de arbeidsmarkt verklaard kan worden,

de tweede groep, die der vrouwelijke gezinshoofden, vormt de grootste groep

onder de bijstandsontvangers die jonger dan 65 jaar zijn, te weten ruim

30.000. Dit is 37zqo van dit totaal.

Vooral in de grote steden is vanaf 1969 het aantal vrouwelijke gezinshoofden

in bijstand aanmerkelijk toegenomen, terwijl daar het bijstandsdichtheid-

cijfer reeds hoger was dan in gemeenten met een lagere urbanisatiegraad (1).

Van 31-12-'69 tot 31-3-'71 is in de grote steden het aantal bijstandontvangen-

de vrouwelijke gezinshoofden gestegen met 25, 2ojo, terwijl in de overige ge-

meenten dit aantal met slechts 11, 8qo toenam. Het landelijk stijgingspercen-

tage was 17, 5qo (2).

Op 31 maart 1971 woonde in de steden met meer dan 100. 000 inwoners - die

op 1-1-'71 29qo van de Nederlandse bevolkingherbergden - 48qo van de bij-

standontvangende vrouwelijke gezinshoofden. Zij vormden er 10, 5qo van alle

vrouwelijke hoofden van huishoudens in die gemeenten tegen 8, 9~o in de andere

geme ente cate go rie ~n .

( 1) Zie C. B. S.: Statistiek van de Algemene Bijstand, 1969: "Bij toenemende
urbanisatiegraad van de gemeenten nam in 1969 het promillagecijfer toe

van 7 in plattelandsgemeenten tot 21 in steden met 100. 000 en meer inwo-
ners", p. 12 en tabel 3, p. 23.

(2) Welke subcategorie vrouwelijke gezinshoofden het meest tot die stijging

heeft bijgedragen was volgens de Afdeling Sociaal-culturele Statistieken
van het C.B.S. landelijk nog niet vast te stellen.
Uit een rapport van de Sociaal Wetenschappelijke Afdeling van de G. S. D.

te Rotterdam "Bijstand aan vrouwen jonger dan 65 jaar" (28 okt. 1971)
valt te becijferen dat in dezelfde periode het aantal weduwen-gezinshoof-
den-in-bijstand met 30ojo daalde en dat van de andere categorieën (geschei-
denen enz. ) met ruim 12ojo steeg.
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Hoewel de achtergronden van deze ontwikkeling nog niet volledig duidelijk

zijn is deze studie toch niet ondernomen om het verschijnsel van de snelle

toeneming van de groep vrouwelijke gezinshoofden in bijstand te verklaren.

Deze verontrustende groei vormde wel een belangrijke aanleiding voor het

Ministerie van C. R. M. om een aantal facetten van het functioneren van de

Algemene Bijstandswet te doen onderzoeken en met name bij de groep der

vrouwelijke gezinshoofden. Zij werd dan ook als onderzoeksgroep gekozen.

Een verdere verantwoording van deze keuze volgt later. Eerst wordt nu

een schets gegeven van de probleemstelling die voor dit onderzoek werd ge-

formuleerd.

1.2. De probleemstellin~; een verantwoordinQ.

In deze paragraaf zal achtereenvolgens de probleemstelling worden geschetst

zoals die vanuit de optiek der beleidsinstanties werd aangereikt enerzijds en

zoals die voor de uitbouw van de wetenschappelijke kennis kan worden gefor-

muleerd anderzijds. Zij bevat dus een aanduiding van de maatschappelijke

en wetenschappelijke relevantie van dit project.

1-2-1- De-afhankel~kheid van biZstand-als beleids~robleem.

1.2. 1. 1. Barrières bij bijstandbehoeftigen ?

Bij de voorbereiding van de opdracht tot dit onderzoeksproject vormde aan-

vankelijk het vermoeden bij de beleidsorganen binnen het Ministerie van

C.R.M., 'dat er onder enkele bevolkingsgroepen en met name bij de groep
alleenstaande vrouwen een aantal factoren werkzaam was, die hen belemmer-

den om van hun recht op bijstand gebruik te maken', aanleiding om een onder-

zoek naar deze barrières te overwegen (3). Het onderzoek zou derhalve op de

(3) Het Rapport van de Commissie Voorlichting Algemene Bijstandswet, dat in
1971 verscheen, ging ook van de veronderstelling uit dat er nogal wat soci-
aal-psychologische weerstanden bij potentiéle aanvragers bestonden, o.a.
p. 52 e. v. , Den Haag, 197 1.
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eerste plaats gericht moeten zijn op de beantwoording van de vraag, welke

factoren van invloed zijn op de beslissing al dan niet een beroep te doen op

de ABW. De eerste informatie-uitwisseling en discussie over dit punt leid-

den echter tot de conclusie dat het minder doelmatig zou zijn om een onder-

zoeksproject geheel op deze thematiek te richten. De argumenten daarvoor

waren:

- De barrièreproblematiek is mogelijk overtrokken. Met name hadden

speciale voorlichtingscampagnes in 1971 voornamelijk een toeneming

van bijstandaanvragen opgeleverd, die na onderzoek niet gehonoreerd

konden worden.

- Onderzoek naar verschijnselen als 'verborgen' armoede levert per defini-

tie welhaast onoverkomelijke methodologische moeilijkheden op; het zoge-

naamde 'dark number' blijft ook voor onderzoekers voor een onbekend

deel onbepaalbaar.

- Voorzover er sprake is van verborgen blijvende behoeftigheid, zou die

door de voorgenomen structurele optrekking van de A.O. W. en A. W. W. ,

de uitbreiding van de werkingssfeer van de A.W.B.Z. en de invoering van

een volksverzekering op de arbeidsongeschiktheid wel aanzienlijk vermin-

deren.

- Er zijn dringender vragen vanuit de praktijk van de bijstandsverlening

waarop onderzoek gericht moet worden, o.a. de samenwerking tussen de

diverse hulp- en dienstverleningsinstanties en de wijze waarop de cli~nt

die hulpverlening ervaart.

Daarom werd besloten om genoemde barrièreproblematiek zijdelings te on-

derzoeken, in die zin dat alleen bij degenen, die reeds de stap naar de Soci-

ale Dienst gezet hadden, wordt nagegaan waarom zij, nadat zij alleen waren

komen staan, wel of niet een tijd gewacht hadden alvorens beroep op de

A. B. W. te doen. Over de methodische implicaties van deze koerswijziging

zal verderop worden gesproken.
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Tevens werd besloten het onderzoek alleen te richten op vrouwelijke gezins-

hoofden beneden de 65 jaar, die als thuiswonenden een periodieke uitkering

krachtens de A. B. W. (maar niet op grond van een Rijksgroepsregeling) ont-

vangen in de algemene kosten van het bestaan. Argumenten hiervoor waren:

a) Er is over de snelgroeiende categorie van de vrouwelijke gezinshoofden

nog erg weinig bekend. Een analyse van aard en samenstelling van deze

categorie is nodíg. Zijn daarin ook "typen" te onderkennen ?

b) Zowel de publieke als de politieke belangstelling richt zich in toenemende

mate op deze categorie.

c) Een aanzienlijk deel van deze categorie is waarschijnlijk langdurig op bij-

stand aangewezen. Voor meting van de effekten hiervan op de betreffende

gezinnen bestond sterke belangstelling.

d) Objectieve gegevens over de hoogte van specifieke noodzakelijke bestaans-

kosten bij de onderhavige categorie (of van groepen daaruit, b. v, bepaalde

gezinstypen) zouden kunnen leiden tot een verfijning van het gemeentelijk

bij standsbeleid.

e) Door de Directie Bijstandszaken van het Ministerie van C.R.M. waren in

samenwerking met de gemeenten reeds enkele onderzoekingen naar andere

probleemgroepen in de bijstand ge~ntameerd. Zo werd een statistische

analyse uitgevoerd op het bestand "alleenstaande vrouwen" en zou boven-

dien een doorlíchting worden gedaan van het R. W. W. -bestand.

1.2. 1.2. Negatieve nevengevol~en ?

Een tweede probleem, dat naast de veronderstelde drempelvrees bij deze

groep de aandacht verdiende, bleek de betrekkelijke onophefbaarheid van de

bijstandssituatie voor deze groep te zijn. De negatieve uitwerking die een

langdurige afhankelijkheid van een bijstandsuitkering zou kunnen hebben op

het functioneren van het gezin en het psycho-sociale welzijn van de betrokke-

nen kwam hierbij aan de orde. Deze gevolgen zijn natuurlijk op de eerste

plaats voor de bijstandontvangenden zelf een probleem, maar zij vormen
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mede da~lrom een voorwerp van zorg voor het overheidsbeleid, omdat zij

als nevenverschijnselen van de bijstandsverlening voor de gemeenschap

niet aanvaardbaar zijn.

a. Een eerste belangrijk gevolg van langdurige afhankelijkheid van bijstand

zou kunnen zijn dat zich een "draineringseffect" voordoet wat betreft de

noodzakelijke bestaansmiddelen. Op de langere duur zou de bijstandsuit-

kering steeds minder toereikend kunnen zijn voor de noodzakelijke kosten

~van het bestaan, met name voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoe-

~deren. Er is ook meer inzicht nodig in het bestedingspatroon van gezin-

~nen die verschillen in samenstelling. De financiele tekorten kunnen vari-

eren met het aantal, de leeftijd of de scholing der kinderen of inet het

sociaal milieu.

In het onderzoek zou daarom aan de financiele positie van de bijstand-

ontvangsters veel aandacht moeten worden geschonken. De uitkomsten

zouden de wenselijkheid van een individualiserende uitvoering van het

bijstandsbeleid al dan niet kunnen ondersteunen. In dit verband kan men

b. v. ook veronderstellen dat door een langdurige afhankelijkheid van een

minimuminkomen, ais de bijstand in feite is, de toekomstmogelijkheden

voor de kinderen uit deze gezinnen nog eens extra nadelig zouden worden

beilzvloed, omdat betrokkenen menen zoveel mogelijk zelf in eigen onder-

houd te moeten voorzien door de kinderen vroegtijdig deel te laten nemen

aan hetarbeidsproces.

b) Ook kan men zich afvragen of het afhankelijk zijn van bijstand niet bepaal-

de sociaal-psychische effecten heeft, doordat'tengevolge van stigmatise-

rende reacties in de samenleving statusverlies en zelfs isolering kan op-

treden bij de betrokkenen.

Deze reacties zullen ook wel reeds het gevolg zijn van de echtscheiding

of het ongehuwd moederschap, maar mogelijk worden zij nog versterkt
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op grond van het bijstand "genieten" (4). De ervaring van een stigmatise-

rende behandeling door zijn omgeving kan de bijstandontvanger het gevoel

geven een tweederangs burger te zijn of een maatschappelijk mislukte,

waardoor ook zijn contacten met de omgeving kunnen verschralen. Tevens

kunnen door deze bejegening (of het idee dat men zelf daaromtrent heeft)

weer gevoelens van misdeeld en verongelijkt zijn ontstaan.

c. Dit syndroom van gevoelens werd voor de beleidsvorming ook relevant

geacht omdat zij mede de kans bepalen, dat betrokkenen bereid zijn zelf-

standig in eigen bestaan te voorzien. Het was vanuit beleidsstandpunt

immers ook van belang om te doen onderzoeken in hoeverre deze catego-

rie bijstandontvangers zich werkelijk aangewezen voelt op bijstand. Wordt

de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het bestaan door de bijstand-

situatie aangetast ? Hoe is hun arbeidsbereidheid en wat zien zij als ar-

beidsmogelijkheden ?

Uit de bijstandspraktijk in enkele grote gemeenten was overigens wel dui-

delijk dat een aanzienlijk deel van deze vrouwen door de zorg voor hun

gezin een tijd lang verhinderd is om zelf buitenshuis te werken. Ook wordt

de gebrekkige gezondheid vaak aangevoerd als belemmering daartoe (5).

(4) Uit een onderzoek van de N. V. v~h Nederlandse Stichting voor Statistiek
komt naar voren dat 48~fo het min of ineer eens is met de uitspraak dat
vooral profiteurs gebruik maken van de bijstand, en dat 33~Jo ( l lojo "volko-
men mee eens", 22ojo "een beetje mee eens") vindt dat men op je neer-
kijkt als je bijstand aanvraagt. Rapport Onderzoek Algemene Bijstands-
wet; 's-Gravenhage 1970.
Een soortgelijk onderzoek van het Instituut Inter~view N. V, vindt dat 45ojo
van de ondervraagden de mening deelt dat "je buren en kennissen over je
gaan roddelen als je bijstand krijgt. Zie J. Vermeulen "Voorlichting over
bijstand: T. V. -spots en een onderzoek" in Trefpunt, maart 1971, p. 97-
102.

(5) In een onderzoek in Amsterdam onder een steekproef van 295 cliënten
anno 1969 blijkt bij 95qo van de weduwen de bijstandssituatie onophefbaar,
waarvan bij ó5qo o.a. vanwege gezondheid en bij 20ojo vanwege leeftijd.
Van de gescheiden en verlaten vrouwen bleek 91Pfo in de huidige omstan-
digheden niet uit de bijstand te halen, 55~Jo niet vanwege gezondheid, 5ojo
niet vanwege hun leeftijd en 28~fo niet vanwege de zorg voor de kinderen.

(Vervolg noot op volgende pagina).
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Er zijn vanzelfsprekend gezinssituaties denkbaar, waarin het onaanvaard-

baar zou zijn bij de moeder of de gezinsleden er op aan te dringen om te

gaan werken. Misschien is er echter toch sprake van een zekere gewenning,

waardoor de bijstand die aanvankelijk als enig redmiddel geaccepteerd

werd, na verloop van tijd ervaren wordt als een gemakkelijk alternatief

voor de primair bij het gezin liggende verantwoordelijkheid om in eigen

levensonderhoud te voorzien, waarvan de wet uitgaat.

Daarom werd het door de opdrachtgever zinvol geacht dat werd nagegaan

onder welke omstandigheden en op welk tijdstip arbeidsaanvaarding gewenst

zou zijn of op grond van de A. B. W. zelfs als voorwaarde zou kunnen worden

opgelegd. Doordat te lang gewacht wordt met het aanvaarden van enige be-

roepstaak zou het kunnen gebeuren dat men zich, ongewild, kansloos maakt

voor een plaats in het arbeidsproces. Het onderzoek zou op dit punt meer

inzicht moeten geven in hetgeen er in het bijstandsbeleid, vooral ook met het

oog op de belangen van de betrokkenen, gedaan zou kunnen en moeten worden

om een verantwoorde en aanvaardbare arbeidsinschakeling te bevorderen. In

Vervolg noot (5) vorige pagina.

Rapport Gemeentelijke Sociale Dienst Amsterdam: Mensen in de bijstand;
1972, p. 13 en 15.
N. B. Het is niet gemakkelijk door sociaal onderzoek de juistheid van deze
motiveringen te bepalen.
Bij dit probleemaspect is uiteindelijk het principe in het geding of inen van
de groep door scheiding en verlating onvolledig geworden gezinnen wel mag
verwachten dat zij de funktie van inkomensverwerving zelf vervullen. Wan-
neer de redelijkheid daarvan t. a. v. de gezinnen van weduwen of t. a. v. de
gezinnen waarvan de man-kostwinner geruime tijd al dan niet vrijwillig
werkloos is, kennelijk wordt betwijfeld kan men zich afvragen of zulks ver-
antwoord is t. a. v. de gescheidenen en verlatenen.
Strang bekritiseert de te sterke accentuering van de "Selbsthilfedoktrin" in
de Bundessozialhilfegesetz:
"Diese den individuellen filrsorgerischen Aspekt der Sozialhilfe in den Vor-
dergrund stellende Selbsthilfedoktrin ubersieht, dass der Sozialhilfe heut-

zutage noch immer tlberwiegend eine reine Versorgungsfunktion fur solche
Fálle zukommt, bei denen berufliche Rehabilitation und sozialwirtschaftliche
Eigenst~ndigkeit infolge von Invalidit~t und Alter uberhaupt nicht mehr mt5g-
lich sind". Zie H. Strang: Erscheinungsformen der Sozialhilfebedurftigkeit;
Beitrag zur Geschichte, Theorie und empirische Analyse der Armut; Stutt-
gart, 1970, p. 160.
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~erband hiermee zou ook de vraag gesteld moeten worden of het gedeelte-

lijk korten van het inkomen op de uitkering voor deze vrouwen een belem-

mering vormt om part-time werk te aanvaarden.

d. De zojuist genoemde houdingen en reacties zouden tenslotte tot een levens-

instelling kunnen leiden die uit een oogpunt van geestelijke gezondheid be-

zorgdheid wekt. Gedacht wordt aan een uitgesproken fatalistische instel-

ling of het ontstaan van een bijna pathologisch wantrouwen t. o. v. de om-

ringende buitenwereld. Ook de neiging tot sociale terugtrekking en het ge-

voel van persoonlijke onwaarde en machteloosheid waardoor een positieve

toekom stgerichtheid ook voor de eigen kinderen gaat ontbreken, kunnen

hieruit voortvloeien. Het is niet uitgesloten dat het psycho-somatische

welzijn daardoor nadelig wordt beihvloed. Tenslotte is de ervaring van arm

te zijn en voortdurend tekort te komen waarschijnlijk nog wel de meest ne-

gatieve beleving. Daarbij komt dat de meeste vrouwen er niet op kunnen

rekenen dat aan de bijstandssituatie een eind komt, zoals b. v. het meren-

deel van de trekkers van een werkloosheidsuitkering wel kan. Vormt voor

de laatsten de werkloosheid meestal een intermezzo in hun deelneming aan

het arbeidsproces, voor de bijstandontvangende vrouwelijke gezinshoofden

is de afhankelijkheid van bijstand vaak een uitzichtloze situatie die een aan-

tasting van haar fundamentele behoefte aan sociale zekerheid of van haar

zelfrespect kan betekenen. Bovendien - en dit kan gedeeltelijk oorzaak van

de vermelde problematiek zijn - wordt aan deze groep veel minder maat-

schappelijke hulp geboden als aan werklozen gedaan wordt. Er is veel meer

hulp en bemoeienis van dienstverlenende instellingen zoals arbeidsbureau's,

medische diensten, opleidingsinstellingen of centra voor aangepaste werk-

gelegenheid om werklozen uit hun probleemsituatie te helpen dan er voor

deze bestudeerde groep gezinshoofden bestaat. Staan daarnaast de werklo-

zen ook voortdurend nog in de publieke belangstelling omdat zij de slacht-

offers worden geacht van het ontbreken van volledige werkgelegenheid, de

hier onderzochte groep kon men tot voor kort een vergeten groep noemen,
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die ten dele (de weduwen uitgezonderd want die hebben geen "schuld" aan

hun situatie) lijkt te moeten boeten voor het feit dat men alleen is komen

staan. Pas recent is in deze kring van een zekere mobilisering van de be-

trokkenen sprake, terwijl ook in de pers en in politieke kringen een groei-

ende aandacht voor deze groep ontstaat (6), zodat het gevoel van individuele

machteloosheid misschien daardoor enigszins kan worden teruggedrongen.

1 2. 1.3. Is de hulpverlening adequaat ?

In aansluiting op het eventuele optreden van bovengenoemde negatieve gevol-

gen werd tenslotte voor het beleid een derde thematiek relevant geacht. Met

name was er belangstelling voor de vraag op welke wijze de hulpverlening

door de G.S.D.'s werd uitgevoerd en hoe deze door de cliénten werd ervaren.

Niet alleen de mogelijke stigmatiserende werking van de bijstand, die tot ver-

mindering van sociaal aanzien leidt, en de versterking van hieruit voortvloei-

ende weerstanden waren hierbij belangrijke aspecten. Ook verdiende nadere

bestudering de wijze waarop de bijstandsverlening, die vanuit de problematiek

der cli~nten gezien vaak van partiele aard is, al dan niet gepaard gaat met het

inschakelen van een meeromvattende hulpverlening door andere organisaties.

De vraagstelling of de materi~le en irnmateri~le hulpverlening organisatorisch

al dan niet gekoppeld moeten zijn, verdient nadere studie maar kan hierbij

slechts onder een bepaald aspect aan de orde komen. Het onderzoeksproject

zou zich immers, gezien de overige componenten van de probleemstelling,

voornamelijk op de clienten als informatiebron moeten richtén en het is de

vraag of gegevens over ervaring en verlangens van cli~nten doorslaggevend

(6) Zie b.v, het rapport van de Interdepartementale Werkgroep Onvolledige

Gezinnen: Rapport betreffende de financi~le positie van de gescheiden

vrouwen en haar gezinnen; Den Haag, 29 april 1972.
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kunnen zijn voor de organisatorische vormgeving van de hulpverlening (7).
In elk geval zal onderzocht worden of de bedoelde groep bijstandontvang-
sters nog behoefte heeft aan andere vormen van hulpverlening dan de finan-
ciele steun en of er tussen de Sociale Dienst en andere instellingen naar de
ervaring van de cli~nten zelf een behoorlijke samenwerking bestaat. Tevens
zal worden nagegaan wat de wensen van de cli~nten in deze zijn.

1.2.2. De relevantie van de onderzochte Problematiek ~oor het vormen van------------------------------------- -------------------
wetenscha~~eli~k inzicht.

Hoewel de bovengeschetste problematiek van de vrouwelijke gezinshoofden
in bijstand vooreerst een vraagstuk is van praktische aard, dat om een af-
doende oplossing vraagt, kan de bestudering ervan ook bijdragen tot het vor-
men van een meer theoretisch inzicht. Daarmee is dan bedoeld dat de uit-

spraken die over de bestudeerde groep gedaan worden, kunnen worden gezien
als een eventuele bevestiging of ontkenning van veronderstellingen die men
omtrent het handelen van soortgelijke categorieén in soortgelijke situaties of
verhoudingen kan formuleren. Zij kunnen dus bijdragen tot het opbouwen van
empirische generalisaties omtrent een bepaald handelingensysteem en daar-
mee aan het vormen van een theorie (8). Met een generaliserende benadering

(7) De Moor merkt hierover op: "Er zijn talrijke onderzoekingen ingesteld
naar de aard van bijvoorbeeld onmaatschappelijkheid en de bejaardenpro-
blematiek, maar ik ken er geen waarin de hulpverleningsrelatie als zo-
danig is onderzocht en met name de orientatie van de cli~nt ten aanzien
van de hulpverlening. Toch zal het succes van de hulpverlening die in een
aantal gevallen bestaat in een proces van attitudeverandering, sterk af-
hankelijk zijn van de mate waarin de maatschappelijk werker inspeelt op
de verwachtingen van de cli~nt". Zie R.A. de Moor: Praktijkproblemen
en sociologische theorie; in: H.A. Becker, red. ; Dienstverlening en pu-
bliek; een bedrijfssociologische verkenning in het spanningsveld tussen
organisatie en buitenwacht; Utrecht, 1966, p. 161.

(8) Evenzo R.A. de Moor: De verklaring van het conflict; Assen, 1961, p. 14.
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zou ook het beleid weer gediend zijn, omdat de uitkomsten niet slechts van

betekenis zijn voor het beleid ten aanzien van de onderzochte groep, maar,

mutatis mutandis, ook voor andere bevolkingscategorie~n die in omstandig-

heden verkeren welke de behoefte aan hulp door derden oproepen.

Het bijstand verlenen aan een (onvolledig) gezin kan men in deze optiek be-

schouwen als een vorm van helpen, die men als een "typisch" voorbeeld van

beroepsmatige hulpverlening vanuit een bureaucratische organisatie kan ana-

lyseren en dit binnen het raam van een moderne ruilverkeershuishouding.

Het helpen en geholpen worden zijn dan te omschrijven als een interactiesy-

steem waarin de wederkerigheid van de ruilrelatie of van een cotSperatieve

betrekking ofwel ontbreekt of slechts in oneigenlijke zin aanwezig is. Het

streven naar wederkerigheid en gelijkwaardigheid is kenmerkend voor de

arbeidsverhouding. Daarin is "de ene dienst de andere waard". Ook in de

vriendschaps- of liefdesbetrekkingen heerst een subtiel evenwicht in de uit-

wisseling, al is die deels geestelijk en symbolisch van aard.

De hulpbetrekking onderscheidt zich echter hiervan door eenzijdigheid, zeker

wanneer zij primair is en niet als basis de arbeids- of liefdesverhouding

heeft (9). Deze eenzijdigheid bij de begunstiging kan o.a. leiden tot het ont-

staan van machtsverhoudingen tussen helper en hulpbehoevende, welke laat-

ste zich te meer afhankelijk weet naarmate de aard van de hulp onontbeerlij-

ker is voor hem en slechts vanuit deze bron kan worden verwacht. Blau zegt

hierover: "By supplying services in demand to others, a person establishes

power over them. If he regularly renders needed services they can not readily

obtain elsewere,~thers become dependent on and obligated to him for these

(9) Het onderscheid in primaire en secundaire hulprelaties is afkomstig van
Peyser en duidt op het al dan niet functioneel autonome karakter van de
hulpbetrekkir.g: Zie Dora Peyser: Hilfe als soziologisches Ph~.nomen;
Wttrzburg, 1934, p. 12.
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services,and unless they can furnish other benefits to him that produce

inter-dependence their unilateral dependence obligates them to comply with

his requests lest he cease to contínue to meet their needs" ( 10).

Wordt dit machtseffect in de echte professies voorkomen door de ethische

code die het belang van de hulpbehoevende centraal doet stellen, bij een

semi-professioneel bureaucratisch georganiseerd hulpapparaat, zoals b. v.

de Sociale Diensten zijn, zou de norm van de ambtelijke neutraliteit de weer-

loosheid van de hulpbehoevenden moeten sauveren. Of dit in feite ook gebeurt

mag bij wijze van hypothese worden betwijfeld. De hulpbehoevenden "ruilen"

voor de ontvangen hulp vaak een zekere "inschikkelijkheid" ( Etzioni: "com-

pliance") in, zowel met de eventueel formeel gestelde voorwaarden als soms

ook met de informele wijze van behandeling. Kan men dit laatste nog zien als

een onbedoeld effect, het formeel stellen van voorwaarden voor het ontvangen

van hulp verraadt het principieel tweeslachtige karakter van deze "reserve

systemen" van het maatschappelijk verdelingsproces: enerzijds willen zij

hulp garanderen, anderzijds willen zij dit slechts doen voor zover het primaire

inkomensverwervingssysteem daardoor niet nadelig wordt beihvloedt, en in

zoverre zijn zij sociale beheersingssystemen ten behoeve van een bepaalde

maatschappelijke ordening ( 11).

Of de waarde-prioriteiten die daarin vervat liggen de toets van een visie om-

trent een wenselijke maatschappij-ontwikkeling kunnen doorstaan is uiteraard

een kwestie van waardeoordeel en kan voorlopig buiten beschouwing blijven.

De hypothese is hier slechts, dat in de moderne systemen van (materi~le)

( 10) P. Blau: Exchange and Power in Social Life; N. Y. 1967, p. 118.

( 11) Zie b. v. ook G. V. Rimlinger: "Social Security, Incentives and Controls
in the U.S. and USSR" in M.N. Zald: Social Welfare Institutions, a socio-
logical reader; Wiley N. Y. 1965, p. 102 e. v. :"Many problems are inhe-
rent in the attempt to make social security serve adequately the needs of
its beneficiaries and at the same time use it as an instrument of economic
incentive and control", p. 104.
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hulpverlening een tweeslachtigheid van doeleinden en midde~len optreedt die

ten dele het karakter draagt van onverenigbaarheid of concreter, dat het af-

doende verlenen van hulp niet goed te verenigen valt met het hanteren van be-

perkende normen of dwingende voorwaarden, die tot doel hebben een bepaalde

maatschappelijke ordening als het arbeidsbestel en het daaraan inherente in-

komensverdelingssysteem te sauveren. In dat opzicht loopt de problematiek

parallel met die van andere semiprofessionele organisaties, als de reclasse-

ring, zoals Snel die beschreven heeft ( 12).

Men kan stellen dat er bij een wijze van helpen als de bijstandsverlening sprake

is van onderlinge hulp of minstens van een indirecte ruilrelatie, omdat men op

grond van eerdere prestaties of financiële bijdragen (premies bij de sociale

verzekering, belastingen o. a. ten behoeve van de Algemene Bijstandswet) zijn

recht op een tegenprestatie heeft verdiend. Het is echter zeer de vraag of de

"gerechtigden" zich van dit indirecte ruilkarakter in de hulprelatie bewust zijn.

Uit onderzoek is reeds gebleken, dat meer dan de helft van een onderzochte

steekproef van werklozen meende meer recht te hebben op een uitkering op

basis van de sociale verzekeringswetten dan op basis van de Algemene Bij-

standswet, terwijl 35~fo dat verschil in recht niet zag ( 13). Uit opinie-onderzoek

komt verder naar voren dat 40-50~Jo niet of inet veel moeite ooit een beroep op

de Bijstandswet zou willen doen ( 14).

Pinker stelt in een studie die aan enkele fundamentele problemen in het welzijns-

beleid is gewijd, dat het nodig is een theoretisch model voor de welzijnszorg te

ontwikkelen, waarin de centrale hypothese is dat er in het bewustzijn van "ge-

wone mensen" een scherp onderscheid wordt gemaakt tussen de rol van de

"gever" en die van de "ontvanger" van sociale voorzieningen. "Immers, overal

(12) G. Snel: Helpen (z)onder dwang, Assen, 1972.

(13) Drs. J. van Wezel en drs. K. Kapitány: Onderzoek sociale zekerheid, deel

2A. De beleving van een uitkering door werklozen en de voorlichting; Insti-

tuut voor Arbeidsvraagstukken, Tilburg, 1971 .

(14) Zie b.v. Rapport Onderzoek Bijstandswet; N. V. v~h Nederlandse Stichting

voor Statistiek, 's-Gravenhage, 1970, r
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waar zelfwerkzaamheid en onafhankelijkheid sterk gesanctioneerde waarden

zijn, dwingen de subjectieve feiten van het sociale bewustzijn de afhankelijke

persoon in de richting van een minderwaardige status". Op deze wijze is het

ethos van het economisch bestel weerspiegeld in de sociale voorzieningen ( 15).

De mate waarin dit gebeurt beihvloedt volgens Pinker de mate waarin deze

laatste systemen hun doeleinden van hulpverlening combineren met sanctio-

nerende functies. In zoverre sociale voorzieningen ook als "agents of social

control" fungeren, combineren zij therapeutische en stigmatiserende functies.

Daarbij werkt naar zijn mening afhankelijkheid van overheidsvoorzieningen nog

meer stigmatiserend dan van die in de particuliere sector. Ook andere auteurs

spreken in dit verband over het proces van stigmatisering ( 16).

Pinker waarschuwt tegen de tendens bij deskundigen om vanuit hun theoretische

-visie de functies van sociale voorzieningensystemen te formuleren. Hun zwakte

ligt volgens hem meestal in de neiging om wetenschappelijke waarnemingen van

de sociale werkelijkheid te verwarren met die van de gemiddelde gebruiker van

sociale voorzieningen. Wat echter de doorslag geeft stelt hij, is de authentici-

teit van de ervaringen waarop de waarheden en onwaarheden van de huis-,

tuin- en keukenwijsheid zijn gebaseerd. Zijn model bevat daarom ~een enkele

verwijzing naar een soort wederkerigheidsrelatie door een "terugkoppeling"

naar belastingen of tarieven, omdat zijn hypothese luidt, dat deze verschijn-

selen geen centrale rol spelen in het sociale bewustzijn van de gemiddelde

gebruiker van sociale voorzieningen.

Het verschijnsel van de stigmatisering is voor Pinker een centraal verschijn-
sel zowel voor een goed begrip van de structuur en de doeleinden van de wel-

(15) Robert Pinker: Sociologie en sociaal beleid; Meppel, 1973, p. 181.

( 16) O. a. D. Matza: Poverty and disrepute; in R. Merton 8c R. Nisbet: Contem-
porary Social Problems; sec. ed., New York, 1966.
J.F. Handler and E.J. Hollingsworth: The "Deserving Poor", a Study of
Social Administration; Chicago, 1971 .
H. Strang: Erscheinungsformen der Sozialhilfebedtirftigkeit; Stuttgart, 1970.
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zijnsvoorzieningen als van het machtsevenwicht binnen een samenleving

waar de meeste vormen van conflict ogenschijnlijk in institutionele kanalen

zijn gevangen.

Pinker nuanceert zijn scherpe stellingname door te veronderstellen dat de

stigmatiserende werking zal vari~ren met de mate waarin de ontvanger zich

bewust is van zijn afhankelijke en minderwaardige positie en met de mate

waarin hij de definitie van zijn status als legitiem aanvaardt. Ook verschilt

zij volgens hem met de sociale afstand tot de gever als ook met de duur: hoe

langer de toestand van afhankelijkheid, des te waarschijnlijker is het dat de

afhankelijke zijn gehele maatschappelijke perspectief gaat herdefini~ren ín

termen van zijn stigma. Tenslotte zouden de meest anonieme vormen van

dienstverlening meestal de minst stigmatiserende werking hebben en de meest

persoonlijke vormen van sociale hulpverlening waarschijnlijk het meest verne-

derend zijn voor de betrokkenen. Of Pinker in zijn stellingname ook niet ge-

preoccupeerd is, valt vooralsnog rnoeilijk vast te stellen. Hij beperkt zich tot

deze globale hypothesen en komt aan toetsing ervan niet toe.

Uit bovenstaande globale visie zouden echter, afgestemd op de eerder geschet-

ste probleemstelling voor dit onderzoek, de volgende meer concrete hypothesen

kunnen worden afgeleid teneinde toetsing ervan in dit project te beproeven.

~ De Algemene Bijstandswet en de Sociale Dienst, als uitvoerend orgaan daarvan,

~dragen in de ogen van een belangrijk deel van het publiek het karakter van een

~voorziening resp. van een instelling voor "onverdiende" hulp. Het zal afhanke-

lijkheid van dit systeem negatief bezien. Een groot deel van de potenti~le cli~n-

ten zal zich bewust zijn van deze perceptie in zijn directe of wijdere omgeving.

Vandaar dat zij grote r.emmingen zullen ervaren om een beroep te doen op deze

voorziening en men zal, alvorens daartoe gedwongen te zijn, proberen alterna-

tieven te vinden die dit nadeel van hulp-zonder-tegenprestatie niet dragen.

Overigens zal een ander deel der cli~nten geconfronteerd worden in zijn omge-

ving met een positieve waardering van het wettelijk recht op bijstand. Gesteund
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door dit oordeel zullen zij veel minder aarzelen om van hun recht bij voor-

komend geval gebruik te maken.

De hulpinstelling zelf, i. c. de Gemeentelijke Sociale Dienst, kan echter

ook haar functies op verschillende wijze interpreteren en uitvoeren. Zij

kan het accent leggen op het complementaire karakter van deze sociale

voorziening en de eigen verantwoordelijkheid voor het bestaan sterk bena-
drukken. Daaruit vloeit dan zoal niet in beginsel dan toch in de dagelijkse

praktijk van uitvoering een zekere wantrouwige houding ten aanzien van de

bijstandsaanvrager voort. Onderzoek vooraf, strikte toepassing van wette-

lijke normen, het volgen van offici~le procedures, controle achteraf en het

hanteren van voorwaarden als sancties zullen de uitingen daarvan zijn. Deze

houding stemt overeen met wat Scott een bureaucratische ori~ntatie genoemd

heeft ( 17).

Daartegenover kan de Sociale Dienst de nood van de cli~nt als eerste uitgangs-

punt nemen en alle middelen aanwenden die de wet verschaft of toestaat, om

de client weer in een normale situatie terug te brengen. Bij deze optiek past

een begrijpende en aanvaardende houding en zal vertrouwen in de cliént voor-

op staan: zij duidt op een professionele ori~ntatie bij de hulpverleners, die

sterk cli~nt-gericht is.

Tussen beide uitersten ligt dan de opstelling van de Sociale Dienst als hulpor-

gaan die te omschrijven valt als een neutrale service-houding waarbij men

tracht "zonder aanzien des persoons" de mogelijkheden tot financiele steun,

die de wet geeft, toe te passen zonder meer. Men treedt daarbij niet in een

persoonlijke verhouding tot de client en beperkt zich tot een efficiénte afhan-

deling van de bijstandsaanvrage.

(17) W.R. Scott: "Professional Employees in a bureaucratic structure: Social
work", in: A.Etzioni: The Semi-professions and their organization; New
York, 1969.



- 18 -

Geplaatst in het spanningsveld van negatieve of positie~je attitudes zowel in

hun omgeving als bij de hulpinstelling zelf zullen de cliënten op uiteenlo-

pende wijze reageren, afhankelijk van welke invloed het sterkst op hen in-

we rkt .

Uit schema 1-A, waarin dit spanningsveld in beeld is gebracht,valt af te

leiden dat clienten in principe in een viertal mogelijke situaties kunnen

komen, die hen tot "typische" reacties daarop kan brengen.

Schema I -A

NEGATIEVE INSTELLING VAN OM-
GEVING t.a.v A.B.W. en G.S.D.

cliént door stigmahsenng
in defensief isolement

cliënt door hulpinstel-
ling ,.in bescherming"
genomen t o.v negatie-
ve omgeving

cliënt met negatieve
maar opportunistische
instelling t av G.S D

client m goed gemte-
greerde relatie met
G 5 D en omgeving

POSITIEVE INSTELLING VAN OM-
GEVING t.a.v A.B.W. en G.S.D.
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Men kan hier de stelling van Etzioni ( 18) introduceren, volgens welke formele

organisaties er naar tenderen om bij hun "laagste leden" een betrokkenheid

(invol.ement, compliance) op "hun" organisatie op te roepen die congruent is

met de machtsmiddelen die worden gehanteerd: in de dwangorganisaties is

fysieke dwang het voornaamste controlemiddel en is dienovereenkomstig ver-

vreemding (een ori~ntatie die zich afzet tegen de machthebber en er zich tegen

keert) karakteristiek voor de opstelling van de lagere leden; in utilitaire orga-

nisaties is de beloning of onthouding daarvan het belangrijkste machtsinstru-

ment en is dienovereenkomstig een berekenend zich voegen de kenmerkenende

houding; in normatieve organisaties is "symbolische" beihvloeding de voor-

naamste vorm van beheersing en leidt er tot een positieve orientatie van de

ondergeschikten op de richtlijnen ~an de leiding en tot een hoge mate van

binding.

Men zou nu Sociale Diensten, naar een indeling van Blau en Scott, "service-

organisaties" kunnen noemen, waarvan de feitelijke cli~ntele wel de meest

begunstigde groep in de organisatie maar tevens de laagste deelnemers ervan

vormt. Wanneer deze nu het verlenen van materi~le hulp als hun belang-

rijkste taak beschouwen, dan kan uit Etzioni's hypothese worden afgeleid dat

de instelling van de begunstigden eerder berekenend zal zijn en, voorzover

ook nog met dwangvoorwaarden en strafdreiging wordt gewerkt, hun houding

eerder een negatieve inslag zal vertonen. Zij kan ertoe leiden dat men zich

afschermt van verdere bemoeienis en begeleiding door de Sociale Dienst.

Zeker wanneer men dan in die situatie ook nog onvoldoende steun en recht-

vaardiging vindt in het eigen milieu, zal men geneigd zijn zich terug te trek-

ken in een defensief isolement ten opzichte van de hulpinstelling.

Naast dit proces van voortschrijdende verslechtering van de hulpbetrekking

bestaat echter de mogelijkheid dat de in eerste aanleg argwanende cli~nt bij

de hulpinstanties een veel positievere behandeling ondervindt dan hij aanvanke-

( 18) A. Etzioni: A comparative analysis of complex organizations; New York,
1961.
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lijk verwacht had. De bijstandsverlening wordt dan door de gemeentelijke
r

Sociale Dienst en haar functionarissen veel meer als een proces van hulp-

verlening gezien waarbij de belangen van de cli~nt vooropstaan en zijn

noodsituatie met professionele deskundigheid wordt gediagnostiseerd. Van-

uit deze service-orientatie zal men zich moeite geven om binnen de gren-

zen van de organisatorische mogelijkheden de bijstandsverlening minder

bureaucratisch en meer persoonlijk te doen plaatsvinden en het probleem

van de cli~nten naar bevind van zaken tot een oplossing te brengen. Men

hanteert dus ook "symbolische" beloningen. In dat geval mag men bij de

cliént een veel positievere opstelling verwachten, wanneer althans zijn om-

geving deze afhankelijkhéid niet negatief beoordeelt. In dat geval kan zijn

positie "marginaal" worden, waarbij hij geneigd zal zijn zich door de hulp-

instelling in bescherming te laten nemen.

Een derde variant in de verhouding tussen cliént en hulpinstelling bestaat

hierin dat de bijstandaanvrager weet of ineent dat zijn directe of wijdere

omgeving het gerechtvaardigd acht dat hij een beroep doet op de Sociale

Dienst. Hij ziet met deze omgeving de Bijstandswet als een goede zaak,

waarop iedere burger in voorkomend geval recht kan doen gelden. Hij zal

daarom veel minder remmingen ondervinden om de beslissing tot het aan-

vragen van bijstand te nemen.

Wanneer hij nu voor deze houding ook erkenning en bevestiging ontmoet bij

de Sociale Dienst, dan is de situatie gunstig voor de ontwikkeling van een

goede hulpbetrekking.

Zou echter de hulporganisatie door haar handelwijze de stereotype opvatting

over financieel afhankelijk zijn en de negatieve vooroordelen ten opzichte van

bijstandontvangers, zoals die in de publieke opinie bestaan, ondersteunen en

haar controierende functie benadrukken, misschien mede door de handelwijze

van de cliënt daartoe gedwongen, dan zou ook hier een stigmatiserend en
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} statusberovend effect optreden bij de cli~nt. Hij zal zich door de desillusie

over deze negatieve bejegening op zichzelf teruggeworpen weten en vanuit
die situatie proberen rechtvaardiging te vinden in het eigen leefmilieu.

Mogelijk zal dit hem ertoe brengen zijn opstelling ten aanzien van de So-

ciale Dienst te herzien en, zoals het eerste type bijstandontvanger geneigd
is te doen, een meer berekenende houding aannemen, waarbij geprobeerd

wo rdt "e ruit te halen wat e r in zit" .

De ~ier hierboven geschetste reactiewijzen zullen ook een verschillende
ori~ntatie teweegbrengen op de Sociale Dienst als instelling voor immate-
riele hulpverlening. Wanneer immers de ervaringen tot nu toe negatief ge-

stemd waren, zal men ten aanzien van hulp bij andere dan financiële proble-

men minder verwachtingen ten aanzien van de gemeentelijke Sociale Dienst

koesteren en zal men eerder een afwerende houding aannemen. Wanneer

men tot nu toe echter begrip en belangstelling ook voor de verdere proble-

men in zijn leefsituatie heeft ondervonden bij de bijstandsambtenaar, zal de

neiging bestaan om ook voor de toekomst meer hulp in deze moeilijkheden

te verwachten.

Deze laatste hypothese is in tegenstelling met de veronderstelling van Pinker,
waarin gesteld wordt dat een veelvoudige afhankelijkheid van de cli~nt van
eenzelfde hulpinstantie een nog sterker stigmatiserend karakter heeft dan een
meer partiele en gespreide afhankelijkheid (19).

De afhankelijkheid echter die leidt tot het besef van een stigma wordt bij de

eerder geschetste positieve hulpinstelling van de Sociale Dienst overstemd

( 19) Pinker, a. w. p. 175 en op p. 167: "Als we werkelijk ernst willen maken
met het terugdringen van stigmatisering in de welzijnszorg, zouden we
veel meer aandacht moeten hebben voor de stelling dat de meest anonieme
vormen van dienstverlening meestal de minst stigmatiserende werking
hebben, en de meest persoonlijke vormen van sociale hulpverlening waar-
schijnlijk het meest vernederd zijn voor de betrokkene".
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door het gevoel van persoonlijke bevestiging. De poteryti~le macht die de

hulporganisatie heeft over de cli~nt komt niet tot gelding en wordt geneu-

traliseerd door de professionele ueutraliteit of ineer nog door de positieve

ori~ntatie van de hulpverlener op de cliënt.

Uit de ontwikkelde gedachtengang kan een typologie van de reactiewijzen

worden opgesteld, die zich kunnen voordoen zowel in het stadium, waarin

de beslissing om beroep te doen op bijstand genomen wordt, als in de fase

waarin de bijstandontvanger geconfronteerd wordt met het functioneren van

de hulpinstelling. Met deze typen van reactiewijzen kunnen bovendien de

veronderstelde effecten verband houden, die een langdurige afhankelijkheid

van bijstand in maatschappelijke en psychologisch opzicht mogelijk heeft.

Tenslotte kunnen zij de basis vormen van en tot uiting komen in het verwach-

tingspatroon dat men inzake financiele en verdere dienstverlening door

de Sociale Dienst koestert.

De hypothese luidt dus in een meer gesystematiseerde vorm dat naargelang

men gevoelig is of niet voor het statusverlies dat de samenleving verbindt

aan het afhankelijk zijn van bijstand~en naargelang het optreden van de So-

ciale Dienst deze ervaring bij de cli~nt versterkt of weer verzwakt, men

onder de (potenti~le) ontvangers van bijstand vier groepen met onderscheiden

basisoriéntaties kan onderkennen, welke groepen verschillend zullen reageren

op de controle en hulpverlening door de Sociale Dienst.

a. Een groep die zich ofwel door de vrees voor het publieke oordeel en de

veronderstelde bureaucratische inslag van de hulpverlening reeds bij

voorbaat laat afschrikken en dus geen beroep doet op bijstand, ofwel, zo

zij daartoe toch gedwongen wordt door de ernst van de noodsituatie slechts

met schaamte over het verlies aan sociale status deze hulp accepteert.

Zij zal bij een bevestiging van deze vrees door negatieve ervaringen bij

de bijstandverlening afwijzend staan tegenover een verdere bemoeienis van

de hulpinstelling.
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b. De groep die zich eveneens maatschappelijk gedaald ziet, maar bij een

meer positieve benadering door de Sociale Dienst daarin berust en tot

een positieve aanvaarding van de aangeboden hulp zal komen.

c. De groep die zich minder bewust is van de maatschappelijke depreciatie

die het ontvangen van bijstand meebrengt of daar minder gevoelig
voor is, maar meer overtuigd is van haar recht op bijstand b.v. omdat

zij zich buiten eigen schuld door de samenleving verongelijkt voelt. Zij

zal, wanneer zij bij de hulpinstelling een op wantrouwen en afkeuring ge-

baseerde houding ontmoet, proberen "er uit te halen wat er in zit", zich

voor controle en bemoeienis afschermen en zich met verontschuldigingen

wapenen tegen identiteitsverlies.

d. De groep die op grond van een onvermijdbare situatie (b. v. weduwen,

grote gezinnen, gezinnen met jonge kinderen) overtuigd is van haar recht

op bijstand en zich ook door de maatschappij ge~xcuseerd en dus gelegi-

timeerd weet wanneer zij daar beroep op doet. Zij zal blij zijn uit de nood

gered te worden zonder onder verlies van maatschappelijk aanzien te

moeten lijden. Zij zal waarschijnlijk bij een positieve benadering door de

Sociale Dienst ook de controle minder negatief ervaren of deze gemakke-

lijker accepteren en zich open stellen voor verdere hulp bij het oplossen

van haar problemen.

Uit de geformuleerde gedachtengang vallen meer specifieke hypothesen af

te leiden. Dit zal gebeuren in de navolgende paragraaf waarin de verdere

uitwerking van de probleemstelling zal plaatsvinden. De boven weergegeven

reeks'hypothesen fungeert daarbij als een theoretisch fundament voor de keuze

van variabelen voor de verdere beschrijving en verklaring van de centraal

staande thema's: de drempelvreesproblematiek, de eventuele ongunstige ne-

veneffecten van de bijstand en de ervaringen met de dienstverlening.

Overigens zal in het onderstaande wel blijken dat voor een systematische ver-

klaring van deze verschijnselen ad hoc ook andere variabelen geihtroduceerd

moeten worden. Ook dat kan men tot de theoretische fundering van het onder-

zoek rekenen. Het opstellen van verklaringsmodellen met behulp van alle rele-

vant geachte factoren draagt immers bij tot het wetenschappelijk gehalte van

de uitspraken die men over de gekozen onderwerpen wil doen.
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1.3. Uitwerking van de probleemstelling.

Om de in de voorgaande paragraaf onderkende problemen voor systematisch

onderzoek toegankelijk te maken, dienden zij in een uitgewerkte vraagstel-

ling geconcretiseerd te worden en in een gespecificeerd onderzoeksontwerp

te worden ondergebracht. Wij zullen nagaan welke facetten aan de probleem-

stelling onderkend konden worden en welke variabelen relevant geacht konden

worden ter verklaring van een en ander.

Daarbij zal ook worden aangegeven welke vragen binnen het kader van dit

onderzoek niet beantwoord konden worden vanwege methodologische compli-

caties of technische beperkingen.

De onderwerpen die in het voorgaande onderzoek bleken te verdienen, waren:

1.~ Welke factoren vooral bepalen bij de onderzochte groep de beslissing om

een beroep op bijstand te doen ? Waardoor werd deze beslissing bemoei-

lijkt of vertraagd ?

2. Hoe werkt de afhankeiijkheid van een bijstandsuitkering in op het functio-

neren van het (onvolledige) gezin en het psycho-sociale welzijn van de be-

trokkenen ?

3. Op welke wijze verloopt het proces van bijstandsverlening, hoe wordt het

door de betrokkenen ervaren en in hoeverre is er ook sprake van een aan-

vullende hulpverlening door de Sociale Dienst of door andere instellingen ?

Wat zijn de verwachtingen van de cli~nten in deze ?

We zullen nu deze vragen achtereenvolgens concretiseren.

1.3. 1. De factoren die het beroeP-op bi~stand bePalen.
-----------------------------

Deze vraag kan in principe in vier vragen worden uiteengelegd:

a. Waarom wordt er de laatste jaren door vrouwelijke gezinshoofden meer

beroep gedaan op bijstand dan voordien ?
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b. Waarom doen sommigen van hen onmiddellijk nadat zij alleen zijn komen

te staan een beroep op bijstand terwijl bij anderen dit proces zoveel
lan~zamer verloopt ?

c. Worden degenen die reeds een bijstandsuitkering ontvangen door drempel-
vrees belemmerd om nog extra bijstand aan te vragen, wanneer men

daaraan behoefte heeft ?

d. Waarom blijven sommigen langer een beroep op de Bíjstandswet doen dan

anderen ?

Ad a. Toeneming van het beroep op bijstand.

Uit de korte analyse van de beschikbare statistische gegevens die in de inlei-
ding werden ~ermeld, kon worden vastgesteld dat de percentuele stijging

van de categorie vrouwelijke gezinshoofden in de bijstand 17zqo in 15 rnaanden

bedroeg. Naast een toeneming van de groep vrouwelijke gezinshoofden zou
dit toegeschreven kunnen worden aan de relatieve verslechtering van hun ma-
teriële situatie. In de grote steden, waar de toeneming extra groot bleek te
zijn, zijn de betrokkenen zich van deze achterstand door de duidelijkere ver-
gelijkingsmogelijkheden met andere groepen misschien scherper bewust ge-
worden. Daarenboven toonden hier de Sociale Diensten mogelijk ook meer
begrip voor de redelijkheid ~-an hun wensen, terwijl de betere voorlichting
en de onderlinge uitwisseling door bijstandontvangsters van hun ervaringen

met de bijstandverlening hier waarschijnlijk meer stimulerend werkten dan in
de kleinere gemeenten.

Om deze veronderstellingen op verantwoorde wijze op hun juistheid te onder-
zoeken zou het nodig zijn om van al degenen die b. v. 2 of 3 jaar geleden in de
positie van ~rouwelijk gezinshoofd kwamen te verkeren na te gaan hoe haar

materiéle situatie destijds was. Van degenen uit deze groep, die onder het

niveau dat voor de bijstand geldt leefden,zonder daar een beroep op te doen,

zou vervolgens onderzocht moeten worden of zij zich naar (relatief) aantal,
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naar motieven en naar bekendheid met de bijstand onderscheidden van een

vergelijkbare groep vrouwelijke gezinshoofden thans.

Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk onderzoek niet kon worden gereali-

seerd in het kader van een project waarin de feitelijke bijstandontvangsters

van dat moment de onderzoeksgroep moesten vormen (20).

De beantwoording van de gestelde vraag zou een geheel eigen onderzoeks-

opzet vragen, waarbij zich onvermijdelijk het probleem zou voordoen hoe

een verantwoorde steekproef te vinden uit de "latente bijstandsreserve"

onder vrouwelijke gezinshoofden.

Ad b. Het tijdstip waarop men een beroep op de biistand doet:

Of bepaalde belemmeringen zich thans minder voordoen blijkt misschien uit

de bestudering van de vraag naar de factoren die bij de feitelijke bijstand-

ontvangende gezinshoofden er toe geleid hebben dat men destijds langer of

kortergewachtheeftalvorenseen beroep op bijstand te doen. De vraag naar

de eventueel aanwezige belemmerende factoren is overigens meer bedoeld

om hun frequentie en hun aard te bepalen dan de relatieve toe- of afneming.

Zoals in het voorgaande ( 1. 2. ) reeds werd vermeld, heeft de vraag naar de

optredende barrières bij het ontwerpen ~,an de onderzoeksopzet een onderge-

schikte betekenis gekregen, hetgeen impliceert dat slechts voor feitelijke

bijstandontvangsters zou worden bestudeerd in hoeverre zij, voordat zij een

beroep deden op de Algemene Bijstandswet, moeite hebben gehad met deze

beslissing.

Ook deze vraag kon daarom slechts gedeeltelijk beantwoord worden, omdat

potenti~le bijstandontvangsters die de drempel nooit zijn overgekomen niet

in het onderzoek betrokken werden om redenen, welke wij boven reeds be-

schreven.

(20) Deze keuze was een methodische consequentie van de overige vraagstel-
lingen voor dit onderzoek. Ook het retrospectieve karakter van een der-
gelijk onderzoek heeft zijn beperkingen.
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In het onderzoek kon alleen worden nagegaan langs welke weg degenen die
reeds bijstand ontvingen tot het aanvragen van bijstand waren gekomen en

welke barriéres zij daarbij hadden moeten overwinnen. De bij de onder-

zoeksgroep gevonden weerstand wordt dan verondersteld indicatief te zijn

voor de situatie van degenen, die nog niet tot het aanvragen van bijstand

over zijn gegaan. De absolute frequentie en intensiteit waarmee de weer-

standen zich doen gelden kan in de gekozen opzet niet worden vastgesteld.

Dat niet direct een beroep wordt gedaan op bijstand, als men alleen is ko-

men staan, komt waarschijnlijk niet alleen door remmingen van sociaal-

psychologische aard, maar ten dele ook door andere factoren, al werken

deze wellicht niet geheel onafhankelijk van de eerste.

In de analyse zal daarom in de werking van vier factoren een verklaring

gezocht worden voor de beslissing om al dan niet direct een beroep te doen

op de A. B. W., nadat men alleen is komen staan.

1. Een eerste factor welke op deze beslissing van invloed kan zijn, is het

beschikken over of het haalbaar achten van alternatieve mo~elijkheden

om in het bestaan te voorzien. Bij deze alternatieve mogelijkheden moet

gedacht worden aan hulp van familie, buren, vrienden of kerk, samen
gaan wonen of huwen met een andere man of opnieuw met de eigen man,

inkomen of alimentatie van de man, uitkeringen krachtens sociale ver-
zekeringswetten, spaargelden, inkomen van kinderen en zelf gaan werken

of kamerverhuur.

2. Niet alleen echter het zien of hebben van deze mogelijkheden zal bij de

te nemen beslissingen een rol spelen, ook de bereidheid ervan gebruik

te maken zal van invloed zijn op dit besluit, blijkend uit pogingen om op
andere wijzen in het bestaan te voorzien.

In de analyse zal ook worden nagegaan, welke factoren invloed hebben op

het onderkennen ~an alternatieve mogelijkheden en de bereidheid ervan
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gebruik te maken. Te denken valt daarbij aan de invloed van de gezins-

fase, de opleiding van de vrouw, het milieu waaruit zij afkomstig is,

de vroegere inkomenssituatie en de hierna te bespreken psychische en

sociale barriéres om bijstand aan te vragen.

3. Een derde factor, welke mede van invloed kan zijn op de beslissing al

dan niet direct een beroep te doen op de A. B. W. , wordt gevormd door

de kennis die men van deze wet heeft en door het feit, of inen door an-

deren naar de G.S.D. verwezen is. Wanneer de kennis over de A.B.W.

ontbreekt en men door anderen niet gewezen wordt op de .mogelijkheid

en het recht om beroep te doen op de A.B. W. , zal er minder snel bij-

stand aangevraagd worden dan wanneer dit wel het geval is.

In de analyse wordt tevens nagegaan, of inen, bij het ontbreken van al-

ternatieve inkomensmogelijkheden of de bereidheid om ervan gebruik te

makeri, zoekt naar bemiddelende instanties, welke de stap naar de G.S.D.

kunnen ~ergemakkelijken.

4. Een vierde factor welke relevant geacht werd voor de te nemen beslissing

al dan niet direct een beroep te doen op de A. B. W. , wordt gevormd door

de psychische en sociale barriéres. Nagegaan zal worden of factoren als

een negatieve perceptie van de dienstverlening door de G.S.D., een ver-

wachte afwijzing van de eigen leefomgeving,de internalisering van het

negatieve beeld dat er van "de bijstandontvanger" bestaat en de vrees

~,oor negatieve reacties van anderen er toe leiden dat men niet direct een

beroep doet op de A. B. W. , maar in eerste instantie gebruik tracht te

maken van alternatieve mogelijkheden.

Bij het verzamelen van de gegevens over de genoemde factoren deden zich

enkele beperkingen van practische aard gelden.

Gezien het feit, dat alleen feitelijke en geen potenti~le bijstandontvang-

sters in het onderzoek betrokkenwerdenkon de meting van de factoren

welke van invloed zijn geweest op de beslissing al dan niet direct een be-
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roep te doen op de A. B. W. niet vooraf gaan aan het moment waarop
deze beslissing genomen werd maar moest achteraf geschieden. Aan de
respondenten moesten tijdens het interview een aantal retrospectieve
vragen gesteld worden, welke betrekking hadden op de periode, welke
lag tussen het moment van alleen komen staan en dat van bijstand aan-
vragen.

We moesten immers de alternatieve mogelijkheden, de bereidheid er-
van gebruik te maken, de beschikbare middelen, de kennis van de
A. B. W. en de psychische en sociale barrières, kennen zoals deze bij
de respondenten aanwezig waren, voordat de beslissing genomen werd
om een beroep te doen op de A. B. W.

Het gevaar was echter groot dat bij dit soort retrospectieve vragen m.n.
vrouwen, die reeds gedurende lange tijd bijstand ontvingen hun huidige
opvattingen en houdingen zouden projecteren op het verleden, zodat een
~ertekend beeld zou ontstaan. De veronderstelde belemmerende factoren
konden met minder kans op vertekening worden opgespoord wanneer be-
doelde retrospectieve vragen aan die vrouwen gesteld werden, die sinds
kort bijstand ontvingen, omdat bij deze groep een redelijk betrouwbare en
niet door de huidige situatie vertekende herinnering aan de periode tussen
alleen komen staan en bijstand aanvragen verondersteld mocht worden.
Om deze reden werd besloten de barrièreproblematiek alleen te onder-
zoeken bij die respondenten, die tussen 1 januari 1972 en 31 maart 1972
bijstand waren gaan ontvangen. In de interviewfase (mei~juni 1972) ont-
vingen deze respondenten pas gedurende 2 tot maximaal 6 maanden een
uitkering krachtens de A. B. W., een periode welke door ons nog niet te
lang werd geacht om nog redelijk betrouwbare antwoorden op de gestelde
retrospectieve vragen te verwachten. Op de steekproefomvang van be-
doelde groep komen we later terug.
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Ad c Drempelvrees om een beroep te doen op extra bijstand.

Er was nog een tweede mogelijkheid om bij de huidige bijstandontvangende

groep te onderzoeken in hoeverre van een zekere ongemotiveerde terug-

houdendheid ten aanzien van bijstand sprake was. De ~eranderingen, die

zich tijdens de bijstandperiode in de gezinssituatie voordoen, kunnen leiden

tot hogere uitgaven die niet meer met de ontvangen basisuitkering kunnen

wo rden be streden .

Welke psychische weerstanden moesten overwonnen worden alvorens een

aanvraag voor meer of voor bijzondere bijstand in te dienen ? Ook hier zul-

len niet alleen psychische barriéres bepalend zijn voor het al dan niet aan-

vragen van extra bijstand, maar spelen ook andere factoren een rol, zoals

de onbekendheid met de eventuele mogelijkheden. Men mag veronderstellen

dat de initiele reserve ten aanzien van het ontvangen van bijstand in het al-

gemeen wel verdwenen of verzwakt is, maar de ervaringen met de behande-

ling kunnen inmiddels nieuwe weerstanden hebben doen ontstaan.

Ad d. De verschillen in duur van de bijstandsperiode.

Een laatste variant van de vraag, waardoor het beroep doen op bijstand wordt

bepaald, hield in, waarom sommige vrouwen lang en anderen kort in de bij-

stand blijven. Dít kan ook geformuleerd worden als het probleem van de rela-

tieve (on-)ophefbaarheid van de bijstandssituatie. Met de beschikbare statis-

tische gegevens was nauwelijks iets te zeggen over de gemiddelde duur en

het verloop onder bijstandontvangers. Een enkele gemeente beschikte over

"overlevingscijfers" maar deze waren zelden gecombineerd met kenmerken

die relevant konden zijn ~oor de verklaring van de be~indiging van de bijstand.

Wij hebben de volgende kenmerken relevant geacht voor'het uit de bijstand

gaan:
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- de mate van toereikendheid van de ontvangen uitkering,

- de bereidheid tot het zoeken ~an alternatieve mogelijkheden,

- de mate waarin deze alternatieve mogelijkheden (b. v. zelf gaan werken,

huwelijk e.d.) om in het bestaan te voorzien realiseerbaar geacht wer-

den, hetgeen uiteraard weer sterk afhankelijk zou zijn van gezinsfase,

leeftijd, gezondheid, opleiding en dergelijke achtergrondfactoren,

- de mate waarin bijstand ontvangen tot aantasting van het eigen zelfbeeld

en sociale isolering leiden,

- de beleving van de bijstandssituatie en de reacties van de omgeving op

het feit, dat men in bijstand is,

- achtergrondfactoren als leeftijd, opleiding etc.

Voor deze probleemstelling zou een vergelijking nodig zijn geweest op c;e

relevante kenmerken tussen de "verlaters en de blijvers" van verschil-

lende toetredingslichtingen. Zoals gezegd werden echter in dit onderzoek

slechts "blijvers" van de verschillende jaarlichtingen betrokken. Mogelijk

zijn er wel systematische verschillen aanwijsbaar tussen de oudere en

jongere lichtingen "blijvers", die verwijzen naar een verklaring voor de

verschillende bijstandsduur.

Het was echtermethodischmeer verantwoord om van een steekproef uit

een nieuwe jaarlichting na te gaan welke verschillen er bestaan tussen

degenen, die na enig verloop van tijd de bijstand verlaten en degenen die

er b. v. na een jaar nog in zijn.

Van de personen die tussen 1-1-'72 en 31-3-'72 in de bijstand waren gekomen

werd na 1 jaar nagegaan of ze al dan niet meer in bijstand waren. De bij ver-

gelijking van de blijvers en verlaters gevonden verschillen op bovengenoemde

kenmerken worden beschouwd als de factoren die het al dan niet uittreden

bepalen.
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1.3.2. De invloed van bijstand op de leefsituatie-van de ontvan~sters en
--------------------

haar ezin.-----~----

t Meer dan aan bovengenoemde oorzaken van in bijstand komen of blijven werd

~ in dit onderzoek aandacht geschonken aan de gevolgen ervan.

De minder gunstige aspecten die aan het ontvangen van bijstand verbonden

zijn werden in paragraaf 2 reeds globaal aangeduid en laten zich als volgt

groeperen:

a. de invloed van de bijstandsuitkering op de financiële positie, d. w. z. de

bestedingsmogelijkheden van het gezin;

b. de invloed ervan op de bereidheíd op eigen wijze o. a. door werken bui-

tenshuis in inkomen te voorzien;

c. de gevolgen voor het sociaal contactenpatroon en de status-positie van het

ge zin;
d. de invloed op de opvoedingssituatie van de kinderen;

e. de consequenties die afhankelijkheid van bijstand heeft voor het psycho-

somatisch functioneren van de betrokkenen voorzover dat uit specifieke

houdingen en persoonlijke percepties kan worden afgeleid.

Wij zullen deze 5 mogelijke gevolgen nu nader specificeren.

Ad a. De financiële positie van de onvolledige gezinnen.

De meest voor de hand liggende vraag die men zich bij een onderzoek naar

het functioneren van de Bijstandswet kan stellen is de vraag of de ontvangen

uitkeringen wel voldoende zijn om de noodzakelijke kosten van het bestaan

te dekken. De koppeling van de basisnormen aan de hoogte van het minimum-

loon, zoals die bij de structurele wijziging van de A. B. W. in 1971 tot stand

kwam in de z. g. Harmonisatiewet, suggereert zulk een toereikendheid, om-

dat het minimumloon min of ineer als een sociaal aanvaardbaar minimum

levensniveau wordt beschouwd. Aangezien deze veronderstelling nog nauwe-



-33-

lijks aan wetenschappelijk onderzoek is onderworpen is er reeds twijfel

aan de houdbaarheid van deze norm in zijn algemeenheid (21). Meer in het

bijzonder werd voor dit onderzoek de vraag geformuleerd of de langdurige

bijstandssituatie er niet toe leidde dat gezinnen van een bepaald type bezuinigen

op essenti~le onderdelen in hun bestedingspatroon (kleding, huisvesting,

sociale contacten, opleiding en vorming van de kinderen, vakantiebesteding)

en of er daarnaast bij een langdurig in bijstand verkeren nog een verdergaand

draineringseffect optreedt, waardoor het niet meer mogelijk is om van de

uitkering voldoende opzij te leggen om na verloop van tijd duurzame gebruiks-

goederen door nieuwe te vervangen.

Worden langdurige bijstandontvangsters ten gevolge van de ontoereikendheid

van de uitkering genoodzaakt eventueel beschikbare spaargelden aan te wen-

den, geld te lenen of op afbetaling te kopen om in essenti~le onderdelen van

het bestedingspatroon te voorzien, of is het voor dit laatste noodzakelijk om

nog langs andere wegen aanvullend inkomen te verwerven ?

(21) Zie b. v. het Rapport: Budgetopstelling en Landelijke Bijstandsnorm; De
gemeentelijke Sociale Diensten in 't Gooi, jan. 1972.
N. B. Het mag wel merkwaardig heten dat men zich in dit land in tegen-
stelling tot andere Westerse landen zo weinig afvraagt of er nog sprake
is van armoede.
Hoewel er veelvuldig over de ongunstige situatie van de laagste inkomens-
groepen wordt gesproken is er buiten de studie van Verwey-Jonker (1944)
en van het op een selecte Amsterdamse steekproef gebaseerde onderzoek
van Durlacher ( 1965) nauwelijks sprake van wetenschappelijk verantwoorde
pogíngen om een min of ineer scherpe armoedegrens vast te stellen en na
te gaan, hoevelen zich daar onder bevinden. Ook de C. B. S. -gegevens
staan niet toe in dit opzicht een exact en actueel beeld van de sítuatie te
verkrijgen. Onlangs verschenen wel enige uitkomsten van een onderzoek
onder een landelijke steekproef, waarin de agrari~rs en de ongeschoolde
arbeiders zwaar waren ondervertegenwoordigd.Dit onderzoek was gericht
op de subjectieve waardering van 3000 respondenten van hun inkomen. De
inkomensklasse van 0-8000 gulden per jaar (t 3~fo) in 1971 achtte op een
schaal van 0 tot 10 hun inkomen gemiddeld 3, 9 waard, de ínkomensklas-
se van 8- 12000 gulden (20qo) gem. 5, 3!
Zie: Prof. dr. B.M.S. van Praag en Drs. Ir. A. Kapteyn: Wat is ons in-
komen ons waard ? In E.S.B., Jrg. 58 No. 2897, 25 april, p. 362,
tabel 1.
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De wenselijkheid van een gedetailleerd onderzoek was, gezien de voorge-

legde vragen, evident. Omdat echter de andere aspecten van de probleem-

stelling een interview bij een omvangrijke steekproef vereisten, was het

tegelijk hanteren van de geijkte budgetregistratie als onderzoekstechniek,

gezien de beschikbare tijd en de omvang van de steekproef, niet te realise-

ren. Wij hebben ons in de interviews moeten beperken tot de vraagstelling

of inen vindt dat men al bij al genomen goed of slecht kon rondkomen, en in

geval van het laatste op welke gezinsuitgaven men vooral moest bezuinigen,

welke concrete noodzakelijke uitgaven men momenteel niet kon doen en hoe-

veel men voor de lopende uitgaven dacht tekort te komen. De toereikendheid

van het inkomen werd daarmee subjectief gemeten. Er is echter een moge-

lijkheid om na te gaan of en in hoeverre deze subjectieve beoordeling van de

financi~le situatie is ingegeven door objectief constateerbare of beredeneer-

bare tekorten enerzijds of ineer subjectief bepaalde maatstaven anderzijds.

Zo zullen waarschijnlijk de grootte en samenstelling vanhet gezin, de hoogte

van de periodieke en incidentele uitkering en de mate waarin men over al-

ternatieve middelen beschikt, samenhangen met de ervaren ontoereikendheid.

Daarnaast zullenookde inkomenssituatie waaraanmen vroeger gewend was,

of scherper gesteld, het verschil tussen de vroegere en huidige financi~le

positie en het sociaal milieu waaraan men zich thans refereert of de ambities

die men t.a.v, de toekomst met name van de eigen kinderen koestert, het

oordeel bef'nvloeden. De tevredenheid met de verkregen bijstand zal vervol-

gens ook afhankelijk zijn, zo is de veronderstelling, van de verwachting die

men voordien t. a. v. de uitkering koesterde, van de opvatting die men heeft

over de functie van bijstand d. w. z. of inen deze als een gunst of als een

recht ervaart en tenslotte van de wijze waarop de ondervonden bijstandsver-

lening is ondergaan.
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Ad b. De bereidheid en geschiktheid om zelf in ei~en inkomen te voorzien.

De veelgehoorde veronderstelling dat het genieten van sociale uitkeringen

leidt tot een aantasting van de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het

eigen bestaan, verdient zorgvuldige toetsing. Daarbij dient evenwel in

aanmerking te worden genomen dat deze verantwoordelijkheid zich bij deze

groep niet alleen en mogelijk zelfs niet voornamelijk zal uiten in een bereid-

heid om deel te nemen aan het arbeidsproces, zoals dat vanuit de positie van

de man vanzelfsprekend lijkt.

Een aantal van de bijstandontvangsters leeft wa~arschijnlijk eerder vanuit de

verwachting vroeg of laat weer tot een normale gezins- en huwelijkssituatie

te kunnen komen of hoopt voor zich het bestaan te verzekeren op een andere

manier dan door huwelijk of werken buitenshuis (b, v. door kamerverhuur).

Voor de beleidsvoering ter zake zijn echter vooral van belang de mogelijk-

heden voor (her)inschakeling in het arbeidsproces. Vanuit dat gezichtspunt

zijn de volgende vragen relevant:

Leidt het ontvangen van bijstand tot verbetering of verzwakking van de be-

reidheid om via arbeid in eigen inkomen te voorzien ?

Bestaat er een bereidheid om zich d.m.v. scholing, her- en omscholing

een plaats in het arbeidsbestel te verwerven, eventueel niet direct, maar

na verloop van tijd, wanneer men geen gezinsverantwoordelijkheid meer

draagt ? Is t. g. v. een partiéle binding aan het arbeidsproces nu, een totale

inschakeling later, wanneer de huishoudelijke taak geringer wordt, mogelijk ?

Zijn langdurige bijstandontvangsters bereid hun kinderen elders (b.v. créche,

familie) te laten verzorgen, opdat zij zelf d. m. v. arbeid in hun bestaan kun-

nen voorzien ? In hoeverre vormt leef`ijd en arbeidsongeschiktheid een be-

lemmering ? In verband hiermee zal tevens de vraag gesteld moeten worden

of het gedeeltelijk korten van het inkomen op de uitkering voor deze vrouwen

een reden vormt om geen part-time werk te aanvaarden.

Evenals dit bij de beoordeling van de financi~le situatie het geval is, zullen

ook met betrekking tot de arbeidsbereidheid een aantal bijstandsaspecten een
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rol spelen, zoals de ervaren (on)toereikendheid van de uitkering, het

gemeentelijk beleid ten aanzien van het verrichten van arbeid door vrouwe-

lijke gezinshoofden en eventueel psychische gevolgen van bijstand ontvangen.

Daarnaast zullen vermoedelijk ook de leeftijd en gezondheid, het arbeids-

verleden van de vrouw en de leeftijd van de kinderen van invloed zijn op de

arbeidsbe reidheid.

Ad c. De invloed op het maatschappelijk functioneren van de betreffende

rg oep.

Een belangrijke reden waarom sociale verzekeringen weinig populair zijn

is waarschijnlijk de omstandigheid dat ondanks de primaire zekerheid die

zij bieden in financi~le noodsituaties, zij tegelijkertijd bewust of onbewust

verlies aan maatschappelijk aanzien lijken teweeg te brengen voor degenen

die er langdurig van afhankelijk zijn. Met name t. a. v. de betreffende groep

waarvoor mogelijk de oorzaak van de ontstane noodsituatie hier en daar de

omringende samenleving nog aanleiding geeft om de schuldvraag op te werpen,

is de meestal lange duur van de afhankelijkheid mogelijk een extra reden voor

de leefomgeving om depreci~rend te reageren. Er zijn recente onderzoeks-

bevindingen die zulk een stigmatiseringsproces relativeren, aangezien "men"

de Algemene Bijstand in het algemeen gesproken als een goede zaak waar-

deert, maar uit andere resultaten kan worden afgeleid dat een aanzienlijk

percentage van de bevolking toch erg negatieve stereotypen hanteert t.a.v.

de ontvangsters ervan terwijl 40 tot 50qo ook zelf er nooit of inet veel moeite

be roep op zou willen doen ( 22 ).

(22) Rapport van de N. V. v~h Stichting v.d. Statistiek, en Rapport van het
Instituut voor Marktonderzoek en Marketingadviezen Inter~View N. V.,
geciteerd door J. Vermeulen: "Voorlichting over bijstand: T. V. spots
en een onderzoek", in Trefpunt, maart 1972, p. 97- 102.
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Een en ander kon het best geverifieerd worden door de betrokkenen zelf te

raadplegen. Daarbij kwamen dan de volgende vraagpunten aan de orde:

Wordt het in bijstand zijn inderdaad ervaren als statusverlies ?

Gaat dit zo ver dat het op zijn beurt weer tot sociale isolering aanleiding

geeft ? Wordt dit eventuele gevoel van statusverlies vooral veroorzaakt

door de wijze, waarop men door de G.S.D, wordt behandeld (de aantasting

van de privacy of de ambtelijke afwikkeling van persoonlijke problemen) of

door het besef, dat de demonstratie van zijn armoede negatieve reacties in
de eigen leefomgeving veroorzaakt, waardoor men gemakkelijk het nega-
tieve beeld krijgt opgedrukt, dat er van bijstandontvangsters bestaat ?

Indien ten gevolge van deze verschillende aspecten van bijstand ontvangen
statusverlies ontstaat leidt dit dan tot een geringere sociale participatie,

tot een afnemen van informele contacten met familieleden, vrienden, ken-
nissen en buurtbewoners en dientengevolge tot een gevoel sociaal gei'soleerd
te zijn ?

Ad d. Gevolgen voor de kinderen.

Naar de invloed van de onvolledigheid van het gezin op de pedagogische
functie ervan voor de kinderen is al vaak onderzoek gedaan, al heeft het
merendeel daarvan betrekking op situaties waarin van uitgesproken nega-

tieve effecten sprake is. Het was niet de bedoeling in dit onderzoek ook dit
facet nog eens grondig te belichten. Trouwens, op de eerste plaats was niet

de invloed van de gezinsonvolledigheid aan de orde maar die van de financi~le
moeilijkheden die daarvan het gevolg zijn. Er werd slechts gepoogd aanwij-
zingen te vinden voor ongunstige lange-termijn-effecten op de ontwikkelings-

mogelijkheden van de kinderen als gevolg van een langdurige terugval op een
minimum inkomen.

De volgende vraagpunten vormden daarbij de leidraad van de informatie-in-

winning.

Leidt de langdurige bijstandssituatie tot speciale moeilijkheden in de sfeer
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van de opvoeding ? Verondersteld kan worden, dat een materieel ongunstige

situatie de belasting voor onvolledige gezinnen nog versterkt, waardoor het

opvoedingsklimaat extra ongunstig wordt beihvloed. Het is vooral relevant

te weten of juist de financieel moeilijke positie tot specifieke opvoedings-

problemen aanleiding geeft.

Kan een voldoende deel van het inkomen aan de kinderen besteed worden,

zodat deze op school en in hun vrije tijd niet achter behoeven te blijven bij

hun leeftijdgenoten ? Leidt de geringe financiële armslag ertoe dat men de

opleiding van de kinderen afbreekt, ambities t. a. v. de opleiding van kinderen

verlaagt en hen zo snel mogelijk laat werken om op deze wijze over ruimere

financiele mogelijkheden te kunnen beschikken ?

Ad e. De invloed op de psychisch-lichameliike conditie van de betrokkenen.

Deze laatste groep gevolgen worden relevant geacht omdat zij, zo zij zich

doen gelden, niet alleen de opheffing bemoeilijken van de bijstandssituatie

- zij kunnen b. v. de arbeidsgeschiktheid negatief beihvloeden - maar ook om-

dat zij reeds op zich indicaties vormen voor de behoefte aan een verdergaan-

de hulpverlening dan de bijstand zelf.

Ook hier moest volstaan worden met enkele "waarnemingen" middels schaal-

bare uitspraken, die enkele attitudes pogen te meten. De vraagstelling voor

dit onderdeel luidde daarbij:

Leidt de langdurige bijstandssituatie tot minder wenselijk te acnten houdingen,

t. a. v. zich zelf, t. a. v. anderen en t. a. v. maatschappelijke instituties ?

Leidt het ontvangen van bijstand tot een aantasting van het eigen zelfbeeld, tot

het gevoel maatschappelijk mislukt te zijn, er niet meer bij te horen, tot een

vertwijfelde, apathische en fatalistische levenshouding ? Leidt het langdurig

ontvangen van bijstand tot een toenemend gevoel van aliénatie, tot een sterke

ori~ntatie op het heden en het opgeven van bepaalde aspiraties en ambities ?

Is er ook sprake van een toeneming van psycho-somatische klachten ?

Bovengenoemde effecten worden verondersteld op te treden bij het langdurig
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ontvangen van bijstand. Daarenboven bestond het vermoeden dat deze ver-

sterkt zouden worden door de negatieve reacties die de bijstandontvangster

uit haar directe omgeving ervaart, alsmede door de manier waarop zij

door de Sociale Dienst behandeld wordt.

1.3.3. De dienstverleninp~door de G.S.D. en andere instanties.---------------------- --------------------------

Bij de bestudering van dit derde kernthema van het onderzoek gaat het om

twee vragen:

a. hoe komt de praktijk van de bijstandsverlening door Dienst en ambtenaar

bij de betrokkenen over; hoe wordt het proces ervaren ?

b. op welke wijze speelt de Gemeentelijke Sociale Dienst een rol bij de ver-

lening van niet-financiele hulp en wat zijn de ervaringen en behoeften van

de cli~nten in deze ?

Ad a.

Wat betreft de eerste soort informatie zal op een aantal aspecten van de

dienstverlening worden ingegaan, zoals deze door de cli~nten ervaren zijn

of zoals deze door de cli~nten gewenst worden. Hoe ervaren de cli~nten de

behandeling door de G.S.D. ? Vinden zij dat zij op een persoonlijke, begrip-

volle wijze benaderd tix~orden, of komt de behandeling bij hen als onpersoon-

lijk over ?

Om na te gaan welke organisatorische elementen van de G. S. D. eventuele

verschillen in de appreciatie van de behandeling verklaren, werd onderzocht

of ze door één of ineer ambtenaren werden geholpen, hoe frequent de con-

tacten waren en of zij thuis, op het bureau, aan een loket of in een spreekka-

mer contact hadden met de Dienst. Ook de toereikendheid van de voorlichting

kan hierop van invloed zijn.

Een tweede aspect dat aandacht verdiende, is de wijze waarop de responden-

ten de procedure rondom het aanvragen en toekennen van bijstand hebben
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ervaren. Hoe lang hebben zij op de eerste uitkering moeten wachten; was

het nodig een bezwaar- of beroepschrift in te dienen; was de beschikking op

de aanvraag en de berekening van de hoogte van de uitkering voor de respon-

denten duidelijk ?

Ad b.

Dit punt heeft betrekking op de immateriéle dienstverlening en de verwij-

zingsfunctie van de G. S. D. Wanneer clienten ten gevolge ~an de situatie

waarin zij verkeren geconfronteerd worden met andere dan strikt financi~le

problemen kan dan de G. S. D. zelf deze hulp verlenen, of zal zij de cliënten

moeten doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties ? In het onder-

zoek wordt nagegaan met welke problemen de respondenten ten gevolge van

de situatie, waarin zij verkeren, geconfronteerd zijn of worden, welke vor-

men van dienstverlening zij daarbíj hebben ondervonden en op wellce wijze en

door wie die werden geboden.

Daarnaast werd aan de respondenten hun oordeel gevraagd over een andere

organisatievorm van de dienstverlening, met name of inen zelf de scheiding

van materi~le en immateriele hulp als zinvol ervaart. Zoals reeds eerder

werd gesuggereerd, zal dit ~erwachtingspatroon wel bepaald worden door de

houding die men op basis van ervaringen met de bijstand heeft opgedaan.

Wat betreft het methodische aspect van deze vraagstelling kunnen we kort

zijn. Het gaat hier alleen om een beschrijving, niet om een verklaring van

subjectieve ervaringen en verwachtingen. Uit het voorgaande is al gebleken

dat het onderzoek op een steekproef uit het totale bestand van bijstandontvang-

sters betrekking heeft. De wijze waarop de verleende hulp is ervaren, zal

derhalve zowel bij langdurige bijstandontvangsters als bij hen, die slechts

kort bijstand ontvingen, onderzocht worden.
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1.4. De opzet van het onderzoek.

1.4. 1. De benodigde onderzoeksgroepen.

Uit het voorgaande bleek reeds dat voor de verschillende onderdelen van de
probleemstelling ~erschillende groepen als informatiebron nodig waren.
De vraagstellingen impliceren in het algemeen een onderzoek onder de hulp-
ontvangenden, omdat het gaat over hun gedragingen, ervaringen, meningen
en houdingen. Gegevens over de hulpgevers en hun instelling zijnslechts nodig
voorzover zij de gevonden verschillen kunnen verklaren. Uit het bestand van
de cli~nten - en dat waren zoals gezegd bijstandontvangende vrouwen, jonger
dan 65 jaar die nog verantwoordelijkheid voor niet gehuwde kinderen dragen
- moesten we twee groepen in het onderzoek betrekken, al naargelang de
vragen die beantwoord dienden te worden:

a. voor de vraag waarom sommigen direct en anderen pas na verloop van
tijd een beroep op bijstand doen was een groep personen nodig die sinds
kort in de bijstand was gekomen, omdat zij vanuit een zo recent mogelijke
situatie retrospectief moesten kunnen zeggen, wat hen al dan niet had be-
wogen om naar de Sociale Dienst te gaan. Daarom werd besloten een
steekproef te trekken uit al die vrouwelijke gezinshoofden jonger dan 65
jaar, die tussen 31 december 1971 en 31 maart 1972 (23) in bijstand
waren gekomen.

b. Bij het vaststellen van de gevolgen van langdurig bijstand ontvangen doen
zich bepaalde methodologische moeilijkheden gelden.
Zou men om vast te kunnen stellen of de duur van de bijstandsperiode van
invloed is op genoemde gevolgen, een groep, die sinds kort bijstand ont-
vangt, vergelijken met een groep, die reeds enige jaren bijstand ontvangt,
dan stelt zich de vraag of de eventueel in de analyse geconstateerde ver-
schillen tussen beide groepen toe te schrijven zijn aan de duur van de

(23) Het veldw.erk (interviews) was voor medio april '72 gepland.
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bijstandsperiode. Een dergelijke conclusie zou alleen dan gerechtvaar-

digd zijn, wanneer de situatie bij het aanvragen van bijstand voor beide

groepen dezelfde zou zijn gewee~t en wanneer er zich geen andere ver-

schijnselen hadden voorgedaan wellce hadden kunnen leiden tot de gecon-

stateerde verschillen tussen beide groepen. Beide vooronderstellingen

zijn echter gewaagd.

De methodisch enig verantwoorde wijze om te bepalen of ten gevolge van

het ontvangen van bijstand ongewenste nevengevolgen optreden, is het

panel-onderzoek. Men meet dan bij een groep vrouwen, die sinds kort in

bijstand zijn bepaalde gedragingen en houdingen en men gaat na verloop

van tijd bij dezelfde rg oep na of zich tengevolge van de langdurige bijstands-

situatie veranderingen in deze gedragingen en houdingen hebben voorgedaan.

Om echter te kunnen vaststellen of eventuele veranderingen veroorzaakt

worden door het ontvangen van bijstand en niet door externe factoren, is

het nuttig om een controlegroep ín het onderzoek te betrekken, welke slechts

op één kenmerk, n.l, het niet ontvangen van bijstand, afwijkt van de onder-

zoeksgroep. Vooral wanneer verschuivingen in gedragspatronen en houdin-

gen in de onderzoeksgroep afwijken van die in de controlegroep, kunnen we

stellen dat het ontvangen van bijstand van invloed is op deze veranderingen.

Hoe echter een controlegroep samen te stellen, die slechts m. b. t. één

kenmerk, het niet ontvangen van bijstand, verschilt van de onderzoeks-

groep ? Dat zou juist de groep moeten zijn die gezien haar financiële om-

standigheden wel in bijstand zou moeten zijn, maar het niet is. Zulk een

groep is vrijwel onvindbaar.

Wel kon een vergelijking worden gemaakt met een groep ex-bijstandont-

vangsters, omdat uit de praktijk blijkt, dat van hen die op een bepaald mo-

ment bijstand zijn gaan ontvangen er na één jaar ~ 1~3 niet langer meer in

bijstand is. Door deze groep te vergelijken met de groep, die na een jaar

nog steeds bijstand ontvangt, kunnen geconstateerde verschillen met meer

grond worden toegeschreven aan het al dan niet of aan het langer of korter

in bijstand zijn geweest.
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In de praktijk kwam deze opzet hier op neer, dat in de eerste interview-

fas~ (mei~juni '72) aan hen die sinds kort bijstand ontvingen, naast vragen

welke betrekking hadden op de barrièreproblematiek, ook een aantal vragen

gesteld werden over de ondervonden gevolgen. Na één jaar was deze groep

gesplitst in een controlegroep die niet langer meer op bijstand was aangewe-

zen en een onderzoeksgroep die nog in bijstand was. Aan beide groepen

werden in de tweede interviewfase (mei~juni '73) dezelfde vragen over de

eventuele gevolgen van bijstand ontvangen gesteld. Wanneer nu blijkt dat

~erschuivingen in houdingen en gedragspatronen in de onderzoeksgroep sig-

nificant verschillen van die in de controlegroep, dan kunnen deze verschillen

met grotere waarschijnlijkheid worden toegeschreven aan het feit, dat men

wel of geen bijstand meer ontvangt.

Een volledig op de andere kenmerken dan de testvariabele gecontroleerde

groep werd ook zo niet bereikt, omdat het niet meer in bijstand zijn vaak

gepaard ging met andere veranderingen zoals b. v. herstel van het huwelijk

en verbetering van de inkomenssituatie. Bovendien onderscheidde de groep

ex-bijstandontvangsters zich waarschijnlijk al eerder van de rest, met name

wat betreft die kenmerken, die met het uit bijstand gaan verband houden. Een

zuivere controlesituatie wordt in sociaal onderzoek dat in de bestaande, niet

experimenteel gearrangeerde sociale werkelijkheid plaats vindt, maar zelden

gevonden.

Het uitvoeren van alleen een panelonderzoek om de gevolgen van bijstand ont-

vangen te kunnen vaststellen riep echter een moeilijkheid op.

Er was een kans, dat bepaalde gevolgen zich eerst op langere termijn zouden

manifesteren en zich nog niet na één jaar lieten vaststellen. Het onderzoek

kon geen informatie geven over de leefsituatie van hen, die reeds langdurig

op de A. B. W. waren aangewezen.

Om deze redenen werd besloten in de eerste interviewfase naast hen, die

sinds kort bijstand ontvingen, toch een groep langdurige bijstandontvangsters

in de steekproef op te nemen. Oorspronkelijk werd hierbij gedacht aan een
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groep, die reeds gedurende 3 á 4 jaar een periodieke uitkering krachtens

de A. B. W. ontving. Het voordeel van een dergelijke benadering zou zijn,

dat deze groep wat betreft de duur ~an de bijstandsperiode zo homogeen

mogelijk zou zijn samengesteld. É-Iet nadeel was echter, dat slechts een

beperkte groep uit het totale bestand van langdurige bijstandontvangsters

in het onderzoek betrokken zou worden. Vanwege dit laatste werd besloten

om een aselecte steekproef te trekken uit het totale bestand van bijstand-

ontvangsters, die voor 1 januari 1972 in bijstand waren gekomen. Zoals

reeds werd gesteld kunnen uit een vergelijking tussen deze groep en de

groep, die sinds kort bijstand ontvangt, weliswaar geen duidelijke conclu-

sies getrokken worden met betrekking tot de gevolgen van bijstand

ontvangen. De geconstateerde verschillen tussen beide groepen konden ech-

ter wel als indicaties dienen voor veronderstellingen die in de tweede on-

derzoeksfase, waarin van de gegevens over de groep kort in bijstand met

die uit het eersteinterview vergeleken werden, geverifieerd konden worden.

Bovendien ontstond nu in de eerste fase van het onderzoek de mogelijkheid om

subgroepen te vormen op basis van de duur van de periode, gedurende welke men

bijstand ontving. De vergelijking van deze subgroepen onderling en met de

groep, die slechts kort bijstand ontving, kan enig inzicht geven in de effec-

ten op gedragspatronen en houdingen, die ten gevolge van de duur van de

bij standsperiode ontstaan.

c. De vraag naar de kwaliteit van de dienstverlening kon worden onderzocht bij

de beide groepen. De groep die slechts kort ervaring had met bijstand zou

meer gegevens over de eerste fase van de dienstverlening kunnen verschaf-

fen, die welke reeds langer in bijstand is, over de verdere ervaringen met de

hulpve rlening.

d. Bij deze laatste groep kon ook nog informatie gevonden worden over de vraag

naar de drempelvreesproblematiek omdat zij mogelijk in de situatie gekomen

was, dat behoefte is ontstaan aan aanvullende bijstand. Datzelfde gold voor

de groep die na één jaar opnieuw geihterviewd werd.
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e. Uit een vergelijking van diegenen van de groep Kort-in-bijstand, die

na een jaar nog in bijstand waren met degenen die deze hadden verlaten
kon een antwoord gevonden worden op de vraag waarom sommige

vrouwen snel en andere eerst later de bijstand verlaten.

In schema weerge~even:

Waarneming 1972 (T 1)

Groep Kort

- Barrières

- Dienstverlening

Groep Lang

- Gevolgen
- Dienstverlening

- Barrières t. a. v.
extra-bijstand

1-4.2--De benodi~de-gegevens.

Waarneming 1973 (T2)

Groep Kort-blijvers

- Gevolgen

- Dienstverlening

- Barrières t. a. v.
extra-bijstand

Groep Kort-verlaters

Factoren voor uit-

treding

Zoals gezegd is ~ooral de groep cli~nten de belangrijkste informatiebron.

Deze "subjectieve" vaak vertrouwelijke informatie kon het best verkregen

worden met behulp van interviews. Om van een omvangrijke groep (geschat

' t 1000) de verkregen gegevens te kunnen verwerken, was een gestructureerd
~-
I en zoveel mogelijk geprecodeerd vragenschema gewenst. De in voorgaande

paragraaf genoemde variabelen werden in een omvangrijke lijst van inter-

viewvragen geoperationaliseerd. Zie hiervoor in bijlage V de bijgevoegde
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interviewschema's, welke tot stand kwamen op basis van een tweetal proef-

interviews, resp. bij 25 en bij 100 respondenten. Een verdere ver-

antwoording van de gekozen vraagstelling zal telkens bij de verslaggeving

van de betreffende resultaten worden gegeven.

Naast de gegevens van de bijstandontvangsters zelf zijn er bij de betrokken

Gemeentelijke Sociale Diensten middels een kleine schriftelijke enquête

nog informaties ingewonnen.

1.4.3. De-steekproeftrekkin~-en-de or~anisatie-van het-veldwerk.

Hiervoor zij verwezen naar bijlage I. Daarin wordt tevens de representa-

tiviteit van de uiteindelijke response-groepen behandeld.

Voor verdere analyse bleken van de volgende aantallen respondenten bruik-

bare interviews te resteren:

Bij het eerste interview, van de steekproef Kort-in-bijstand : 368

van de steekproef Lang-in-bijstand: 492

Bij het tweede interview, van de steekproef Kort-in-bijstand : 303.
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HOOFDSTUK 2. HET BEROEP DOEN OP BIJSTAND. FACTOREN DIE DE

BESLISSING DOEN UITSTELLEN.

2. 1 . Inleidin~.

In het eerste hoofdstuk is reeds uitvoerig aangegeven, waarom in het on-

derzoek naar het optreden van barriéres bij het beroep doen op bijstand
niet de vraag naar factoren, die het al dan niet aanvragen van bijstand be-

palen, centraal zal staan maar de vraag, waarom sommige vrouwelijke
gezinshoofden onmiddellijk nadat zij alleen zijn komen staan een beroep op

bijstand doen, terwijl dit proces bij anderen zoveel langzamer verloopt.

In dit hoofdstuk zal uitgebreid op deze laatste vraagstelling worden inge-

gaan.

Daartoe zal in de tweede paragraaf inet behulp van een aantal factoren een

theoretisch model ontwikkeld worden, waarin een mogelijke verklaring ge-
geven wordt voor het al dan niet direct aanvragen van bijstand. Vervolgens

zal in de derde paragraaf worden uiteengezet met welke onderzoeksopzet

het door ons geconstrueerde model empirisch getoetst kan worden. In de

vierde paragraaf zal de operationalisering van de in het theoretisch model

opgenomen variabelen worden verantwoord. Tenslotte zal in de vijfde
paragraaf uitgebreid worden ingegaan op de gevonden resultaten en op de

adequaatheid van het eerder geconstrueerde model.

2.2. Het verklarin smodel; formulerin van de h othesen.

In deze paragraaf zullen we met behulp van een zevental factoren trachten een

verklaringsmodel te construeren voor de afhankelijke variabele, het al dan

niet direct aanvragen van bijstand. Daarbij zullen we niet alleen een aantal

hypothesen formuleren over de relatie tussen elk dezer zeven factoren en

de afhankelijke variabele, maar ook met betrekking tot de relaties tussen
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de variabelen onderling.

In het voorlopige verklaringsmodel zullen de volgende variabelen worden

opgenomen:

~ 1) Kennis van de A. B. W.;

~ 2) Alternatieve inkomensbronnen;

3) Psychische en sociale barriéres;

4) Verwijzing;

5) Vroegere ervaringen met de G.S. D. ;

6) Vroegere financi~le situatie;

7) Achtergrondvariabelen.

In het volgende zal in het kort op deze variabelen worden ingegaan.

2.Z.1. Kennis van de A.B.W.--------------------------

Of inen al dan niet direct nadat men alleen is komen te staan een beroep

doet op bijstand zal op de eerste plaats afhangen van het feit, of inen op de

hoogte is van zijn recht om bijstand te kunnen aanvragen, wanneer men zelf

niet langer in de algemeen noodzakelijke kosten van bestaan kan voorzien.

Uit een in 1970 gehouden onderzoek onder de Nederlandse bevolking is echter

gebleken, dat 99~o van de steekproef op de hoogte was van het bestaan van de

A.B.W. (1).

Op grond hiervan mochten we veronderstellen, dat het aantal vrouwelijke

gezinshoofden, dat niet op de hoogte zou blijken te zijn van het bestaan van

de A. B. W., gering zou zijn. Het bleef echter de vraag of misschien bij de

categorie vrouwelijke gezinshoofden meer dan bij anderen de kennis over

hun recht op bijstand zou ontbreken. Ook leek het van belang te weten te ko-

men hoe vrouwen, die op het moment dat zij alleen kwamen staan geen weet

hadden van hun recht op bijstand, op een bepaald moment van deze mogelijk-

( 1) Rapport Onderzoek Algemene Bijstandswet; N. V. v~h Nederlandse Stich-

ting voor Statistiek, Den Haag, 1970, p. 9.
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heid op de hoogte zijn gebracht. Dit kan o. a. gebeurd zijn door instellingen

voor immateri~le hulpverlening. Zo stelt de Gommissie Voorlichting Alge-

mene Bijstandswet, dat 70 á 80oJo van de bij het algemeen maatschappelijk

werk hulpzoekende cli~nten in eerste aanleg met problemen van materi~le

aard komt. De commissie vraagt zich af of de verwijzende taak door de

instellingen voor immateri~le dienstverlening wel goed vervuld wordt.

Haars inziens zou een der oorzaken van een stagnerende verwijzing ge-

zocht kunnen worden in het gebrek aan kennis van en inzicht in de sociale

zekerheidswetgeving in het algemeen en de bijstandswet in het bijzonder (2).

Deze laatste hypothese kan in het kader van dit onderzoek niet getoetst

worden. Wel kan worden vastgesteld, hoeveel vrouwelijke gezinshoofden,

die in eerste instantie niet op de hoogte waren van A. B W., alsnog door

instellingen voor immateri~le hulpverlening naar de G.S.D. verwezen zijn.

Op de betekenis van deze verwijzing komen wij later nog terug. Wat betreft

de invloed van het al dan niet bekend zijn met de A. B. W. luidt onze hypothese:

Hyp. II- 1: Degenen die niet op de hoogte waren van de A. B. W. en van de

G.S.D. als uitvoeringsinstantie zullen minder direct bijstand

aanvragen dan die dit wel waren.

2.2.2. Alternatieve inkomensbronnen.----------------------------------

Een tweede factor welke op de beslissing al dan niet direct bijstand aan te

vragen van invloed kan zijn, is het hebben of zien van alternatieve moge-

lijkheden om in het bestaan te voorzien. Bij deze alternatieve mogelijkheden

kan gedacht worden aan hulp van familie, buren, vrienden of kerk, samen

gaan wonen of huwen met een andere man of het herstel van het huwelijk,

inkomen of alimentatie van de man, uitkering krachtens sociale verzekerings-

wetten, spaargelden, inkomen van kinderen, kamerverhuur of zelf gaan wer-

ken.

(2) Rapport Adviescommissie Voorlichting Algemene Bijstandswet; Den Haag,
1971, p. 37.
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Niet alleen echter het zien of hebben van deze mogelijkheden zal bij de te

nemen beslissing een rol spelen, ook de bereidheid ervan gebruik te maken

zal van invloed zijn op dit besluit. Met betrekking tot "alternatieve inko-

mensbronnen" kunnen we daarom de volgende hypothesen formuleren:

Hyp. II-2: Men zal eerder geneigd zijn direct nadat men alleen is komen

staan een beroep te doen op de A.B.W. als men geen alterna-

tieve mogelijkheden heeft of ziet om in het bestaan te voorzien

en

Hyp. II-3: naarmate men minder bereid is van deze mogelijkheden gebruik

te maken.

Door Van Wezel wordt in zijn onderzoek naar de herintreding van werklozen

in het arbeidsproces tussen deze twee variabelen aanvankelijk een duidelijke

relatie verondersteld; zijns inziens zou de persoonlijke evaluatie van de kan-

sen om weer aan de slag te komen als de belangrijkste verklarende factor

van arbeidsbereidheid beschouwd moeten worden (3). De samenhang bleek

echter niet significant.

Vertaald in onze terminologie zou deze veronderstelling betekenen.

Hyp. II-4: dat het niet zien van een alternatieve inkomensmogelijkheid zal

leiden tot een geringere bereidheid om deze te zoeken.

2.2-3- PsYchische en-sociale barriéres.

In het eerste hoofdstuk is gesproken over de moeite die het kosten kan om een

aanvraag voor bijstand in te dienen zonder dat wij verder ingingen op de inhou-

(3) J.A.M. van Wezel: Herintreding in het arbeidsproces; Gianotten, Tilburg,
1972, p. 30. "De hypothese is dat de arbeidsbereidheid geringer is, naar-
mate de werkloze zelf zijn kansen om weer werk te krijgen geringer acht".
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delijke betekenis welke aan dit "moeite kosten" zou moeten worden gegeven.

In deze paragraaf zullen wij trachten in deze omissie te voorzien door aan

de psychische en sociale barrières een drietal vormen te onderkennen, n.l.

psychische remmin~en, de perceptie ~an de dienstverlening door de G S-D.

en de invloed van de reacties van anderen, die elkaar mogelijk onderling

ve rste rken.

Onder psychische barrières verstaan wij de vrees voor veronderstelde

negatieve aspecten, welke aan het ontvangen van bijstand zijn verbonden.

In concreto kan daarbij gedacht worden aan angst voor negatieve reacties van

anderen, aan de opvatting dat men door bijstand te ontvangen bekent afhanke-

lijk te zijn en aan het gevoel mislukt te zijn in het leven. Zo stelt Coser dat

"the very granting of relief, the very assignment of the person to the category

of the poor, is forthcoming only at the price of a degradation of the person

who is so assigned. To receive assistance means to be stigmatized and to be

removed from the ordinary run of inen" (4). Hij voegt daaraan toe, dat "the

poor when receiving assistance are assigned a low and degraded status by

virtue of a determination that they cannot themselves contribute to society

..... In a instrumentally oriented society, those who cannot give but only

receive and who are not expected to give at a future time are naturally assig-

ned the lowest status" (5). Ook door de Adviescommissie Voorlichting Alge-

mene Bijstandswet wordt in dit verband gewezen op de vrees voor negatieve

stereotypering, welke er bij de potenti~le bijstandontvangers bestaat. "Het

probleem ligt ... .. in de relatie van de potentiele bijstandaanvragers tot de

specíale groep, waarin zij zich bewegen en de groep waarbij zij worden inge-

deeld, zodra ze een beroep op de Algemene Bijstandswet moeten doen. Wan-

neer de indruk bestaat, dat er veel misbruik van deze wet gemaakt wordt, dan

zal men niet gaarne met deze categorie vereenzelvigd worden" (6). In een

(4) L.A. Coser: "The sociology of poverty", in: Social Problems, Fall 1965,
p. 144.

(5) L.A. Coser, a.w., p. 147.

(6) Rapport Adviescommissie Voorlichting Algemene Bijstandswet, p. 53.
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dergelijk klimaat behoeft het geen, verwondering te wekken dat Harrington

tot de bevinding komt, dat "they have a pride, a spirit and the last thing

they want to do is to go to welfare" (7), en dat Marsden in zijn onderzoek

moet constateren, dat "no fewer than three quarters of the mothers said

they had felt very embarrassed at the initial application for assistance" (8).

De volgende hypothese ligt voor de hand:

Hyp. II-5: Naarmate de psychische barriéres groter zijn, zal men min-

der snel een beroep doen op de Algemene Bijstandswet.

Dit gegeven en het feit, dat men wanneer men alleen is komen te staan

toch in zijn onderhoud zal moeten voorzien, doen ons ook veronderstellen:

Hyp. II-6: dat degenen wier psychische barriéres groot zijn een grotere

bereidheid zullen tonen om een alternatieve inkomensbron te

zoeken dan zij die geen of slechts geringe sociaal-psycholo-

gische remmingen ervaren.

Welke factoren bepalen verder nog of inen in meer of mindere mate rem-

mingen ervaart om een beroep op bijstand te doen ? Naast andere nog nader

te bespreken variabelen zouden wij hier de twee facetten willen noemen

welke door ons aan "psychische en sociale barriéres" onderkend zijn: de

perceptie van de dienstverlening en de negatieve reacties van anderen. On-

der de perceptie van de dienstverlening verstaan wij de wijze waarop de cli~n-

ten verwachten door de ambtenaren van de G. S. D. geholpen te zullen worden.

Indien de cli~nten verwachten, dat de uitvoerders van de wet begrip voor hun

situatie zullen tonen en hen niet zullen beschouwen "as members of a crowd,

among whom would be a proportion intent on fraud" (9), zullen zij minder

psychische remmingen hebben en derhalve eerder een beroep doen op bij-

stand. Zien zij de bijstandsambtenaar daarentegen als de "controleur" of

(7) M. Harrington: The other America; New York, 1962, p. 35.

(8) D. Marsden: Mothers alone; London 1969, p. 176.

(9) D. Marsden, a.w., p. 181.
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als iemand die evenals het grote publiek toch wel minachténd op hen neer

zal kijken, dan zal onder invloed van deze perceptie de drempelvrees toe-

nemen en minder snel bijstand worden aangevraagd. Vandaar:

Hyp. II-7: Degenen die negatieve verwachtingen hebben ten aanzien van

de behandeling door de Sociale Dienst zullen meer remmingen

ervaren en minder snel naar de bijstand gaan.

Een soortgelijke redenering kan men volgen t.a. v. het laatste aspect, de

reacties van anderen. Onder deze reacties verstaan wij niet de vermeende

reacties van anderen, maar de reele positieve of negatieve reacties, die

de potenti~le bijstandontvangsters ervaren hebben alvorens een beroep te

doen op bijstand. De veronderstelling luidt daarom:

Hyp. II-8: De psychische barriéres alsook de negatieve perceptie van

de dienstverlening zullen meer voorkomen bij hen die regel-

matig in hun omgeving met negatieve reacties en opvattingen

t. a. v. bij standontvangen geconfronteerd worden.

Zo stelt Kriesberg, dat "relatives, friends and neighbours may have strong

opinions about the propriety of accepting welfare benefits and of a mother

working. Such opinions may constitute a normative climate which increases

the social cost of choosing one or another alternative" ( 10). Deze druk van

de directe omgeving kan ertoe leiden, dat men minder snel geneigd is een

be roep te doen op de A. B. W.

2-2-4- Verwijzin~-

In het voorafgaande is reeds gewezen op de belangrijke rol welke verwij-

zende instanties kunnen spelen voor hen, die in eerste instantie niet op de

hoogte zijn van het recht om in hun situatie bijstand aan te vragen. Het is

echter mogelijk, dat ook andere categorieën bijstandontvangers via verwij-

( 10) L. Kriesberg: Mothers in poverty; Chicago 1970, p. 149.



- 54 -

zing tot een aanvrage voor bijstand zijn gekomen. Te denken valt hierbij

vooral aan hen, die ondanks grote psychische barriéres op een bepaald

moment toch een beroep op bijstand hebben gedaan, nadat zij door anderen

ervan overtuigd waren dat zij deze stap terecht konden zetten. Omdat ver-

ondersteld kan worden, dat zij die geen weet hebben van hun recht op bij-

stand en zij die grote psychische barriéres ervaren niet direct nadat zij

alleen zijn komen staan contact met anderen opnemen over de eventuele

mogelijkheid van een bijstandsaanvrage, kan de hypothese geformuleerd

wo rden:

Hyp. II-9: Zij die door anderen naar de G. S. D. verwezen zijn zullen

minder snel een beroep op de A.B.W. doen dan zij die niet

verwezen zijn.

2-2-5. Vroe~ere ervarin~en met-de G-S-D:

Het lijkt aannemelijk:

Hyp. II- 10: dat zij die reeds eerder contact hebben gehad met de G. S. D.

sneller een aanvraag voor bijstand zullen indienen dan zij

die nog nooit met de G.S.D. in aanraking zijn geweest.

Hiervoor zijn verschillende redenen aan te geven. Op de eerste plaats zullen

zij beter dan anderen op de hoogte zijn van de omstandigheden welke een be-

roep op bijstand rechtvaardigen. Dit impliceert, dat zij daarom ook minder

door anderen overtuigd zullen behoeven te worden van hun recht op bijstand.

Op de tweede plaats kan verondersteld worden, dat zij minder bereid zullen

zijn van een alternatieve inkomensbron gebruik te maken, omdat zij dit in

het verledei~ ook niet gedaan hebben. Overigens zal bij de werking van deze

factor van invloed zijn ~le mate waarin het vroegere contact met de G. S. D.

bevredigend was.
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2. 2. 6. V roege re financi~le situatie .----------- --------------

Om tweeërlei redenen mag worden aangenomen:

Hyp. II- 11: dat zij die reeds voordat zij alleen kwamen te staan in een

financieel slechte situatie verkeerden eerder een beroep op

bijstand zullen doen dan zij wier vroegere financi~le situatie

rooskleuriger was.

Op de eerste plaats noopt het ontbreken van voldoende financi~le reserves
hen hiertoe; zij die beschikken over meer financi~le armslag worden pas na

langere tíjd gedwongen een aanvraag voor bijstand in te dienen. Op de twee-

de plaats is het mogelijk, dat zij die vroeger een financieel benarde situatie

hebben gekend reeds eerder een beroep op bijstand hebben moeten doen. In

de vorige paragraaf is verondersteld, dat dit laatste waarschijnlijk leidt tot

een snellere aanvraag.

2.2.7. Achter~rond~-ariabelen.

Om uiteenlopende redenen kan men van de volgende achtergrondvariabelen

veronderstellen, dat zij een samenhang zullen vertonen met het al dan niet

direct een beroep doen op de A.B.W.: gezinsgrootte, gezinsfase (leeftijd

van de kinderen), leeftijd, burgerlijke staat, opleiding, vroegere sociaal-

economische klasse, godsdienst en urbanisatiegraad van de woongemeente.

1. Over het effect van de gezins~rootte kan de volgende hypothese worden

geformuleerd:

Hyp. II- 13: vrouwen, die aan het hoofd staan van grote gezinnen, zullen

eerder een beroep op bijstand doen, omdat zij vanwege een

grotere gezinsbelasting minder mogelijkheden hebben om op

een andere wijze in het bestaan te voorzien dan vrouwen met

kleinere gezinnen.
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Zo stelt Wynn vast, dat "the risk of a family coming dependent upon

National Assistance is almost three times greater for the large fami-

lies with four or more children than for the average family" ( 11).

2. Met betrekking tot de gezinsfase kan eenzelfde hypothese geformuleerd

worden als over de gezinsgrootte:

Hyp. II-14:1Moeders met jonge kinderen zullen eerder gedwongen zijn

een beroep op bijstand te doen dan moeders met oudere kin-

eren, omdat voor de eerste groep, gezien de voortdurende

~andacht welke de kinderen opeisen, minder mogelijkheden

oor andere inkomensbronnen beschikbaar zijn.

3. Wat de leeftijd betreft, gaan we ervan uit:

Hyp. II-15: dat ouderen minder snel bijstand zullen aanvragen dan jonge-

ren, omdat bij de ouderen waarschijnlijk grotere psychische

barriéres aanwezig zijn dan bij jongeren.

Deze kunnen veroorzaakt worden door het feit dat de ouderen er in min-

dere mate van op de hoogte zijn, dat de overheid de wettelijke plicht heeft

om allen die niet langer meer op andere wijze in de noodzakelijke be-

staanskosten kunnen voorzien een bijstandsuitkering te verstrekken.

Dit impliceert tevens, dat zij minder op de hoogte zullen zijn van de om-

standigheden welke een beroep op bijstand rechtvaardigen.

4. Het is niet geheel duidelijk welke invloed de burgerlijke staat zou kunnen

hebben op het aanvragen van een bijstandsuitkering. Voor weduwen lijkt

het niettemin aannemelijk, dat zij niet zo gauw een aanvraag voor bijstand

zullen indienen, aangezien zij een A. W. W.-uitkering ontvangen. Dit kan

voor hen aanleiding zijn te veronderstellen dat daarnaast niet nogmaals op

basis van een andere sociale verzekeringswet een beroep op de overheid

( 11) M. Wynn: Fathe rle s s Familie s; London 1964, p. 26 .
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kan worden gedaan ( 12). De onderzoeksresultaten zullen moeten aantonen

of ook vrouwen met een andere burgerlijke staat pas langere tijd na het

alleen komen staan bijstand aanvragen.

5. Men mag verwachten:

Hyp. II- 16: dat zij die een ho~ere opleidin~ hebben genoten minder geneigd

zullen zijn een beroep op bijstand te doen dan zij wier oplei-

dingsniveau lager is.

Deze verwachting is gebaseerd op de veronderstelling, dat hoger opgelei-

den meer mogelijkheden hebben om

de bijstandsnorm en ook

citeiten te benutten door

zelf een inkomen te verdienen boven

een grotere bereidheid zullen tonen om hun capa-

te gaan we rken .

6. Ook het sociaal milieu waaruit men afkomstig is zal van invloed zijn op het

al dan niet direct aanvragen van bijstand, omdat in bepaalde milieu's het

aanvragen van bijstand meer geaccepteerd is dan in andere. Uit het rap-

port "Onderzoek Algemene Bijstandswet" blijkt, dat 60qo uit de lagere mili-

eu's in eerste instantie een beroep zou doen op de A. B. W. wanneer zij in

financiele moeilijkheden zouden raken. Dit is slechts bij 34oJo uit de hogere

milieu's het geval (13). Op basis van deze cijfers mag men veronderstellen:

Hyp. II-17: dat vrouwen uit lagere milieu's eerder een beroep op bijstand

zullen floen dan vrouwen uit hogere milieu's, omdat in lagere

milieu's het aanvragen van bijstand met minder psychische

remmingen gepaard gaat dan in hogere milieu's en omdat de

lagere milieu's over minder alternatieve inkomensbronnen be-

schikken.

( 12) Hierbij moet overigens worden opgemerkt, dat lang niet alle weduwen
recht hebben op een aanvullende A. B. W. -uitkering. Dit is alleen dan
het geval, wanneer het inkomen, waarover zij beschikken, beneden de
bijstandsnorm ligt.

( 13) Rapport Onderzoek Algemene Bijstandswet; N. V. v~h Ned. Stichting
voor Statistiek, Den Haag, 1970.



-58-

V

7. Verondersteld werd nog:

Hyp. II-18: dat godsdienstigen meer dan niet-godsdienstigen de plicht

gelYiternaliseerd hebben zelf in het onderhoud te moeten

voorzien. Het niet afhankelijk willen zijn van anderen kan

er bij hen toe leiden, dat zij minder snel een beroep op bij-

stand doen.

8. "I think if I'd had to go to the little postoffice here I wouldn't have had

assistance at all, because it is a right little village: they all know your

business" ( 14). Uit deze uitspraak valt een vrees af te lezen voor de

sociale contróle en negatieve stereotypering, waarmee bijstandontvang-

sters in kleinere gemeenten geconfronteerd kunnen worden. Op basis van

dit laatste kunnen we de hypothese formuleren:

Hyp. II- 19: dat men in kleinere gemeenten minder snel geneigd zal zijn

een beroep te doen op de A. B. W. dan in grotere gemeenten.

2.3. Het analysemodel.

2. 3. 1. Structuur van het model.----------------------------

In het voorafgaande is van een aantal variabelen nagegaan, welke betekenis

zij zouden kunnen hebben voor het al dan niet direct aanvragen van bijstand.

Daarbij is van bepaalde variabelen verondersteld, dat zij een rechtstreekse

invloed uitoefenen, van anderen, dat zij indirect via andere verklarende

factoren effect zouden hebben op de afhankelijke variabele. In model II- 1

zijn de veronderstelde directe en indirecte effecten weergegeven.

( 14) D. Marsden: Mothers alone; pag. 177.



Model 1f-1 Model van de verwachte samenhangen met het direct of niet direct aanvragen van bijstand
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2-3-3- Analyse -methode.

~Bij het empirisch toetsen van het geconstrueerde model zal gebruik gemaakt
~
~worden van de methode der partiële correlatie-berekening en van de path-

;analyse ( 15). Met behulp van de eerste methode kan men zowel nagaan of de

in het model getrokken pijlen terecht zijn opgenomen alsook of bepaalde sa-

menhangen terecht niet aanwezig worden geacht.

Daartoe berekent men de parti~le correlatiecoéffici~nten tussen:

a. elke onafhankelijke variabele met elke interveniërende of afhankelijke

variabele, onder constanthouding van de overige onafhankelijke variabelen

en de aan de interveni~rende of afhankelijke variabele in tijd voorafgaande

andere interveni~rende variabele(n);

b. alle interveni~rende variabelen onderling en tussen elke interveni~rende

variabele en de afhankelijke variabele onder constanthouding van de onaf-

hankelijke variabelen en de aan deze interveniérende~afhankelijke varia-

bele in tijd voorafgaande interveni~rende vari2bele(n).

Na berekening van deze parti~le correlatiecoeffici~nten gaat men na of deze

significant van nul afwijken. Vervolgens trekt men causale pijlen tussen die
variabelen, waartussen de parti~le correlatieco~fficient significant van nul

afwijkt.

Na aldus het causale model geconstrueerd te hebben kan men met behulp van

de path-analyse de grootte van de directe effecten bepalen op de afhankelijke

variabele en elk der intervenierende variabelen.

2.4. Operationalisering, tweedeling en de eerste analyseresultaten.

Omdat de door ons gekozen analyse-methoden het dichotomiseren van de in

het model opgenomen variabelen noodzakelijk maakt, zal in paragraaf 2.4. 1.

(15) Zie o.a. K. Land: "Principles of path analysis" en D.R. Heise: "Problems
in path analysis and causal inference" in E. Borgatta: Sociological metho-
dology, San Francisco, 1969.
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in het kort worden ingegaan op de door ons gehanteerde criteria voor deze

díchotomisering. In paragraaf 2.4.2. zal de operationalisering van de in

het model opgenomen variabelen worden verantwoord. Daarbij zullen tevens

de frequentieverdelingen van deze variabelen worden bezien, alsook de glo-

bale samenhangen van elk der onafhankelijke en interveniérende variabelen

met de afhankelijke variabele

2.4. 1. Criteria voor dichotomiserin~.---------------------------------

In een studie van Janssens (die ook de onderhavige analyse uitvoerde) wordt

aanbevolen de variabelen zodanig te dichotomiseren, dat de categorie~n

die daardoor zouden ontstaan een zo groot mogelijk verschil in de afhanke-

lijke variabele zouden vertonen ( 16). Een maatstaf voor dit maximale con-

trast is het in de eerste stap van de contrastgroepenanalyse (17) gevonden

percentage verklaarde variantie in de afhankelijke variabele. Om te bepalen

bij welke dichotomie dit percentage het hoogst is, wordt per variabele voor

alle mogelijke tweedelingen binnen die variabele dit percentage berekend en

wordt daarna die dichotomie binnen elke variabele gekozen, waarbij het

percentage verklaarde variantie in de afhankelijke variabele maximaal is.

Strikte toepassing van dit criterium kan echter tot analysemoeilijkheden

leiden, omdat op deze wijze zeer scheve verdelingen binnen de onafhanke-

lijke variabelen kunnen ontstaan. Om de problemen die daardoor ontstaan te

vermijden is in dit onderzoek nog van twee andere criteria voor dichotomise-

ring gebruik gemaakt. Op de eerste plaats is prioriteit gegeven aan het di-

chotomiseren van variabelen op inhoudelijke basis. Zo kan men b. v, met be-

hulp van de contrastgroepenmethode ontdekken dat er maximale samenhang

( 16) J. M.A. M. Janssens: "Niet-stemmers; causaal model en path-analyse",
in Sociale Wetenschappen, 14 jrg. , no. 4, 1971, pag, 243-268.

( 17) J. H. G. Segers en Ph. C. Stouthard: "Analyse door middel van opeen-
volgende contrasterende groepen", in: Sociale Wetenschappen, jrg. 6,
1963, no. 3, pag. 221-241.
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tussen verwijzing en het al dan niet direct aanvragen van bijstand ontstaat,
wanneer men de onderzoeksgroep splitst in een groep die door drie of

meer instanties en een groep die niet of slechts door een of twee instanties

naar de Sociale Dienst verwezen is. Inhoudelijk is men echter eerder ge-
neigd de onderzoeksgroep te verdelen in respondenten die wel en responden-

ten die niet verwezen zijn. Aan deze laatste dichotomie werd dan de voor-

keur gegeven.

Indien het niet mogelijk was op inhoudelijke grond te dichotomiseren, dan

werd gebruik gemaakt van de in de eerste stap van de contrastgroepenana-

lyse gevonden dichotomie die een maximaal contrast in de afhankelijke

variabele geeft. Leidde dit echter tot een scheve verdeling, dan werd de

splitsing aangebracht bij de mediaan, zodat beide subgroepen zoveel moge-

lijk in frequentie aan elkaar gelijk waren.

2.4.2- Operationaliserin~ en enkele-analyseresultaten.

2.4.2. 1. Het direct of niet direct aanvraQen van bijstand.

Om te bepalen of de respondente direct of niet direct nadat zij alleen is

komen staan een aanvraag voor bijstand ingediend heeft, werd de volgende

vraag gesteld:

"Hoe lang heeft het, nadat U alleen was komen te staan (na de geboorte van

Uw kind), geduurd, voordat U een aanvraag voor bijstand hebt ingediend ?"

De an~woordcategorieen waren "binnen twee weken" en "twee weken of lan-

ger, n.l. . . . . . ".

Reeds in het stadium ~an de voorstudie was besloten om degenen die binnen

twee weken bijstand hadden aangevraagd als "directe" aanvragers te be-

schouwen en degenen die langer dan twee weken over deze stap hadden ge-

daan als "niet directe" aanvragers.

Uit de resultaten blijkt, dat van de 368 respondenten 51, lqo ( 188) binnen
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twee weken nadat zij alleen kwamen te staan een beroep op bijstand heeft

gedaan, 12, 2ojo (45) heeft twee weken tot een maand, 11, lojo (41) twee tot

drie maanden, 10, óojo (36) vier tot twaalf maanden en 14, 5~Jo (56) langer

dan een jaar gewacht alvorens bijstand aan te vragen. Van 0, SoJo (2) is de

duur van de periode tussen het alleen komen staan en bijstand aanvragen

onbekend.

Aan hen die niet direct bijstand hebben aangevraagd is ook gevraagd naar

de reden daarvan. Wij vermelden hier slechts dat het beschikken over an-

dere inkomensbronnen en de bereidheid ervan gebruik te maken door ruím

de helft van deze respondenten zelf als belangrijkste redenen genoemd wer-

den om niet direct bijstand aan te vragen, 21, 7qo kende de A.B.W. of de

G. S. D. niet en slechts 7, 8oJo noemde zelf psychische barriéres als belang-

rijkste reden om niet direct bijstand aan te vragen. Voorts bleek uit een

aanvullende vraag dat van de totale onderzoeksgroep 26, 3qo gedurende kor-

tere of langere tijd met minder had moeten leven dan men nu heeft aan bij-

standsuitkering; die armoede-periode duurde gemiddeld t 3 maanden. Van

de groep die niet direct een beroep op de A. B. W. heeft gedaan had zelfs

53, 9oio (97) een armoede-situatie gekend.

2.4.2.2. Kennis van de A.B.W. en G.S.D.

Om te kunnen ~aststellen of de respondenten ten gevolge van het ontbreken

van kennis niet direct een beroep op de A.B.W. hadden gedaan werden de

volgende vragen gesteld: "Waarom hebt U toen niet meteen bijstand aange-

vraagd ? Wist U toen van het bestaan van de Algemene Bijstandswet of had

U daar toen nog nooit van gehoord ? Wist U toen ook dat U daarvoor bij de

Sociale Dienst moest zijn ?" Aan hen die binnen twee weken bijstand hadden

aangevraagd zijn deze vragen niet gesteld, omdat verondersteld werd, dat

zij wel ~an het bestaan van de A. B.W. en G.S.D. op de hoogte zouden zijn.

Van de responsegroep bleek 21, 7ojo (39) de A. B. W. en~of de G.S. D. niet te

} kennen, dat is 10, 6ojo van de totale onderzoeksgroep. Dit percentage is ver-
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rassend hoog, omdat bij het eerder genoemde onderzoek onder de Neder-

landse bevolking bleek dat 99oÍo de A. B. W. kende. Hoewel dit percentage

bij de vrouwen t 94ojo bedroeg, bestaat bij ons toch het vermoeden, dat de

gestelde vragen door de respondenten anders zijn geihterpreteerd dan door

ons bedoeld werd. Mogelijk was een aantal respondenten wel op de hoogte

van het bestaan van de A.B.W., maar niet van hun recht om in de omstan-

digheden waarin zij verkeerden daarop een beroep te kunnen doen. Ter

ondersteuning van onze interpretatie kunnen wij nog vermelden dat ook uit

andere gegevens van ons onderzoek bleek dat een aantal ondervraagden hun

rechten op bijstand niet goed kenden.

Gaat men na bij welke categorie~n de onbekendheid met het recht op bij-

stand het grootst is,- dan blijkt dat slechts twee factoren hierbij van enige

betekenis zijn, n. 1. burgerlijke staat en leeftijd ( 18). Het zijn de ouderen

(boven de 50 jaar) die relatief het slechtst geihformeerd zijn: 23~o van hen

was niet van hun bijstandsrecht op de hoogte; ook de weduwen en in nog ster-

kere mate de ongehuwde moeders zijn niet erg goed geihformeerd over hun

recht op materi~le hulp (resp. 17 en 19~0).

Een andere opmerkelijke bevinding is nog dat van degenen, die onbekend

waren met hun recht op bijstand een grote meerderheid (72qo) een armoede-

situatie heeft gekend, terwijl dat slechts bij een kleine minderheid (21~Jo)

het geval was van degenen, die wel hun rechten kenden. Men moest eerst

door anderen verwezen worden voordat men vcldoende financi~le hulp ver-

wierf. De armoedesituatie moet het meest gezocht worden bij de ouderen,

de weduwen en ongehuwde moeders ( 19) (resp. bij 60, 48 en 3óojo).

( 18) We hebben het tabellenmateriaal vanwege de beknoptheid achterwege ge-
laten. Men kan de bevindingen controleren in het onderzoeksverslag dat
aan de opdrachtgever is uitgebracht (zie RapportDeel I, p. 67-69).
Het feit, dat de vragen over de kennis alleen gesteld zijn aan hen, die
niet direct bijstand hebben aangevraagd, maakte het niet mogelijk de
variabele "kennis" in het model te handhaven.

( 19) Zie Rapport Deel I, p. 70-72.
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2.4.2.3. Alternatieve inkomensbronnen.

In het voorafgaande is reeds gesteld, dat 49qo van de onderzoeksgroep niet

direct nadat zij alleen is komen staan een beroep op bijstand heeft gedaan.

In deze paragraaf zullen we nagaan hoe deze vrouwen tot zij in de bijstand

kwamen in hun levensonderhoud hebben voorzien. Tevens zal voor de totale

onderzoeksgroep weergegeven worden, van welke alternatieve inkomens-

bronnen zij gebruik maakten of graag gebruik hadden willen maken alvorens

naar de bijstand te gaan.

Om vast te stellen, op welke wijze zij die niet direct bijstand hebben aange-

vraagd in de tussenfase in hun onderhoud hebben voorzien, werd de volgen-

de vraag gesteld: "Uit welke bronnen had U die ..... weken~maanden inko-

men ?" Bij deze vraag werd een kaart getoond waarop de meest voorkomen-

de inkomensbronnen voor vrouwelijke gezinshoofden stonden vermeld. De

resultaten zijn weergegeven in tabel 2. 1.

Tabel 2. 1.: Vrouwelijke gezinshoofden die niet direct een beroep op bijstand

deden, onderscheiden naar hun inkomensbron in de periode tus-

sen alleen komen staan en bijstand.

A.W.W. 13( 7,2ofo)

pensioen man 9( 5, Oojo)

inkomen man ging nog door 21 (11, 7ojo)

alimentatie 47 (26, lqo)

werkte zelf 50 (27, 8~Jo)

ziekengeld~W . W . 33 (18, 3oJo)

kostgangers~inwoning 15 ( 8, 3qo)

kende een man, die voor me zorgde 8( 4, 4qo)

kinderen droegen meer bij 10 ( 5, bqo)

hulp van familie 55 (30, óqo)

hulp van buren~vrienden 12 ( 6, 7oJo)

spaargeld aangesproken 32 ( 17, 8ojo)

moest lenen 36 (20, Oqo)

liet rekening oplopen 19 ( 10, óqo)

To taal 18 0
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' Hulp van familie, alimentatie en zelf gaan werken blijken de voornaamste
bronnen van inkomen te zijn geweest om de tussenperiode te overbruggen.

Daarnaast geldt, voornamelijk voor de ongehuwde moeders, de uitkering
krachtens de Ziektewet als een belangrijke inkomensbron. Vrij hoog is ook
het aantal respondenten, dat zegt in de tussenfase te hebben moeten ont-
sparen of lenen.

Uit andere onderzoeksgegevens blijkt, dat 3óqo (64) van de in tabel 2. 1. ge-
noemde groep in de tussenfase over één inkomensbron heeft beschikt, 35ojo

(62) over twee, 27~fo (48) over drie of ineer en 1, 7~jo (3) over geen enkele
bron. Van 3 respondenten is informatie hierover onbekend.

In het door ons geconstrueerde causale model staat echter niet de feitelijke

beschikking over alternatieve inkomensbronnen centraal, maar de moge-
lijkheden daartoe en de bereidheid ervan gebruik te maken (20). Om de be-

reidheid te meten werd de volgen3e vraag gesteld aan alle respondenten:

"Hebt U, nadat U alleen bent komen te staan (na de geboorte van Uw kind)

en nog voordat U bijstand heeft aangevraagd, wel eens geprobeerd om op

een andere manier inkomen te krijgen. Ik heb hier een kaartje, waarop een

aantal bronnen van inkomen staan. Kunt U mij voor elke bron zeggen of U

geprobeerd heeft die te krijgen, voordat U bijstand hebt aangevraagd ?" De
resultaten zijn weergegeven in tabel 2.2. (zie volgende pagina).

Ook hier geldt, en wel voor de totale onderzoeksgroep, dat hulp van familie,
alimentatie en het zelf gaan werken de belangrijkste inkomensbronnen waren

nadat men alleen was komen te staan. Tevens blijkt uit tabel 2. 2. , dat de

(20)`Evenals dit bij "kennis van de A.B.W." het geval was, kon "het gehad
'hebben van alternatieve inkomensbronnen" niet in het causale model
worden opgenomen, omdat de vraag naar de beschikbaarheid var. de
diverse bronnen alleen aan die respondenten gesteld is, die niet direct
bijstand hebben aangevraagd.
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Tabel 2.2.: Bereidheid tot alternatieve inkomensbronnen.

kreeg (deed)
ik al

wel gepro-
bee rd

niet gepro-
bee rd

geen ant-
woo rd

hulp van familie 74 (20, l~Jo) 38 ( 10, 3qo) 250 (67, 9~0) 6(1, óojo)

hulp van vrienden~
buren 14 ( 3, 8Pfo) 9( 2, 4~0) 339 (92, 1oÍo) 6( 1, ó~fo)

hulp van kerk 3( 0, 8ojo) 8( 2, 2afo) 35 1(95, 4~Jo) 6(1, 6QJo)

ko stgange r~inwoning
nemen 10 ( 2, 7oJo) 10 ( 2, 7ojo) 342 (92, 9oio) 6(1, óqo)

herstel huwelijk 6( 1, 6PJo) 26 ( 7, loJo) 330 (89, 7~0) 6(1, óqo)

samenwonen~trouwen
met een andere man 4( 1, 1Pfo) 5( 1, 4ojo) 353 (95, 9~io) 6(1, óojo)

inkomen kinderen 12 ( 3, 3~Jo) 1 1( 3, Oqo) 339 (92, l~Jo) 6(1, 6qo)

alimentatie zelf 34 ( 9, 2~0) 48 (13, Oojo) 280 (76, lqo) 6(1, óojo)

alimentatie voor
kinderen 49 ( 13, 3PJo) 56 (15, 2qo) 257 (69, 8qo) 6(1, 6qo)

zelf gaan werken 52 ( 14, l~jo) 55 ( 14, 9qo) 256 (69, óojo) 6( 1, óojo)

Totaal 368

bereidheid om van een alternatieve inkomensbron gebruik te maken voor deze

drie bronnen het grootst is. Uit andere gegevens blijkt, dat 33oJo ( 123) van

geen enkele inkomensbron gebruik heeft gemaakt of niet geprobeerd heeft dit

te doen, 26ojo (97) van één bron, 19~0 (71) van twee bronnen en 19qo (71) van

drie of ineer bronnen. Van 1, óoJo (6) zijn de gegevens op deze vraag onbekend.

Omdat het voor de methode der partiele correlatieberekening en de path-

analyse noodzakelijk is de in het model opgenomen variabelen te dichotomi-

seren, werd besloten degenen die van een of ineer bronnen in de tussenfase

gebruik hebben gemaakt of daartoe pogingen ondernomen hebben als "bereid

tot alternatieve inkomensbronnen" te beschouwen, de overigen als "niet be-

reid". Uit tabel 2.3. blijkt dat zij die niet bereid waren een alternatieve
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inkomensbron te zoeken sneller bijstand hebben aangevraagd dan zij die

daartoe wel bereid waren.

Tabel 2. 3.: Relatie tussen bereidheid tot alternatieve inkomensbronnen en

het direct of niet direct aanvragen van bijstand.

Bij stand:
Totaal

direct niet direct
aangevraagd aangevraagd

niet bereid 68 (61, 3qo) 43 (38, 7~Jo) 111 ( 100~Jo)
wel bereid 120 (46, 7ojo) 137 (53, 3QJo) 257 (100ojo)

Totaal 188 (51, lPJo) 180 (48, 9~0) 368 ( 100Qfo)

~ -0,13

Naast de bereidheid tot alternatieve inkomensbronnen is in het eerder ge-

construeerde model ook de mogelijkheid daarvan als variabele opgenomen.
Om een aantal redenen is in de vragenlijst alleen ingegaan op de mogelijk-

heden om via werk in het bestaan te voorzien. Daarbij werden drie aspecten

onderscheiden: de mogelijkheid de verzorging van kinderen aan anderen over

te laten, de arbeidsgeschiktheid en de perceptie ~an voldoende arbeidsmoge-
lijkheden. De operationalisering van deze aspecten vond plaats met behulp
van een drietal vragen. (Zie bijlage V, vraagno's 15c, 15d en 15h).
Deze vragen werden alleen gesteld aan hen, die niet geprobeerd hebben werk
te krijgen of in de tussenfase niet gewerkt hebben, omdat voor hen die dat

wel geprobeerd of gedaan hebben verondersteld kon worden, dat zij de moge-

lijkheid hadden hun kinderen elders te laten verzorgen, voldoende arbeids-
geschikt waren en voor zichzelf voldoende arbeidsmogelijkheden zagen.

M.b.v, de Likertprocedure werd nagegaan of de drie aspecten te combinerer.

waren tot een samengestelde variabele welke de "subjectieve arbeidsmoge-
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lijkheden" zou moeten indiceren. De drie antwoordcategorie~n bij elke

vraag (ja~weet niet~neen) kregen de resp. scores 0, 1 en 2.

Vervolgens werd voor elke respondent de totaal-score berekend (vari~-

rend van 0 t~m 6) en de correlaties van elk item met de totaalscore. Om-

dat de waarde van de gevonden Y-co~fficiënten voldoende hoog waren

(n.l. .79, .83 en .84), konden de scores op de drie aspecten worden ge-

combineerd tot één totaalscore welke "subjectieve arbeidsmogelijkheden"

indiceert. Conform de criteria, die bij de dichotomisering werden toege-

past, werd besloten de caesuur aan te brengen tussen de scores 4 en 5.

Evenals de bereidheid tot alternatieve inkomensbronnen blijken ook de

subjectieve arbeidsmogelijkheden samenhang te vertonen met het al dan

niet direct aanvragen van bijstand, in die zin dat zij die menen over onvol-

doende mogelijkheden te beschikken om middels arbeid in het bestaan te

voorzien eerder een beroep doen op de A. B. W. dan zij die vinden, dat

deze mogelijkheden in voldoende mate aanwezig zijn (n.l. 59~o vs 38~fo).

2.4.2.4. Psychische en sociale barrières.

Onder de noemer "psychische en sociale barrières" zijn door ons in de

tweede paragraaf drie variabelen onderscheiden: psychische barrières,

de perceptie van de dienstverlening en de reacties van anderen. In het

volgende zullen we nader ingaan op de operationalisering van deze drie

variabelen en hun samenhang met het direct aanvragen van bijstand.

1. De psychische barrières.

Onder psychische barrières hebben wij verstaan de vrees voor veronder-

stelde negatieve aspecten welke aan het ontvangen van bijstand zijn verbon-

den. Aan deze barrières kunnen we drie aspecten onderscheiden:

a. Gevoeligheid voor de reacties van anderen;

b. het beroep doen op bijstand al dan niet ervaren als een aantasting van het

eigen zelfbeeld;

c. het ontvangen van bijstand al dan niet beschouwen als een recht.
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De operationalisering van deze drie aspecten vond plaats met behulp van

de interviewvragen: No's 18a, 22, 23a, 23b en 27. (Zie Bijlage V).

Met behulp van de Likert-techniek is weer getracht de antwoorden op de

vijf vragen te combineren tot een samengestelde variabele "psychische

barrières". Daartoe werd telkens een score 0 toegekend, wanneer de

respondent positief geantwoord had op de betreffende vraag (dat wil zeggen

geen remming ervaren had), de score 2, indien het antwoord negatief was

(dat wil zeggen wel die barrière gekend had) en de score 1 bij de overige

antwoorden. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 2.4.

Tabel 2.4.: Frequentie waarin psychische barrières ervaren werden.

score 0 score 1 score 2

1. het verbergen voor anderen 217 (59, OoJo) 8(2, 2ojo) 143 (38, 9oÍo)

2. gevoel mislukt te zijn 247 (67, l~Jo) 10 (2, 7~jo) 111 (30, 2~fo)

3. zich schamen 215 (58, 4~Jo) 6(1, 6~Jo) 147 (40, Oqo)
4. bijstand een gunst 188 (51, loJo) 23 (6, 3qo) 157 (42, 7ojo)
5. moeilijke stap 96 (26, l~Jo) 2(0, 5oJo) 270 (73, 4~Jo)

Psychische remmingen doen zich dus, afhankelijk van de gekozen indicatie,

bij 30 tot 73oJo van de ondervraagden gelden. De vijf antwoorden die voor

deze variabele werden gehanteerd bleken weer in voldoende mate samen

te hangen met de totaalscore ( Y tussen . 69 en . 95), zodat zij te zamen een

maat zijn voor psychische barrières.

Na het dichotomiseren van de totaalscores in geen of geringe barrières

(score 0- 4) en grotere barriéres (score 5- 10) bleek dat er ter nauwer-

nood enige samenhang was van deze psychische barrières met het al dan

niet direct aanvragen van bijstand (~-. 04). Omdat echter de groep met

grotere barrières zich minder geschikt blijkt te vinden voor arbeid (21).

(21) Zie Rapport Deel I, p. 87.
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zou de even snelle stap naar de bijstand misschien ook door de dringender

noodzaak tot hulp kunnen worden verklaard, hetgeen uit de path-analysis

moge blijken.

2. Perceptie van dienstverlening.

In paragraaf 2. 2. is verondersteld, dat een negatieve perceptie van de

dienstverlening door de G.S.D. psychische barriéres doet ontstaan of ver-

sterkt en hierdoor indirect het aanvragen van bijstand beihvloedt Voor de

operationalisering verwijzen we naar het interviewschema, de vragen no's

19 a t~m f. ( Zie Bijlage V).

Ook hier werd weer getracht met behulp van de Likert-analyse een schaal-

score te construeren voor de variabele "perceptie dienstverlening". Daar-

toe werd een score 0 toegekend, als de respondent "positief" reageerde op

de vraag ( dat wil zeggen een positief beeld had van de dienstverlening), een

score 1, indien zij daarvan geen idee had en een score twee bij een negatief

antwoord (dat wil zeggen een negatieve perceptie van dienstverlening). De

items, die met de trefwoorden: "persoonlijk helpen", "begrip tonen", "op U

neerkijken", "onnodige vragen verwachten", "vrees voor controle" en "vrees

voor de wachtkamer" kunnen worden aangeduid, blijken voldoende samen te

hangen met de somscore om die score als maatstaf te nemen voor de onder-

havige variabele ( 22). Met name de afkeer voor de wachtkamer en de vrees

voor onnodige vragen blijken de belangrijkste elementen van een negatieve

perceptie van de dienstverlening te zijn: ze deden zich bij de helft der onder-

vraagden gelden. De totale score die van 0 tot 12 kon variëren werd volgens

eerdergenoemde criteria gedichotomiseerd in score 0- 4(positief) en 5- 12

(negatief).

(22) Zie Rapport Deel I, p. 88.
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Ook nu blijkt echter dat het beeld van de dienstverlening op zich weinig

samenhang vertoont met het al dan niet direct aanvragen van bijstand

( ~ - . 08).

3. Reacties van anderen.

De laatste variabele die wij bij de psychische en sociale barrières onder-

scheiden hebben, vormen de reacties van anderen op het feit, dat men over-

weegt bijstand aan te vragen. Op basis van de referentiegroepentheorie mag

zeker verondersteld worden dat mensen, die geconfronteerd worden met

negatieve gevoelens en opvattingen over het ontvangen van bijstand in hun

milieu, niet direct een beroep op bijstand zullen doen. Bij de operationali-

sering van de variabele "reacties van anderen" moesten alleen die milieu's

worden betrokken die in de sociologische literatuur gemeenlijk met "signi-

ficant others" worden aangeduid, in dit geval naar onze mening: familie,

vrienden en kennissen en buren. Daarbij werd aan de respondenten de vol-

gende vraag voorgelegd: "Hoe stonden Uw familieleden er tegenover dat U

bijstand aanvroeg ? Stonden zij daar afwijzend tegenover of interesseerde

het hen niet of vonden zij het terecht, dat U bijstand aanvroeg, of wisten zij

niet dat U bijstand aanvroeg ?" Dezelfde vraag werd ook gesteld voor vrien-

den en kennissen en buren. Op analoge wijze als bij voorafgaande variabelen

is geschied, werden ook hier de antwoorden op de drie verschillende vragen

samengevoegd tot een score. De dichotomie werd gelegd tussen de scores

3 en 4.

Uit de gespecificeerde gegevens blijkt dat vrienden en kennissen en met name

de buren vaak niet op de hoogte zijn van het feit, dat men overweegt bijstand

aan te vragen. Dit gegeven moet o. i. geihterpreteerd worden in termen van

psychische barrières; men brengt kennissen en buren niet op de hoogte, om-

dat men, evenals van het grote publiek, ook van hen een afwijzende houding

verwacht. Als de omgeving wel op de hoogte is, blijkt zij maar zelden nega-

tief te reageren.
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Evenals de andere componenten van "psychische en sociale barrières"

blijken de reacties van anderen sl~chts een geringe samenhang te verto-

nen met het direct aanvragen van bijstand (23) (~ -. 08).

2.4.2.5. Verwijzin~.

In paragraaf 2.4.2.2. is in het kort reeds gewezen op de belangrijke rol

welke de verwijzing gespeeld heeft voor hen die niet wisten, dat zij recht

hadden op bijstand en voor hen die na een armoedeperiode in bijstand zijn

gekomen. In paragraaf 2.2. is de veronderstelling geuit, dat vooral mensen

met grote psychische barrières pas na verwijzing een beroep op de A. B. W.

zouden doen. Om deze hypothese te kunnen toetsen werd gebruik gemaakt

van de volgende operationele vraagstelling van verwijzing: "Op een gegeven

moment hebt U bijstand aangevraagd. Ik heb hier een kaart, waarop een

aantal personen of instanties staan, die U er misschien op hebben gewezen,

dat U in Uw situatie bijstand aan kon vragen. Bent U door een van deze per-

sonen erop gewezen ?" Daarnaast had de interviewer opdracht voor elke

verwijzende persoon of instantie te vragen, of deze de respondent er ook

van had moeten overtuigen dat ze zich niet behoefde te schamen om bijstand

aan te vragen, omdat ze er gewoon recht op had. Van de totale onderzoeks-

groep blijkt 24, 7~Jo (91) niet verwezen te zijn, 30, 2ojo ( 111) is wel verwezen,

maar moest daarbij niet meer overtuigd worden van haar recht op bijstand,

bij 45, lojo (166) is dit laatste wel het geval geweest. Uit meer gedetailleerde

cijfers blijkt dat familieleden (bij 30~Jo) en ~rienden en kennissen (bij 2óqo)

de belangrijkste informele verwijzers zijn, de huisarts ( 13~Jo), de advocaat

(20~fo) en het maatschappelijk werk ( 14qo) de belangrijkste institutionele ver-

wijzers.

Uit de onderzoeksgegevens (24) blijkt dat van diegenen die bij de verwijzing

door anderen nog overtuigdmoesten worden van hun recht op bijstand er minder

(23) Zie Rapport Deel I, p. 92-93.

(24) Zie Rapport Deel I, p. 95.
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direct naar de bijstand zijn gegaan dan van hen die niet verwezen werden

of niet door anderen overtuigd behoefden te worden (resp. 36 en ó4ojo)

( ~ - .20).

2. 4.2. 6. Vroegere ervaringen met de G. S. D.

In paragraaf 2.2. is de veronderstelling uitgesproken, dat zij die reeds

eerder contact hadden gehad met de Sociaïe Dienst ook sneller bijstand

zouden aanvragen dan zij die nog nooit met de Sociale Dienst in aanraking

waren geweest, omdat de eerste groep beter bekend is met de situaties,

die een aanvraag voor bijstand rechtvaardigen, en daarvoor niet meer ver-

wezen behoeft te worden. 42ojo van de respondenten heeft reeds eerder con-

t3ct gehad met de G.S.D. Er is een zwakke samenhang ~an dit gegeven met

het direct aanvragen van bijstand in de veronderstelde richting (~ -. 13).

2.4.2.7. Vroe~ere financiele situatie.

In paragraaf 2.2. is de hypothese geformuleerd, dat zij wier financi~le

situatie voor het ontstaan ~an de gezinsonvolledigheid slecht was, eerder

een beroep op bijstand zoudeii doen dan zij die vroeger royaler konden rond-

komen, omdat de vrouwen uit deze laatste groep op het moment dat zij alleen

komen te staan niet direct bijstand behoeven aan te vragen vanwege de grote-

re financi~le reserves. Bij de operationaliseríng werd gebruik gemaakt van

twee vragen, een meer subjectieve en een meer objectieve:

- Hoe zou U Uw inkomenssituatie willen noemen, toen U nog met Uw man

samenleefde (toen U nog geen kind had). Zou U zeggen, dat U toen royaal

rond kon komen of behoorlijk of inet moeite of dat U toen onmogelijk rond

kon komen ?

- Kunt U mij zeggen hoe groot het inkomen van Uw man ongeveer was, toen

U nog met hem samenleefde ?(voor ongehuwde moeders: van Uw vader,
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toen U nog thuis was). Kunt U mij ook zeggen, hoe hoog het inkomen

was, dat in Uw gezin binnenkwam per week of per maand, in die tijd ?

In welke tijd was dat ?

Het onderscheid tussende inkomens"minder dan f 1200, -" en "meer dan

f 1200, -" per maand bleek volgens de gehanteerde criteria de beste twee-

delíng in de variabeie objectieve vroegere inkomen; de subjectieve taxatie

van het vroegere inkomen werd gedichotomiseerd op "met moeite of onmoge-

lijk" enerzijds, en "royaal of behoorlijk" anderzijds.

Tabel 2.5.: Relatie tussen subjectieve beooraieling van de vroegere situatie

en het al dan niet direct aanvragen van bijstand.

Vroegere financi~le Bijstand:

situatie direct niet direct
aangevraagd aangevraagd

Met moeite, onmogelijk 84 (56, 8oJo) 64 (43, 2~Jo) 148 ( 100, Oojo)

Royaal, behoorlijk 104 (47, 3qo) 1 16 (52, 7ojo) 220 ( 100, Oojo)

188 (5 1, loJo) 180 (48, 9~0) 368 (100, OQJo)

~-0.09

Tabel 2. 6.: Relatie tussen objectief gezinsinkomen en het al dan niet direct

aanvragen van bij stand.

Vroegere financi~le Bijstand:

situatie direct niet direct
aangevraagd aangevraagd

Minder dan f 1200, -
per maand 131 (61, 8qo) 81 (38, 2~Jo) 212 (100, Oqo)

Meer dan f 1200, -
per maand 57 (36, Sqo) 99 (63, 5oJo) 156 ( 100, Oqo)

188 (51, lojo) 180 (48, 9~0) 368 ( 100, Oqo)

~ - 0. 25
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Uit de tabellen 2. 5. en 2.6. blijkt, dat het veronderstelde verband aanwe-

zig is: degenen wier vroegere financiéle situatie minder rooskleurig was

c.q. beoordeeld werd, vragen eerder bijstand aan dan zij die vroeger meer

; financiele armslag hadden c. q. vonden dat ze zulks hadden.

2.4.2.8. Achtergrond~ariabelen.

In paragraaf 2.2. zijn een aantal achtergrondvariabelen onderscheiden, waar-

van kon worden aangenomen, dat zij samenhang zouden vertonen met het al

dan niet direct aanvragen van bijstand: gezinsgrootte, leeftijd van de kinderen,

leeftijd, burgerlijke staat, opleiding, vroegere sociaal-economische status,

godsdienst en urbanisatiegraad van de woongemeente. We zullen deze varia-

belen thans niet meer bespreken. Voor de operationalisering zij verwezen

~: naar de vragenlijst die in bijlage V is opgenomen. De samenhangen die de

achtergrondvariabelen hebben met het al dan niet direct bijstand aanvragen,

zullen in Schema II- 1 kort samengevat worden weergegeven.

2.4.2.9. Samenvattin~.

In deze paragraaf is ingegaan op de betekenis van een aantal interveniérende

en onafhankelijke variabelen voor het direct aanvragen van bijstand. De in

paragraaf 2.2. veronderstelde verbanden bleken in een aantal gevallen aan-

wezig te zijn, in andere gevallen waren zij zwakker dan oorspronkelijk ver-

wacht was. Om een eerste inzicht in de materie te verkri~gen hebben wij tot

nu toe de samenhangen met behulp van twee-dimensionele tabellen onderzocht.

In de volgende paragraaf zal niet langer de nadruk liggen op de relatie van

elke onafhankelijke variabele met de afhankelijke, los van andere verklaren-

de factoren, maar op de wijze waarop de onafhankelifke variabelen via elkaar

effect hebben op de afhankelijke variabele. Alvorens daartoe over te gaan zul-

len wij in Schema II- 1 de gevonden samenhangen tussen elk van de in het model

opgenomen verklarende variabelen en de afhankelijke variabele weergeven.

Voor elke categorie binnen een gedichotomiseerde variabele is het totale aan-

tal respondenten aangegeven, alsook het percentage daarvan, dat niet direct

een beroep op bijstand heeft gedaan.
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Schema II- 1.

Variabele Dichotomie N qo niet di- ~
rect aan-
gevraagd

1. Direct of niet
direct aanvragen
van bij stand

2. Be reidheid tot al-
ternatieve inko-
mensbronnen

3. Subjectieve
arbeidsmoge-
lijkheden

4. Psychische
barrières

5. Perceptie dienst-
verlening

6. Reacties van
anderen

7. Verwijzing

8. Vroegere erva-
ringen met de
G.S.D.

9. Subjectieve vroe-
gere inkomen

10. Vroegere gezins-
inkomen

11. Gezinsgrootte

a) binnen twee weken aange-
vraagd

b) twee weken of langer
gewacht

a) geen enkele inkomens-
bron proberen te krijgen
of van geen enkele ge-
bruik gemaakt

b) een of ineer inkomens-

188

180

111 38.7
0. 13

bronnen proberen te krij-
gen of van een of ineer
gebruik gemaakt 257 53.3

a) gering ( score 0-4) 231 41. 1

b) groot (score 5-6) 137 62.0

a) gering(score 0-4) 197 47.2

b) groot (score 5-10) 171 50.9

a) positief (score 0-4) 188 45.2

b) negatief (score 5- 12) 180 52. 8

a) positief (score 4-6) 274 46.7

b) negatief (score 0-3) 94 55.3

a) niet overtuigd van recht 202 40. 1

b) wel overtuigd van recht 166 59.6

a) wel gehad 154 41.6

b) niet gehad 214 54. 2

a) met moeite, onmogelijk 148 43.2

b) royaal, behoorlijk 220 52.7

a) minder dan f 1200, -
per maand

b) meer dan f 1200, -

212 38.2

per maand 156 63. 5

a) 3 of ineer kinderen 88 39.8

b) 1 of 2 kinderen 280 51.8

0.20

0.04

0. 08

0. 08

0.20

0. 13

0. 09

0.25

0.10

(Vervolg op p. 79).
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Vervol~ Schema II- 1 .

Variabele Dichotomie N ~o niet di- ~
rect aan-
gevraagd

12. Leeftijd kinderen a) kinderen van 0-6 jaar 226 46.5

b) uitsluitend kinderen
van 7 jaar en ouder 142 52.8

13. Leeftijd vrouw a) 15-36 jaar 250 44.8

b) 37-65 jaar 118 57.6
14. Burgerlijke Staat a) verlaten, gescheiden

van tafel en bed 207 35.7

b) weduwe, ongehuwde moe-
der, gescheiden van echt 161 65.8

15. Opleiding a) basis en lager niveau 246 45. 1

16. Vroegere soci-
aal-economische
klasse

b) uitgebreid lager, middel-
baar en semi-hoger
niveau 122 56.6

a) laagste klasse 143 38. 5

b) hogere klasse 225 55.6

17. Godsdienst a) niet godsdienstig 271 48. 3

b) wel godsdienstig 97 50. 5
18. Urbanisatie- a) C-gemeenten 306 46. 1

graad
b) A-B-gemeenten 62 62. 9

2 . 5 . Re sultaten .

0.06

0.12

0.30

0. 11

0.17

0. 02

0. 13

In deze paragraaf zal getracht worden met behulp van de methode der par-
ti~le correlatieberekening het geconstrueerde theoretische model empirisch
te toetsen. Met behulp van de path-analyse zal worden aangegevén hoe groot
de directe invloed op de afhankelijke variabele en op elk der interveni~rende
variabelen is.
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2. 5. 1. Methode der Partiele-correlatieberekenin~.
------------------ -------

Uitgangspunt voor de methode der parti~le correlatieberekening vormt de

matrix van correlatieco~ffici~nten tussen alle variabelen, welke in het mo-

del zijn opgenomen. Het is echter de vraag welke correlatiecoefficient het

meest voor genoemde methode geschikt is. Boudon die deze methode voor-

al heeft toegepast in het sociologisch onderzoek, maakt zelf gebruik van ~,

welke in een 2 x 2- tabel exact gelijk is aan de produkt moment correlatie-

coëfficient (r) (25). Stouthard en Wassenberg geven daarentegen de voor-

keur aan de tetrachorische correlatiecoëfficiënt (rt), omdat de waarde van

~ sterk gereduceerd wordt door scheve verdelingen (Z6). Door Van Wezel

is gebruik gemaakt van ~, omdat het gebruik van rt bij de parti~le correla-

tieberekening ernstige moeilijkheden opleverde. "Deze moeilijkheden vloei-

den waarschijnlijk voort uit het feit, dat de correlaties in de matrix niet

voldeden aan de eigenschap, dat ze een bepaalde consistentie dienen te heb-

ben; als twee correlatieco~fficienten gegeven zijn, moet de waarde van de

derde coëfficient binnen bepaalde grenzen liggen "(27). Dit gebrek aan con-

sistentie treedt op, wanneer in de matrix correlaties voorkomen, welke de

waarde 1. 00 benaderen. Omdat in ons materiaal de rt tussen leeftijd van de

vrouw en leeftijd van de kinderen 0.84 was, leek het ons derhalve raadzaam

niet van de rt gebruik te maken voor de partiele correlatiebeiekening, maar

van de ~. Bij de path-analyse zullen wij echter, evenals Van Wezel, ge-

bruik maken van de rt-co~ffici~nt. In Bijlage III, tabel 1, zijn de correla-

ties tussen alle variabelen weergegeven. In het bovenste gedeelte van de

(25) R. Boudon: "A new look at correlational analysis" in: H. Blalock en A.
Blalock: Methodology in social research; New York, 1968.

(26) Ph. Stouthard en H. Wassenberg: "Analyse door middel van pijldiagram-
men" in Sociale Wetenschappen, 14e jrg. , nr. 1, 1971, p. 46-64.

(27) J.A.M. van Wezel: Herintreding in hetArbeidsproces, p. 96.
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matrix staan de rt-coëffici~nten, in het onderste gedeelte de ~-co~ffi-

ciénten.

Het berekenen van de partiéle correlatieco~ffici~nten vond plaats met be-

hulp van de in de paragraaf 2.3. 3. reeds aangegeven methode. Zo werden

bij de berekening van de parti~le correlatieco~ffici~nten van elke variabele

met een interveniërende variabele alle andere variabelen constant gehouden,

omdat zij in tijd liggen voor deze laatste variabele. Bijvoorbeeld: bij het

berekenen van de parti~le correlatieco~ffici~nt voor de relaties van elke

variabele met psychische barriéres, werden alleen die variabelen con-

stant gehouden, welke in het model ~oor deze variabele liggen; derhalve

niet de afhankelijke variabele noch de bereidheid tot alternatieve inkomens-

bronnen en de ~erwijzing (zie Model II- 1 op p. 59). De parti~le correlaties

van elke variabele met de afhankelijke variabele en met elk der interveni-

erende variabelen zijn weergegeven in Bijlage III, tabel 2. Tevens is in de

laatste regel van deze tabel de waarde aangegeven van de significantiegrens

waarboven een parti~le correlatieco~fficiënt moet uitkomen wil deze signi-

ficant van nul afwijken (28). Om de path-analyse te kunnen uitvoeren wer-

den tussen die variabelen, waartussen een significante samenhang bestaat,

causale pijlen getrokken. Dit empirisch gevonden model is weergegeven in

model II-2. Vergelijken we het theoretische model II- 1 met het op basis van

empirisch materiaal gevonden model II-2 dan blijken bepaalde pijlen uit het

eerste model verdwenen te zijn en andere toegevoegd. Dit impliceert, -dat

bepaalde theoretisch verwachte relaties in werkelijkheid niet aanwezig zijn

en andere verbanden door ons ten onrechte niet aanwezig werden geacht. In

Schema II-2 is weergegeven welke samenhangen aanwezig werden veronder-

steld en welke daarvan als significant werden getoetst. Van de 22 veronder-

stelde samenhangen bleken er slechts 12 aantoonbaar; wel bleken er 8 rela-

(28) Er is getoetst op een 5ojo-significantie-niveau (tweezijdig). Zie voor de
significantietoets: J.M.A.M. Janssens "Niet-stemmers; causaal model
en path-analyse", p. 262.
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~ties significant aanwezig die niet vooraf verwacht werden. Bij de bespre-

king ~an de resultaten van de path-analyse zullen wij hierop nader ingaan.

Deze resultaten zijn weergegeven in Model II-2. Voor de afhankelijke

variàbele en elk der interveniërende variabelen zijn telkens de waarden

van de path-co~ffici~nten weergegeven van die variabelen, welke met de

afhankelijke of betrokken intervenierende variabele(n) een significante

samenhang vertonen. (Zie ook Bijlage III, tabel 3). Daarnaast is in dit

model ook de proportie verklaarde variantie binnen de afhankelijke varia-

bele en elk der interveni~rende variabelen vermeld.

Wij zullen nu eerst die variabelen bespreken die rechtstreeks effecten

hebben op de afhankelijke, te weten het al dan niet direct aanvragen van

bijstand; vervolgens komen die variabelen aan de orde die indirect via de

eerste groep (interveniërende) variabelen effect uitoefenen.

Verklaringen bij Schema II-2.

~- verwachte samenhangen, die ook significant bleken

O- verwachte samenhangen, die niet significant bleken

t- significant gebleken samenhangen, die niet verwacht werden
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2.5.2. De factoren die rechtstreeks het wel of niet onmiddelli~jk aanvra--------------------------------------------------------
~en-~-an bijstand-be~alen.

Uit model II-2 valt af te lezen dat de beslissing om meteen naar de bij-

stand te gaan of daar nog mee te wachten rechtstreeks wordt bepaald

door vijf factoren, met name:

1. door de kans die men meende te hebben zelf door arbeid in het be-

staan te voorzien,

2. door het feit of anderen hen er van overtuigd hebben om naar de

bij stancl te gaan,

3. door de burgerlijke staat van de betrokkenen,

4, door het inkomen dat men voor het ontstaan van de gezinsonvolle-

digheid genoot,

5. door de leeftijd van de betrokkenen.

In tabel 2.6. is weergegeven welk deel van de verklaarde variantie van
de afhankelijke variabele zij elk voor hun rekening nemen.

Tabel 2.6.: De verklaarde variantie van het direct~niet direct aanvragen,

per verklarende variabele en totaal.

verklaarde
variantie

procentueel
aandeel

subjectieve arbeidsmogelijkheden 8, lqo 20, 7ojo
overtuigd door anderen 7, 8qo 19, 9qo
burgerlijke staat 14, 9qo 38, OaJo
vroeger gezinsinkomen 2, 5~Jo 6, 4~Jo

leeftijd 6, lqo 15, Oojo

Totaal 39, 2~0 100, Oqo
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2 5 2 1 De invloed van zelf geschatte arbeidsmogelijkheden: Hyp. II-2.

Wanneer vrouwen zelf hun mogelijkheden om aan het arbeidsproces deel

te nemen positief taxeren, blijkt dit rechtstreeks tot gevolg te hebben,

dat men minder snel beroep doet op bijstand (p -.25), terwijl de verwach-

ting, dat deze factor vooral zou werken via een grotere bereidheid om op

een andere wijze in het bestaan te voorzien (Hyp. II-4) niet werd vervuld.

Deze grotere bereidheid leidt er niet toe dat minder snel een beroep wordt

gedaan. Op dit onverwachte toetsingsresultaat van Hyp. II-3 gaan wij op

deze plaats even in.

Er is wel een sterke samenhang tussen de zelf geschatte arbeidsmogelijk-

heden en de bereidheid om op een andere wijze dan door bijstand inkomen

te krijgen (p -.62). Vanwege het feit, dat bij de operationalisering door

ons is aangenomen dat bij degenen die werkten of die arbeidsbereid waren

ook de arbeidsmogelijkheden aanwezig zouden zijn, is de gevonden samen-

hang vanzelfsprekend, want ten dele gecontamineerd. Met betrekking tot

de relatie tussen de bereidheid tot een alternatieve inkomensbron en het

al dan niet direct aanvragen van bijstand willen wij hier opmerken dat het

achteraf bezien ook weinig zin had om in het theoretische model een di-

recte pijl van "bereidheid" naar de afhankelijke variabele te trekken, om-

dat beide variabelen niet in een oorzaak-gevolg relatie gezien kunnen wor-

den, maar beschouwd moeten worden als gelijkwaardige alternatieven

waartussen vrouwelijke gezinshoofden op het moment dat zij alleen komen

staan een keuze moeten doen. Hebben zij geen alternatieve mogelijkheden

dan impliceert dit tegelijkertijd dat zij er geen gebruik van hebben kunnen

maken of er geen poging toe hebben kunnen ondernemen en dat zij direct

bijstand hebben moeten aanvragen. Zien zij voor zichzelf wel alternatieve

mogelijkheden dan is de kans groot, dat zij proberen met behulp van die

mogelijkheden in hun onderhoud te voorzien; dat houdt tevens meestal in

dat zij niet direct een beroep doen op bijstand.



-87-

2.5.2.2. De invloed van verwijzende instanties.

Het blijkt, dat overeenkomstig onze hypothese II-9 degenen, die door andere

overtuigd moesten worden van hun recht op bijstand, langer gewacht heb-

ben met bijstand aanvragen, dan zij die niet van hun recht overtuigd be-

hoefden te worden. De gevonden samenhang en met name de richting da.ar-

van behoeft geen verwondering te wekken, gezien de groepen welke van

hun recht overtuigd moesten worden. Uit een verdere analyse is immers

gebleken, dat het vooral gaat om hen, die toen zij alleen kwamen te staan

geen weet hadden van hun recht op bijstand. Bovendien werd uit deze ana-

lyse duidelijk, dat degenen die verwezen moesten worden ook grotere

psychische barriéres hadden gekend (p -.24) zozeer zelfs dat deze groep

meer met armoede geconfronteerd was geweest alvorens een beroep te

doen op bijstand.

2.5.2.3. De invloed van burgerlijke staat.

IDe burgerlijke staat blijkt direct van invloed te zijn op het al dan niet

direct aanvragen van bijstand. Verlaten vrouwen en vrouwen, die geschei-

den zijn van tafel en bed vragen eerder bijstand aan dan weduwen, onge-

'~huwde moeders en gescheiden vrouwen (p - 0.31).

Bij de hypothesevorming was het voor ons moeilijk aan te geven, waarom

burgerlijke staat invloed zou kunnen hebben op het al dan niet direct een

beroep doen op de A. B. W. In dat stadium was door ons echter nog geen

analyse gedaan naar de factoren die van belang zijn voor de kennis van de

A. B. W. (de variabele die buiten de path-analyse moest worden gelaten)

en die er verantwoordelijk voor zijn dat men na het alleen komen staan in

armoede komt te verkeren. In de vierde paragraaf bleek, dat burgerlijke

staat een zekere samenhang vertoonde met deze twee variabelen. De daar

gevonden relaties geven een interpretatiemogelijkheid voor het nu gevon-

den verband. Het bleek immers, dat ongehuwde moeders en weduwen het
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minst op de hoogte waren van het feit, dat zij in hun situatie bijstand konden

aanvragen. Wat betreft de ongehuwde moeders kan gewezen worden op het

feit, dat zij tot zes weken na de bevalling nog recht hebben op Ziekengeld,

wanneer zij althans voor de bevalling werk in loondienst verrichtten. Dit

alleen al leidt er waarschijnlijk toe, dat zij niet direct na de geboorte van

het kind een beroep op bijstand zullen doen. Omdat zij zich hun recht

daarop niet direct zullen realiseren, zullen ongehuwde moeders na de ge-

boorte van hun kind vaak met minder inkomen dan de bijstandsuitke-

ring leven. Dit was vooral het geval bij die ongehuwde moeders, die deel

blijven uitmaken van de huishouding van hun ouders. In een dergelijke situ-

atie is men wellicht veelal niet op de hoogte van de mogelijkheden beroep

te doen op bijstand. Het gevolg is, dat er een zekere armoede-situatie ont-

staat die pas opgelost wordt, wanneer men door anderen naar de G.S.D.

verwezen is.

Ongeveer hetzelfde ligt de situatie waarin weduwen komen te verkeren na

de dood van hun man. Zij ontvangen weliswaar een A. W. W. -uitkering,

maar zijn wellicht niet op de hoogte van het feit, dat zij op deze uitkering

suppletie kunnen aanvragen bij de G. S. D. ingeval van een verlaagd alge-

meen weduwenpensioen, bijzondere bestaanskosten of een hoge huur. Ook

hiervan is het gevolg, dat men gedurende kortere of langere tijd in een

situatie van armoede leeft die pas wordt opgeheven, nadat men via anderen

op de hoogte is gebracht van de wettelijke mogelijkheid aanvullende bijstand

aan te vragen.

Ook gescheiden vrouwen blijken minder snel bijstand aan te vragen. Een

verklaring hiervoor zou eventueel gezocht kunnen worden in het feit dat

een aantal gescheiden vrouwen alimentatie ontvangt en daarom meent geen

beroep op de A. B. W. te kunnen doen.

Vrouwen die gescheiden zijn van tafel en bed maar vooral de verlaten

vrouwen vragen vaker direct nadat zij alleen zijn komen te staan bijstand

aan (resp. 56 en ó7ojo). In tegenstelling tot de andere categorieen komen zij

op het moment dat zij alleen komen te staan vaker zonder financiéle mid-
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delen. In die situatie is het alleszins waarschijnlijk dat zij weten een be-

roep op de A. B. W. te kunnen doen.

De invloed van de burgerlijke staat op de afhankelijke variabele moet dus

mede worden verklaard uit de mate, waarin men nadat men alleen is ko-

men te staan over andere inkomensbronnen kan beschikken (ook deze fac-

tor kon niet in de path-analyse worden betrokken). Is de mogelijkheid

daartoe te gering, dan zal men direct bijstand aanvragen, benaderen

andere bronnen daarentegen de bijstandsnormen, dan zal men veelal niet

weten dat bijstand aanvragen mogelijk is.

2.5.2.4. De invloed van de vroegere financiële situatie.

In het theoretische model is de vroegere financi~le situatie als één varia-

bele opgenomen. Bij de operationalisering daarentegen zijn twee compo-

nenten van deze situatie onderscheiden, enerzijds de wijze waarop de

vroegere financi~le situatie beoordeeld wordt, anderzijds het feitelijke

vroegere gezinsinkomen. Bij de empirische toetsing van het model zijn

beide componenten als afzonderlijke variabelen in de analyse opgenomen.

In overeenstemming met de geformuleerde hypothese (Hyp. II- l la) blijkt

het vroegere gezinsinkomen een direct effect te hebben op het al dan niet

direct aanvragen van bijstand (p - 0. 16); degenen die voordat zij alleen

kwamen te staan meer financi~le armslag hadden doen wat minder direct

een beroep op bijstand dan zij wier gezinsinkomen geringer was. Deze

relatie moet ons inziens geihterpreteerd worden in termen van financiële

reserves waarover men beschikt op het moment van alleen komen staan.

Bij de lagere inkomensgroepen zullen deze reserves veelal gering zijn en

is men wel genoodzaakt direct bijstand aan te vragen; voor de hogere in-

komenscategorieen is deze noodzaak in mindere mate aanwezig, omdat

daar de mogelijkheid is om aanwezige reserves aan te spreken.

De beoordeling van het eigen inkomen is van geen directe betekenis voor

het direct aanvragen van bijstand. Een negatief oordeel over de vroegere
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financiele omstandigheden gaat wel gepaard met een grotere bereidheid

om op andere wijze inkomen te verwerven, maar die bereidheid impli-

ceert niet dat men het beroep op bijstand langer uitstelt, waarschijnlijk

als gevolg van het ontbreken van re~le alternatieven.

2. 5.2. 5. De invloed van de leeftijd.

Dat de factor leeftijd op directe wijze het onmiddellijk of niet onmiddel-

lijk aan~ragen van bijstand zou bepalen is niet conform hypothese II-15,

volgens welke verondersteld werd dat het verband zou lopen via het op-

treden van psychische remmingen, in die zin dat ouderen meer weerstan-

den zouden voelen om naar de 3ociale Dienst te gaan dan jongeren. Deze

leeftijdsinvloed, die overigen niet bijzonder sterk is (p -. 13), zal waar-

schijnlijk te maken hebben met het beschikken over alternatieve bron-

nen van inkomen. Deze laatste factor moest uit het analysemodel worden

weggelaten, maar het lijkt aannemelijk dat de vrouwen boven de 36 jaar

(- de dichotomie-cesuur) eerder zekere financi~le reserves of rechten op

andere bronnen zullen bezitten dan zij die jonger zijn.

2.5.3. De factoren die indirect effect uitoefenen op de beslissin~beroep
---------------------------------------------

te doen o bi'stand.--------p--~-----

2 5 3 1 De vroegere sociaal-economische positie als determinant van de

subiectieve arbeidsmo~elijkheden.

~De vroegere sociaal-economische klasse heeft een direct effect op subjec-

tieve arbeidsmogelijkheden: vrouwen uit de laagste sociaal-economische

klasse zien minder mogelijkheden om in het onderhoud te voorzien dan

~vrouwen uit de hogere klassen (p - 0.29). Deze relatie kan, zo bleek uit

andere gegevens, gedeeltelijk geihterpreteerd worden in termen van oplei-
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~ ding. Vrouwen uit de hogere sociaal-economische klassen hebben veelal
r

een hogere opleiding genoten dan vrouwen uit de laagste sociaal-econo-

mische klasse (rt -. 33) en achten zich daarom eerder in staat werk te

vinden waarvan het loon hoger is dan'de bijstandsuitkering. Dit laatste

komt tot uiting in het feit, dat in de eerste groep slechts 19~o meent, dat

er onvoldoende of geen werkgelegenheid voor hen is, in de tweede groep

daarentegen 31~jo.

2.5.3.2. De factoren die op verwijzing en overreding invloed uitoefenen.

2.5.3-2-1- PsYchische barrières ~-verwijzing-
---- ------------

Het bleek dat zij, die grote psychische barrières hadden, significant meer

overtuigd moesten worden van hun recht op bijstand dan zij, die slechts

geringe remmingen hadden (p - 0.24). In paragraaf 2.4, is overigens al

gebleken, dat in tegenstelling tot de veronderstellingen de grootte van de

psychische barrières nauwelijks direct verband heeft met het moment

waarop bijstand wordt aangevraagd. De causale analyse wijst nu ook uit

dat deze hypothese (Hyp. II-5) niet bevestigd wordt. Een verklaring hier-

voor bleek dat zij die sociaal-psychische remmingen ondervinden zich

dikwijls niet geschikt achten om door middel van arbeid in het onderhoud

te voorzien. Bij gebrek aan andere mogelijkheden en ondanks - of mis-

schien dankzij - hun barrières nemen zij contact op met anderen over de

mogelijkheid om beroep te doen op bijstand. De mening van deze anderen,

dat zij in hun situatie een beroep konden doen óp de A. B. W. , heeft hen

tenslotte hiertoe doen besluiten.

Het gebrek aan andere mogelijkheden verklaart tevens waarom het bestaan

van psychische barrières niet leidt tot een grotere bereidheid tot alterna-

tieve inkomensbronnen, zoals onze Hyp. II-6 veronderstelde. Dit is duide-

lijk af te lezen uit tabel 2.7., waarin de relaties tussen "psychische bar-

rières" en "bereidheid tot andere inkomensbronnen" wordt onderzocht

onder constanthouding van subjectieve arbeidsmogelijkheden.
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Tabel 2.7.: Relatie tussen psychische barrières en bereidheid tot alter-

natieve inkomensbronnen onder constanthouding tian subjec-

tieve arbeidsmogelijkheden.

mogelijkheden gering mogelijkheden groot

barrières
gering

barrières
groot

barrières
gering

barrières
groot

bereidheid gering

bereidheid groot

49 ( 45, 4ojo)

59 ( 54, óojo)

43 ( 43, 4ojo)

56 ( 56, óoJo)

9( 13, 2~Jo)

59 ( 86, 8~0)

0( 0, O~Jo)

48 (100, O~Jo)

100 ( 100, OoJo) 99 ( 100, Oqo) 68 ( 100, O~o) 48 (100, Oojo)

Zijn de "mogelijkheden" gering, dan is er nauwelijks een verband tussen

"psychische barrières" en "bereidheid tot alternatieve inkomensbronnen",

zijn de subjectieve arbeidsmogelijkheden daarentegen groot, dan blijken

degenen met grote psychische barríères meer bereid te zijn om door mid-

del van andere bronnen in het onderhoud te voorzien dan zij, die slechts

geringe remmingen kennen. Zoals we reeds zagen bepaalt de beschikbaar-

heid van alternatieve mogelijkheden wel in sterke mate dé bereidheid om

er gebruik van te maken.

2.5.3.2.2. Perce~tie-dienstverlenin~-~ ~sychische-barrières.
------------- ---------

Overeenkomstig onze hypothese II-7 blijkt de perceptie van de dienstverle-

ning direct van invloed te zijn op de psychische barrières; zij die de toekom-

stige dienstverlening negatief percipieren hebben grotere psychische

barrières dan zij die positieve verwachtingen hebben ten aanzien van de

dienstverlening door ambtenaren van de G.S.D. (p - 0.60). Een negatieve

perceptie van de dienstverlening door de G.S.D. maakt het aanvragen tot

een moeilijke stap, hetgeen in de rede ligt.

Moeilijker te interpreteren is het verband dat er is tussen de gezinsfase,
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geindiceerd door de leeftijd van de kinderen, en het optreden van psychische

remmingen (p -.27), terwijl een wel veronderstelde samenhang met de

leeftijd van de vrouw zelf niet aanwijsbaar is. Wij moeten een interpretatie

schuldig blijven.

2. 5. 3.2. 3. Reacties van anderen ~~erce~tie dienstverlenin~.---------------------------------

Wanneer personen, die voor de betreffende vrouwen belangrijk zijn, nega-

tief staan tegenover het aanvragen en ontvangen van bijstand dan blijkt dit

overeenkomstig Hyp. II-8 mede een oorzaak te zijn van eennegatievekijkop

de dienstverlening (p - 0. 19). Zulke reacties blijken daarentegen geen

directe betekenis te hebben voor de aanwezigheid van psychische barriéres.

Enerzijds komt dit omdat dit verband voor een deel via de perceptie van de

dienstverlening loopt, anderzijds doordat men zich waarschijnlijk deze

reacties minder aantrekt, omdat de relaties met de anderen nu eenmaal

slecht zijn en zij niet meer als referentiegroep fungeren. Zo blijkt ólafo

van degenen die positieve reacties van anderen ervaren, veel contact met

familieleden te hebben tegenover slechts 35ojo van hen, die geconfronteerd

worden met negatieve reacties. Deze gegevens duiden erop, dat niet de

reacties van de directe omgeving bepalend zijn voor het ontstaan van psy-

chísche barriéres. Vermoedelijk moet de oorzaak gezocht worden in wat

"men" in het algemeen denkt over bijstand ontvangen.

Volledigheidshalve vermelden wij dat volgens de analyse het practiserend

belijdenvaneen godsdienst invloed heeft op de wijze waarop de responden-

tende reacties van hun omgeving ervaren: de godsdienstigen zijn

daarover negatiever (p -.23). Wordt in hun omgeving het schuldbesef

meer versterkt ?

2.5.3.3. Vroegere ervaringen met de G.S.D. als determinant van sociaal-

psychische barriéres en van verwijzing.

De vroegere ervaringen met de G.S.D. blijken weer directe effecten te
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hebben op de psychische barrières en de perceptie van de dienstverlening

(de path-coéfficiënten zijn resp. -0.20 en 0.22): degenen die reeds eerder

contact hebben gehad met de G.S.D. blijken meer psychische barrières te

ervaren bij het doen van een nieuwe aanvra.ag voor bijstand dan zij die

nooit eerder bijstand hebben ontvangen. Het feit, dat de eerste groep ech-

ter de dienstverlening door de G.S.D. positiever percipieert dan de twee-

de groep, betekent, dat de psychische barrières bij de eerste groep zeker

niet veroorzaakt worden door een negatief beeld van de te ontvangen behan-

deling. Het opnieuw een beroep moeten doen op bijstand roept wellicht

vooral weerstanden op omdat men weer opnieuw tegenover de buitenwereld

moet bekennen niet zelf in het eigen onderhoud te kunnen voorzien en omdat

men vreest, dat de omgeving dit "niet kunnen" zal beschouwen als een

"niet willen".

2.5.4- Samenvattin~ resultaten.

In het voorgaande zijn we uitgebreid ingegaan op de wijze waarop een aan-

tal factoren direct of indirect het al dan niet direct aanvragen van bij-

stand beihvloedt. Globaal kunnen we stellen, dat het al dan niet direct een

beroep doen op de A. B. W. vooral veroorzaakt wordt door het zien of heb-

ben van mogelijkheden om op andere wijze inkomen te verwerven. Het

zien van deze mogelijkheden kan leiden met name tot een poging om zelf

te gaan werken, zodat men niet direct bijstand zal aanvragen; het reeds

beschikken over andere inkomensbronnen kan leiden tot de situatie, waarin

dit inkomen beneden de bijstandsnorm blijft en men meent geen aanvullende

bijstand meer te kunnen krijgen, hetgeen eveneens vertragend werkt.

Psychische weerstanden blijken minder effect te hebben op het al dan niet

direct aanvragen van bijstand dan door ons oorspronkelijk verondersteld.

werd. Hoewel het beroep doen op bijstand veelal met grote sociaal-psy-

chische remmingen gepaard gaat, blijkt men deze stap toch te zetten, om-

dat kennelijk andere inkomensmogelijkheden ontbreken.
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Tenslotte willen wij nog wijzen op de belangrijke rol welke verwijzing

speelt voor hen, die niet op de hoogte zijn van hun recht op bijstand en

voor hen die grote psychische barriéres ervaren. Deze groepen komen

er veelal pas toe bijstand aan te vragen, wanneer zij door anderen over-

tuigd zijn van hun recht om dit te doen.

Hulp bij het vinden van alternatieve inkomensbronnen en, wanneer deze

niet mogelijk zijn, een persoonlijke bemiddeling en verwijzing

door intermediaire instanties naar de Sociale Dienst kunnen voorkomen,

dat men langer dan nodig is van zijn recht op een minimum-inkomen ver-

stoken blijft.
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HOOFDSTUK 3. DE BIJSTAND EN DE BESTEDINGEN VAN HET GEZIN;

OVER DE TOEREIKENDHEID VAN DE UITKERING.

In dit hoofdstuk zal de analyse van de 'toereikendheid' der bijstandsuit-

kering centraal staan. In een eerste deel van dit hoofdstuk zullen de be-

langrijkste bevindingen over de financi~le toereikendheid, zoals ze in het

eerste interview werden geregistreerd, worden besproken. De laatste pa-

ragraaf (3.5.) gaat over de vergelijking van de financi~le (on)toereikend-

heid bij de eerste en de tweede meting in dit onderzoek.

3. 1. De toereikendheid van de bijstandsuitkering; inleidin~.

Wanneer uit het type gezin, zoals dat in onze samenleving domineert, ten

gevolge van oorzaken zoals scheiding en verlating of door overlijden de

man verdwijnt, dan betekent dat veelal meteen ook het wegvallen van de

functie der kostwinning. In een aantal gevallen is er in deze situatie een

alternatieve inkomensvoorziening mogelijk zoals in de vorm van een so-

ciale verzekeringsuitkering, een alimentatievoorziening, particuliere

pensioenen of geldelijke hulp in de privé-sfeer. Daarnaast biedt het inte-

ren op vermogen soms soulaas of kan de kostwinnersrol door een ander

gezinslid worden overgenomen. Maar wanneer deze alternatieven ontbre-

ken of tekortschieten kan slechts een beroep op bijstand uitkomst bieden.

Zoals we reeds vermeldden was in maart 1971 bijna IOQJo van alle vrouwe-

lijke gezinshoofden in de bijstand. Van de gescheiden vrouwen was 28ZOjo

in de bij stand (1) .

(1) Zie Rapport betreffende de financi~le positie van de gescheiden vrou-
wen en haar gezinnen; Interdepartementale Werkgroep Onvolledige
Gezinnen, Den Haag, 1972.
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Vormt bij de sociale verzekeringen voor werknemers de handhaving van

de consumptieve bestedingsmogelijkheden een der nagestreefde doelein-

den, in de optiek van het bijstandsbeleid wordt slechts de vrijwaring tegen

gebrek nagestreefd; de voorziening wil de noodzakelijke kosten van het be-

staan garanderen.

Het is een belangrijke vraag of zelfs dit doel wel in afdoende mate wordt

,bereikt. Moet men misschien vaststellen dat de bijstand, minstens voor

bepaalde categorie~n (bijvoorbeeld de onvolledige gezinnen) en met name

op de lange duur, niet toereikend is om een gezin te onderhouden ? Open-

baren zich niet meer of minder geleidelijk bezuinigingen ten aanzien van

essenti~le onderdelen in het bestedingspatroon (kleding, huisvesting, so-

ciale contacten, opleiding en vorming van de kinderen, vacantiebesteding)

als ook tekorten in de vervanging van duurzame gebruiksgoederen ? Kan

de financiering daarvan wel uit de algemene periodieke basisuitkering ge-

daan worden ?

' De vraag naar de na te streven hoogte van de bij standsnormen is daarom

zo belangrijk, omdat daarin wordt uitgedrukt in hoeverre er werkelijk

naar gestreefd wordt het bestaan van armoede te bestrijden en tevens in

hoeverre "behoeften" als grondslag voor het recht op inkomen aanvaard

worden.

Ook Durlacher is deze mening toegedaan. Volgens hem geven sociale ver-

zekeringswetten en -instituten een beeld van de ideeén die er heersen over

het grensgebied der armoede. Hun definitie van armoede is in het gunstig-

ste geval slechts een grootste gemene deler van de opvattingen, die hier-

over in de geledingen van de maatschappij heersen. Armoede wordt gede-

finieerd in termen van minimum-behoeften welker bevrediging de maat-

schappij als juá.st beschouwt. De maatstaf die men hier aanlegt is in feite

een vrij zuinige en beperkte. Immers, om een voorbeeld te noemen: de



-98-

steunnormen van de Diensten voor Sociale Zaken liggen beneden de laagste

c.a.o. -lonen. Daar kunnen slechts zeer bescheiden behoeften mee bevre-

digd worden.

Armoede wordt hier als economische afhankelijkheid gezien en de steun-

normen drukken uit in hoeverre de maatschappij als geheel bereid is hulp

te verlenen (2).

De discussies over de inhoud van het begrip "algemeen noodzakelijke kosten

van het bestaan" lijken enigszins verstomd nu de noodzaak tot een eigen in-

terpretatie daarvan door de gemeenten ten dele is vervallen en de centrale

overheid door de zg. Harmonisatiewet van 1971, door de Wet tot structurele

wijziging van de A.B.W. van 1973en doorhet Besluit Landelijke Normering

van 1974 dit normgevende begrip op concrete wijze heeft gefixeerd op het

niveau van het wettelijk gegarandeerde minimumloon.

Wanneer dit normniveau aan het merendeel van de gezinnen of personen in

bijstand een zodanige bestedingsruimte zou geven dat van ernstige tekorten

niet langer kon worden gesproken, dan zou deze wijziging de bedoelde ver-

betering inhouden o. a. vanwege de grotere rechtszekerheid en rechtsgelijk-

heid in de toekenningen. Wanneer echter vastgesteld zou worden dat een

dergelijke fixatie van het inkomen in veel gevallen tot min of ineer ernstige

financiéle moeilijkheden leidt, wordt aan de principi~le intentie om de nood-

zakelijke kosten van het bestaan te dekken tekort gedaan.

Het is steeds een erg moeilijke opgave gebleken om vast te stellen met welk

inkomen precies deze noodzakelijke kosten van het bestaan bestreden kun-

nen worden. Deze moeilijkheid wordt teweeggebracht door het normatieve

element dat, zeker in een economisch hoogontwikkelde samenleving, aan

(2) G. L. Durlacher: De laagstbetaalden; Dr. Wiardi Beckmanstichting, Am-
sterdam, 1965, pag. 21.
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het begrip "noodzakelijk" inhaerent is. Noodzakelijk is dan niet alleen

meer datgene wat "absoluut" onontbeerlijk is voor het individuele voort-

bestaan, maar omvat dan ook datgene aan materi~le middelen wat men

vanuit zijn sociale positie in betrekking tot voor hem relevante groepen of

tot zijn "samenleving" onmisbaar vindt om zich daarin te handhaven. Of
zoals Strang stelt: "Hier geht es um das flexible, am Durchschnitt der

Einkommen ausgerichtete "kulturelle Existenzminimum das sich in Gegen-

satz zum gleichbleibenden, physisch erforderlichen Masz der absoluten
Armut am algemeinen Lebensstandard orientiert und somit ver~nderlich

ist" (3).

De gegevens uit empirische budgetonderzoeken zouden wel enige informa-

tie verschaffen over datgene wat in de laagste inkomensgroepen aan nood-
zakelijk geachte uitgaven wordt besteed, maar in Nederland zijn de laatste
beschikbare nationale gegevens van de periode 1963-1965 (4) en deze hebben

bovendien niet betrekking op gezinshuishoudingen wier inkomen op het mi-

nimumniveau ligt (5).

~Binnen het kader van het onderhavige onderzoek was het niet mogelijk om
~volgens de gebruikelijke methode een afzonderlijk budgetonderzoek bij de
bestudeerde groep uit te voeren. De tijd, kosten en speciale onderzoeks-

}~nethode die dit vereist, zouden de uitvoering van de andere delen van het;
~nderzoek ernstig bemoeilijkt hebben. Naast een empirisch onderzoek naar

de gezinsuitgaven zou dan bovendien nog een normbudget opgesteld moeten
worden om de vraag te beantwoorden of die uitgaven wel verantwoord kunnen

(3) H. Strang: Erscheinungsformen der Sozialhilfebedtlrftigkeit; Stuttgart,
1970, pag. 64.

(4) C. B. S. Nationaal Budgetonderzoek 1963- 1965.

(5) Om die reden zijn ook de op basis van 1963-1965 door het Voorlichtings
Instituut voor het Gezinsbudget geraamde budgetrekeriingen voor 1972
minder bruikbaar hier. Zie: Referentiebudgetten; V. I. G. , 1972.
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~worden geacht. Dit laatste blijkt telkens weer een arbitraire aangelegen-

heid omdat de subjectieve normen van de budgetopstellers daarin sterk

meespelen (6).

I Het enige alternatief voor ons onderzoek blijkt dan de betrokkenen zelf te

vragen, hoe zij denken over de toereikendheid van hun inkomen. Dat le-

vert uiteraard ook een subjectief oordeel op (7). Het subjectieve karakter

van zulk een oordeel wordt mogelijk niet alleen door het ervaren tekort

aan financiele middelen bepaald, maar is ook mede afhankelijk van de

strikt persoonlijke of milieugebonden maatstaven die men aanlegt bij het

realiseren van een redelijk bestaan en kan zelfs beihvloed worden door

een algemene levensinstelling van positieve of negatieve aard die weer

het gevolg is van het totale complex van levenservaringen. Er zijn echter

mogelijkheden om de validiteit van de middels interview verzamelde in-

formatie te verhogen of te bepalen, waarover in par. 3.4. 1. meer wordt

gezegd.

3 2 Veronderstellingen t. a. v. de factoren die de toereikendheid bei~n-

vloeden.

Voordat de operationalisering van de variabele "toereikendheid" zal worden

(6) Zie b. v. het Rapport van de Kring van Directeuren van Sociale Zaken
in het Gooi en Omgeving "Budgetopstelling en Landelijke Bijstandsnorm"
(febr. 1972) en de daarop geleverde commentaren.
Ook Kapteyn en Van Praag stellen in een recente studie over deze mate-
rie dat het bepalen van de kosten van gezinnen door middel van uitgaven-
vergelijking noodzakelijkerwijs vele subjectieve beslissingen met zich
brengt. Zie Drs. Ir. A. Kapteyn en Prof. Dr. B.M.S. van Praag: "Hoe

duur is ons gezin ?". In: Economisch Statistische Berichten, jrg. 59,
1974, pag. 980-984, pag. 1010-1014 en pag. 1042-1043.

(7) Kapteyn en Van Praag baseren zich bij hun berekeningen over de toerei-
kendheid van de kinderbijslag ook op de subjectieve taxaties van het in-
komen door ontvangers ervan. Zie Kapteyn en Van Praag, o.c. pag.
980 e.v.
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besproken volgt eerst een explicitering van de veronderstellingen die heb-

ben voorgezeten bij de voorgenomen "verklaring" van een eventueel te

signaleren tekort. De factoren die invloed hebben op de financi~le positie

kan men globaal groeperen in:

a. kosten-verhogende factoren,

b. inkomsten-verhogende factoren en

c. factoren die invloed hebben op de normen waaraan men zich bij zijn

oordeel refereert.

3.2. 1. De duur van de bi~stand.--------------------

~In het voorgaande is reeds gesuggereerd dat vooral een lange duur van de

bijstandssituatie tot een financiéle drainering zou leiden. Het ligt ook in

de rede te verwachten dat het bij een langdurige afhankelijkheid van een

minimuminkomen steeds moeilijker zal worden om "de eindjes aan elkaar

te blijven knopen", vooral omdat de noodzaak van bepaalde incidentele

maar belangrijke uitgaven zich eerst na enige tijd zal openbaren.

In de gekozen opzet van het onderzoek zou de werking van deze factor wor-

den vastgesteld door bij de groep die begin 1972 sinds kort in bijstand was

na één jaar nogmaals na te gaan hoe het met haar bestedingsmogelijkheden

en het oordeel daarover gesteld was.

Inmiddels kon toch reeds na de eerste informatieronde bij de groep, die

toen reeds lang in bijstand was, worden nagegaan of er verschillen aanwijs-

baar zijn tussen de onderscheiden "jaargangen" bijstandontvangers, terwijl

ook een vergelijking tussen de groep Lang-in-bijstand en, de groep Kort-in-

bijstand een eerste indruk zou kunnen geven van de werking van de factor

duur. De hypothesen luiden aldus:

Hyp. III- la: Degenen die (in 1972) reeds vóór 1972 in bijstand waren oorde-

len negatiever over hun financi~le mogelijkheden dan degenen die
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eerst in 1972 in de bijstand zijn gekomen.

Hyp. III- lb: Degenen die al vóór 1972 in de bijstand waren zijn negatiever

in hun oordeel naarmate zij langer in de bijstand verkeren.

Hyp. III- lc: Zij die in 1972 in de bijstand zijn gekomen en die in 1973 nog

in de bijstand zijn, zijn negatiever in hun oordeel over de toe-

reikendheid van de uitkering dan zij waren in 1972 en ook nega-

tiever dan degenen die in 1973 niet meer in de bijstand zijn.

3-2:2- De-prootte en samenstellin~ van-het ~ezin.

Het is een voor de hand liggend vermoeden dat de grootte van het gezin,

in dit geval vooral bepaald door het aantal niet-verdienende afhankelijke

kinderen, de kosten van het bestaan zal beinvloeden. Ook wanneer op de

bijstand, waarvan de basisnorm voor gezinshoofden reeds hoger is, een

toeslag voor kinderen gegeven wordt als vervanging van de kinderbijslag,

mag men veronderstellen dat de kosten van elk extra-kind daardoor niet

adequaat worden gecompenseerd (8). Om de invloed van het mééverdienen

van de kinderen uit te schakelen en de extra-kosten die al dan niet buitens-

huis studerende kinderen met zich meebrengen tot hun recht te laten komen,

werden de kinderen geteld als "belastingkinderen". De hypothese luidt dan:

Hyp. III-2: Hoe meer "belastingkinderen" hoe meer men zegt aan de bij-

stand tekort te komen.

(8) Het Voorlichtings Instituut voor het Gezinsbudget komt op basis van een

berekening van noodzakelijke redelijke uitgaven voor ontvangers van

een minimum loon, tot de conclusie, dat naarmate er meer kinderen in

het gezin zijn de speelruimte boven de noodzakelijke uitgaven kleíner

wordt, daar men van de netto kinderbijslag nauwelijks de extra voeding

voor de kinderen kan bekostigen. Zie V.I.G. -publicatie C72, 10-20.
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'~ Los van het aantal kan ook de leeftijd van de kinderen invloed hebben. Met

name de opgroeiende kinderen kunnen door verhoogde kosten voor kleding

en voor onderwijs, vorming en ontspanning meer gaan drukken op het bud-

get (9). Vandaar de stelling:

Hyp. III-3: Gezinnen met kinderen tussen 12 en 16 jaar hebben meer finan-

ci~le tekorten dan gezinnen met alleen kinderen jonger dan 12

jaar. Gezinnen met kinderen tussen 7 en 12 jaar hebben weer

meer tekorten dan gezinnen met alleen kinderen jonger dan 7

jaar.

3.2.3. De invloed van de neveninkomsten.-------------------------------------

Het oordeel over de toereikendheid van de bijstand zal ongetwijfeld ook mede

bepaald worden door het feit of inen over aanvullende inkomensbronnen be-
'' schikt.

Tijdens het onderzoek is ervan afgezien om aan de respondenten "op de

man" af te vragen naar de omvang en de herkomst van hun aanvullende in-

komsten, omdat zo'n vraag een te "recherche-achtig" karakter droeg, waar-

door de openheid in het gesprek zou kunnen worden verstoord ( 10). Uit de
interviews is echter wel op te maken wie aanvullende inkomsten had en uit

welke bron; alleen het bedrag dat men daarvan zelf overhield is niet geno-

teerd.

( 9) A. Massizzo berekende een behoeftecurve volgens welke in de gezins-
fase waarin twee kinderen jonger zijn dan 16 jaar de uitgaven de gemid-
delde inkomsten van een ongeschoolde arbeider overtreffen.

( 10) In de tweede onderzoeksfase is over de steekproef Kort-in-bijstand dit
gegeven wel verzameld maar dan via de admini~traties van de Sociale
Diensten. Zij zullen in het tweede deel van dit hoofdstuk vermeld wordén.
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Tabel 3. 0. : Bronnen van aanvullende inkomsten ( 11) naast bijstandsuitke-

ring.

Groep Lang-in-
bij stand

Inkomensbron

ab s . ojo

1. Alleen bijstand 247 50, 2

2. Ook alimentatie 52 10, 6

3. Ook inkomsten uit werk 38 7, 7

4. Ook inkomsten van kinderen 92 18, 7

5. Ook inkomsten van kostgangers 11 2, 2

6. Bij stand t 2 en 3 14 2, 8

7. Bijstand t 2 en 4 17 3, 5

8. Bijstand t 2 en 5 3 0, 6

9. Bijstand t 3 en 4 8 1, 6

10. Bijstand t 3 en 5 8 0, 6

11. Bijstand t 4 en 5 1 0, 2

12. Bij stand t 2, 3 en 4 3 0, 6

13. Bij stand t 2, 4 en 5 2 0, 4

14. Bij stand t 3, 4 en 5 1 0, 2

Totaal 492 100, 0

( 11) Een bepaald percentage van deze inkomsten wordt in mindering ge-
bracht op het bijstandsbedrag. Dat wisselde echter per bron en bo-
vendien per gemeente. Alimentatie-uitkeringen werden vrijwel in
hun geheel afgetrokken, inkomsten uit arbeid voor 50 tot 95~Jo en de
inkomsten van de kinderen slechts voor een gering deel. Inmiddels
is deze verrekening van eigen inkomsten bij het Besluit Landelijke
Normering ( 1974) centraal geregeld en geuniformeerd.
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~De aanwezigheid van reeds verdienende kinderen is de belangrijkste

~aanvullende bron van inkomsten. Dit inkomen wordt enerzijds voor het

grootste deel niet bij de bijstandsuitkering in aanmerking genomen

maar kan anderzijds ook niet steeds als besteedbaar inkomen van het

gezin worden aangemerkt.

Hyp. III-4a: Naarmate er één of ineer verdienende kinderen in het gezín

aanwezig zijn, zal de financiele toestand gunstiger zijn en

minder negatief worden beoordeeld.

Uiteraard mag een soortgelijke invloed ook van de aanwezigheid van an-

dere bronnen van inkomsten verwacht worden. Vandaar ook:

Hyp. III-4b: dat arbeidsinkomen van de vrouw zelf of andere neveninkom-

sten, die niet tot een volledige korting in het bijstandsbedrag

leiden, een positieve invloed kunnen hebben op het oordeel

ove r de inkomens situatie .

Als men neveninkomsten uit inwoning heeft, zal het oordeel eveneens po-

sitiever zijn. Hierbij aansluitend mag men ook veronderstellen dat dege-

nen die bij anderen inwonen vaak minder uitgaven zullen hebben en dus

gemakkelijker rond zullen kunnen komen (Hyp. III-4c).

3.2.4. De invloed van de ehanteerde referentiekaders.-----------------------~--------------------------

De tot nu toe genoemde factoren hebben een directe invloed op de objec-

tieve hoogte van de uitgaven of van de inkomsten. Op het oordeel over de

toereikendheid van het inkomen hebben uiteraard ook individuele levens-

omstandigheden der respondenten invloed. Zo zal het feitelijk bestedings-

niveau waaraan de vrouw gewend was, voordat zij in bijstand kwam, een

individueel referentiekader of achtergrond vormen voor haar ervaringen

van dit moment. Dit wettigt de veronderstelling:

Hyp. III-5a: Naarmate men voor het ontstaan van de gezinsonvolledigheid

een hoger gezinsinkomen had, naar die mate zal de huidige

inkomenssituatie negatiever worden beoordeeld.
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Een dergelijke samenhang wordt ook verondersteld tussen het oordeel

over de huidige financiele situatie en over de vroegere.

Hyp. III-5b: Hoe positiever men oo'rdeelt over zijn financi~le positie

vroeger, des te negatiever oordeelt men over zijn huidige

financiële situatie.

Als men nu vindt vroeger vaak financiele moeilijkheden te hebben gekend,

dan zal het oordeel over de bijstand nu positiever zijn.

De referentiekaders die men hanteert komen ook tot uiting in het streven

naar een bepaalde sociale status voor zichzelf en voor de kinderen.

Vandaar:

Hyp. III-6: naarmate men zich tot een hoger sociaal milieu rekent zal

men minder vrede hebben met zijn huidige inkomen en

Hyp. III-7: naarmate men voor zijn kinderen hogere opleidingsaspiraties

koestert, zal men minder vrede hebben met zijn huidige in-

komen. Een soortgelijke invloed gaat mogelijk uit van het

woonmilieu, in die zin dat een stedelijke leefstijl zowel door

de grotere behoefte aan bepaalde uitgaven (bv. vervoer en

deelneming aan activiteiten voor de kinderen) als door de gro-

tere uitdaging van het milieu (kleding en uitgaan) tot een hoger

consumptief niveau uitnodigt. Vandaar:

Hyp. III-8: naarmate men in een gemeente met hogere urbanisatiegraad

woont, naar die mate zal men eerder tekorten ervaren.

Als variabelen die op de achtergrond bovengenoemde factoren zullen be-

invloeden werden tenslotte leeftijd, opleiding en burgerlijke staat van de

betrokkenen van betekenis geacht.
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3. 3. De operationaliserin~ van de afhankelijke varial~ele met de gevonden

randfre quentie s .

Vooruitlopend op de hypothesevorming vermeldden wij in 3. 1. over de

meting van de financi~le toereikendheid reeds dat deze in dit onderzoek

slechts via subjectief bepaalde oordelen van de respondenten kon plaats

vinden.

In de vragenlijst voor het interview zijn daartoe de volgende vragen op-

genomen: vraag 36a, 37, 43a, 43g, 44atb, 38b, 39b, 40a en 40c (zie

bijlage V). De antwoorden zijn samengevat in tabel 3. 1. (zie volgende

pagina).

Uit tabel 3. 1. blijkt dat van de groep Kort-in-bijstand bijna ó5ojo en van

de groep Lang-in-bijstand bijna 69~o zegt met moeite te kunnen rondko-

~men. Van beide groepen is bijna 14ojo zonder meer categorisch negatief

in zijn oordeel: onmogelijk ! Van deze laatstenkan men zeggen dat zij zich-

zelf duidelijk als "arm" en "behoeftig" ervaart. In haar ervaring schijnt

de A. B. W. niet aan haar functie te beantwoorden, nl. te voorzien in de

noodzakelijk geachte kosten van het bestaan. Daarbij moet nog worden

opgemerkt dat dit oordeel betrekking heeft op iiet gehele inkomen. Voor de

helft der respondenten is de bijstandsuitkering maar een onderdeel daar-

van, zij het een zeer belangrijk onderdeel (zie tabel 3. 0. ). De toereikend-

heid van de bijstand is in hun ogen daarom nog minder.

Op het eerste gezicht komen deze oordelen misschien als arbitrair en sub-

jectief over. Maar wanneer uit andere gegevens kan worden afgeleid dat

de spreiding van de vroegere gezinsinkomens van de onderzochte groep,

met uitzondering van de topinkomens, niet zoveel verschilde ~van de lan-

delijke spreiding der inkomens en wanneer uit recent onderzoek ( 12) onder

( 12) "De Nederlandse kiezer 1972"; Werkgroep Nationaal Verkiezingson-
derzoek 1972, Alphen a~d Rijn, 1973, tabel 4.2. , pag. 29 en vr.
160~161, pag. 97.
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Tabel 3. 1.: Indicaties voor ontoereikendheid van het inkomen.

Vraag
no: Indicaties ontoereikendheid

Groep Kort-
in-bijstand

Groep Lang-
in-bijstand

36a Oordeel financiële-Positie:

-- royaal 2 0, 5ojo 3 0, 6ojo
- behoorlijk 68 18, 5ojo 82 16, 7ojo
- moeilijk 239 64, 9~0 338 68, 3~Jo
- onmogelijk 51 13, 9QJo 67 13, SaJo
- weet niet~geen antwoord 8 2, 1~Jo 2 0, 4ojo

37 Aantal posten waarop bezuini~d:

- geen 19 5, Zojo 15 3, Oojo

- 1-3 posten 60 16, 3~Jo 57 11, 6~Jo
- 4-6 posten 87 23, 7~Jo 139 28, 2ojo
- 7-9 posten 91 24, 8~Jo 133 27, OPJo
- 10 of ineer 110 29, 8~Jo 147 29, 8~Jo
- ge en antwoo rd 1 0, 3qo 1 0, 2qo

43a Aantal Posten waarvoor-extra
-bijstand-~evraapd:

- geen 213 57, 9qo 148 30, ltrJo
- voor 1 post 89 24, 2ojo 120 24, 4PJo
- voor 2 posten 33 9, 0`70 93 18, 9~0
- voor 3 posten 33 9, Oojo 131 26, bPJo

43g Aantal Posten waarvoor behoefte
aan extra-bij stand:

- geen 134 36, 4ojo 163 33, lojo
- voor 1 post 125 34, Oqo 172 35, 8~Jo
- voor 2 posten 57 15, S~o 98 19, 9010
- voor 3 posten 52 14, 1~Jo 57 11, 5ojo
- geen antwoord - 0, Oojo 2 0, 4qo

44atb Al~emeen oordeel toereikendheid
inkomen:

-het genoeg--vindt 95 25, 8PJo 112 22, 8oJo
- vindt het niet genoeg

tot f. 100 pm. tekort 72 19, 6`~0 113 23, OoJo
- vindt het niet genoeg

f. 100- f. 200 pm. tekort 109 29, 6ojo 164 33, 3PJo
- vindt het niet genoe g"

meer dan f.200 pm. tekort 76 20, 7ojo 88 17, 9~0
- weet niet~geen antwoord 16 4, 4~Jo 15 3, Oojo

Aanvullende financieringsbronnen
- ebruikt:
~------

38b - spaargeld aangesproken 73 19, 8ojo 80 16, 3~Jo

39b - geld geleend 158 42, 9010 239 48, óojo

40a - op afbetaling gekocht 62 16, 8qo 148 30, lqo

40c - schulden gemaakt 65 17, 7qo 84 17, l~Jo
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een nationale steekproef van kiesgerechtigden blijkt dat een soortgelijke

vraag naar het oordeel over de toereikendheid van het inkomen een veel

positiever beeld te zien geeft (72qo zei "zeer goed" tot "tamelijk goed" te

kunnen rondkomen, 24~fo "met enige moeite" of "met veel moeite") dan

blijkt de subjectieve beoordeling toch niet zo arbitrair te zijn ( 13).

Een meer directe verantwoording van de eigen subjectieve evaluatie van

zijn financiele mogelijkheden werd echter verwacht van de antwoorden op

een vraag gericht op duidelijk ervaren tekorten per budget-post. (Door

de stringente formulering wërd getracht de pas af te snijden voor een

"querulante" beantwoording, waarbij de opsomming van tekorten misschien

meer een verlanglijstje zou worden). (Zie vraag 37, bijlage V).

Kleding en schoeisel voor de vrouw zelf en voor de kinderen, ontspanning

en vacantiekleding behoren bij beide steekproeven in 55 tot 80ofo van de ge-

zinnen tot de posten waarop men zegt minder te kunnen uitgeven dan men

noodzakelijk vindt, 40 tot ó8ojo komt tekort op onderhoud en meubilering

van de woning. De voeding wordt door minder respondenten genoemd, maar

voor een primaire behoefte is 38qo dat zegt hierop te moeten bezuinigen,

al zal dat niet steeds op het elementaire niveau gebeuren, toch een hoog

percentage. Op de verschillen die zich tussen de groepen Kort-in-bijstand

en Lang-in-bijstand openbaren komen we later terug als we de invloed van

de duur van de bijstandsperiode bespreken (14).

De interpretatie van de verschillen tussen de diverse posten is achteraf

( 13) Dit is ook zeer duidelijk gebleken in het reeds genoemde onderzoek
van Kapteyn en Van Praag waarin de laagste inkomensgroep van een
nationale stePkproef (3000 resp. ) zijn inkomen met gem. 3.9. waar-
deerde en de groep met het hoogste inkomen (~ f. 390Q0, in 1971)
met 7. 7. Zie Kapteyn en Van Praag, o. c. , pag. 362, tabel 1.

( 14) Voor details zie Rapport Deel I, pag. 139.
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gezien moeilijker te geven dan bij de formulering van de vraag voorzien

was, ook omdat niet gevraagd is waarom men op een bepaalde uitgave

wel of niet meende tekort te komen, zodat de subjectieve maatstaven die

men daarbij hanteerde niet goed duidelijk zijn geworden. De indruk be-

staat, mede op grond van uitlatingen van personen die veel met deze

groep bijstandontvangers in contact komen, dat bv. de hoge tekortscores

voor kleding en inrichting van de woning meer te maken hebben met de

relatief grote waarde die men daar aan hecht en de uitgaven die men daar-

voor over heeft, dan dat zij juist de sluitposten zouden vormen waaraan

men nauwelijks meer toekomt bij zijn uitgaven. Zodoende werd misschien

meer de subjectieve behoefteschaal van de respondenten zichtbaar gemaakt

dan de objectieve knelpunten op elementair niveau in het bestedingspatroon.

Meer dan de helft van de vrouwen ondervindt tekorten op 7 posten of ineer,

hetgeen wil zeggen dat zij eigenlijk over de gehele linie tekort komen. De

geringe elasticiteit van hun basisbehoeften staat nauwelijks meer toe dat

zij hun bestedingstekorten tot 1 of 2 posten kunnen beperken.

Antwoorden op een aanvullende vraag over de in hun ogen drie meest be-

dreigde budgetposten, wezen uit dat sommige posten, waarop velen zeiden

te moeten bezuinigen, relatief niet zo vaak meer gerekend werden tot de 3

meest urgente uitgaven: zo verdwenen de posten ontspanning (van 55qo

naar lbqo) en vacantie (van 77qo naar 35qo) ten dele uit het beeld. Voor slechts

resp. 7, 3ojo en 9, óojo was vacantie nog de belangrijkste post, hetgeen wel iets

zegt over de reele wijze waarop door de vrouwen zelf prioriteiten worden

gesteld. Daar staat tegenover dat degenen die zeggen op voeding tekort te

komen (38, 3ojo resp. 38, 4qo) in elk der steekproeven deze post ook zeer vaak

tot de 3 belangrijkste blijven rekenen (in 26, 9~o resp. 23, 4~Jo). Voeding is

een elementaire behoefte en wanneer hierop bezuinigd moet worden, wordt

dat ook als een bijzondere bedreiging gevoeld. Ook de kleding voor de kin-

deren is zulk een inelastisch goed, terwijl de kleding voor de vrouw even-
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~eens een der belangrijkste knelpunten blijft. Veel minder blijft er over

van de urgentie waarmee de tekorten aan meubilair en stoffering (K.

48, 4"fo -~1 25, 6ojo en L. 59, 8ojo -3 26, bqo) worden ervaren en een nog

minder intens gevoelde behoefte betreft de huishoudelijke apparatuur

(K. 44, 7qo -~ 14, 7qo en L. 54qo -~ 26, 6~fo). Niettemin blijft toch nog

ruim een vierde van alle respondenten de aankleding en uitrusting van de

f woning als zeer ontoereikend aanvoelen.

Wat het aanvragen van extra bijstand betreft komt het bij de groep Lang-

in-bijstand meer voor dan'bij de groep Kort-in-bijstand dat een beroep

werd gedaan op een incidentele bijstandsuitkering: de behoefte eraan ma-

nifesteert zich eerst na wat langere tijd en men heeft er uiteraard ook

meer tijd voor gehad: 70qo van de groep Lang-in-bijstand heeft het nodig

geoordeeld om minstens voor één post om aanvullende bijstand te vragen,

omdat de basisuitkering niet toereikend was.

Nog ongeveer 2~3 van de groepen Kort- en Lang-in-bijstand zegt - ter-

wijl 42qo resp. 70qo eerder extra bijstand aanvroeg en voor 49Qfo resp.

31oJo van hen met succes -, alsnog een aanvrage te willen doen. Dat ook

nu nog de voorkeur uitgaat naar extra bijstand voor kleding en aankleding

van het huis, ondanks het feit dat daarvoor reeds het meeste werd gevraagd

en relatief ook gekregen, komt waarschijnlijk niet alleen door de grotere

urgentie van de behoefte, maar ook door de vermoede kans op meer succes.

A1 bij al genomen zegt dus 70qo van de groep Kort-in-bijstand en bijna 75~fo

van de groep Lang-in-bijstand voor "de gewone uitgaven" niet genoeg in-

komen te hebben.

Meer dan de helft van de respondenten zegt minstens f. 100, - per maand

te kort te komen. Bijna 1~5 deel zelfs min~tens f.200, - per maand.
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De materi~le behoeftigheid kon ook nog worden afgeleid uit vragen over

alternatieve wijzen van financiering. De grote aantallen (43 tot 49~0) die

zeggen de "laatste tijd geld geleend te hebben, dat men direct (bv. bin-

nen een maand) moet terugbetalen" roepen toch het beeld op dat velen

bezig zijn het ene gat met het andere te vullen. Een vergelijking bv. met

de gemiddelde werkloze in Nederland ( 15) leert dat onder hen slechts 9~0

ontspaart, 3~jo geld leent, 1~Jo op afbetaling koopt en 3ojo de rekening laat

staan, terwijl men zou verwachten dat men hier in het perspectief van

een normale inkomensverwerving eerder de nering naar de verwachte

betere tering zou blijven zetten.

3.4. De factoren die invloed hebben op het oordeel over de financiéle

toereikendheid van de bijstand.

Nadat is beschreven hoe de onderzochte groep als geheel haar financiele

situatie ervaart, is een nadere analyse nodig van de factoren die het oor-

deel over de toereikendheid van het besteedbare inkomen beihvloeden.

Daarbij grijpen we terug op de in paragraaf 3.2, geformuleerde veronder-

stellingen. Zij betroffen de factoren die het gezinsbudget extra belasten,

factoren die het gezinsinkomen verruimen en factoren die de normen be-

invloeden die bij het oordeel over de bestedingsruimte, naar wij veronder-

stellen, worden gehanteerd.

3.4. 1. De toetsin~ van-hYpothesen betreffende de toereikendheid der-b~-
------ -----------

stand.

Enkele opme rkingen voo raf .

( 15) Zie J.A.S. Beljon: o. c. pag. 21. In dit onderzoek was bij de vraag-
stelling wel sprake van de "laatste maand" i. p. v. "de laatste tijd",
zoals in dit project als tijdsbestek werd genomen.
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Bij de analyse van de verkregen resultaten zullen we -~uiteraard behalve

wanneer we de invloed van de duur van de bijstandsperiode nagaan - voor-

namelijk gebruik maken van de gegevens over de steekproef Lang-in-bij-

stand. Slechts ter illustratie zal hier en daar de groep Kort-in-bijstand

worden ingevoerd. Deze laatste steekproef is eigenlijk een selectie uit

een kleine groep van het totale bestand anno 1972, nl. uit degenen die van

1 januari tot 1 april 1972 in bijstand waren gekomen en dat was slechts

5~fo van het totaal op dat moment. Uit bijlage II blijkt dat op het moment

van steekproeftrekken 95qo "lang" in bijstand was. De steekproef Lang-

in-bijstand vertegenwoordigt dus een zeer groot gedeelte van het totale

bestand, zodat de uitkomsten van de analyse als algemeen geldend gezien

kunnen worden voor dit totale bestand.

Een tweede opmerking betreft de indicering van de afhankelijke variabele:

de toereikendheid van het inkomen.

Zoals reeds werd vermeld is in dit onderzoek door middel van verschil-

lende indicaties geprobeerd deze variabele te meten. Zo werd er globaal

gevraagd hoe men zijn huidige financiéle positie beoordeelde (vraag 36),

en of inen wel vond genoeg te hebben aan zijn uitkering (vraag 44), maar er

werd ook meer gedetailleerd geinformeerd naar de diverse huishoudelijke

uitgavenposten waar men meende minder aan te kunnen uitgeven dan men

beslist noodzakelijk achtte (zie vraag 37). Deze uitgavenposten werden

met name genoemd en op een afzonderlijke tekstkaart aan de respondenten

voorgelegd. Als controle ~op deze informaties werd bovendien nog gevraagd

of inen ooit extra bijstand had aangevraagd (vraag 43a) of misschien op dit

moment voor bepaalde noodzakelijke uitgaven bijstand zou willen aanvragen

(vraag 43h). Wanneer een hoge onderlinge samenhang tussen deze onder-

scheiden indicaties voor materi~le behoeftigheid blijkt wordt de consisten-

tie van de verkregen antwoorden daardoor versterkt. Na dichotomísering

van de verkregen antwoordcategorie~n werd een 0-score toegekend aan

een positief antwoord, een 1 aan een negatief en kon een somscore per
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respondent worden vastgesteld. De scores op de afzonderlijke items

bleken een zeer hoge samenhang te hebben met de totaalscore (y .76 -

y. 93) zodat mag worden geconcludeerd dat ze goeddeels hetzelfde meten.

Het zal daarom waarschijnlijk weinig verschil maken of inen de een of de

andere bij de analyse gebruikt: de samenhangen met de onafhankelijke va-

riabelen zullen daarmee niet noemenswaard veranderen.

Wij maken voor de verdere analyse daarom voorlopig slechts gebruik

van het antwoord op vraag 44: of inen vindt dat men alles bij elkaar geno-

men genoeg heeft om de gewone uitgaven te kunnen doen of niet en zo neen,

hoeveel men denkt daarvoor meer te moeten hebben. Dit antwoord is als

afsluiting gegeven na een aantal meer specifieke vragen die er op gericht

waren de oordeelsvorming te "documenteren". Het antwoord staat boven-

dien een duidelijke dichotomisering in "genoeg - niet genoeg" toe waarbij

de frequentieverdeling iets minder scheef is dan bij de andere indicatoren,

t.w. 75~fo-25~Jo hetgeen analyse-technisch voordelen biedt.

Een laatste opmerking betreft de methode van analyse. Bij de gekozen

uitgangshypothesen is steeds sprake van samenhang tussen telkens twee

variabelen, één onafhankelijke en de afhankelijke. De gevonden~samen-

hangen die men zowel in percentageverschillen als in een der gangbare

correlatiecoëfficienten kan uitdrukken, kunnen echter medebepaald zijn

door de invloed die een of ineer andere factoren mede uitoefenen. Een

verdere analyse d, m. v. elaboratie is dan geboden. Van causale analyse

middels path-analysis werd afgezien omdat door de noodzakelijke dichoto-

misering van de onafhankelijke variabelen teveel genuanceerde informatie

verloren zou zijn gegaan. De coeffici~nten van de besproken samenhangen

zíjn neergelegd in tabel 3.2.
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moeilijk te geven. Mogelijk vertoont opleiding geen verband met het

, vroeger genoten inkomen maar bijvoorbeeld wel met leeftijd, in die

zin dat de betergeschoolden overwegend tot de jongere leeftijdsgroep

behoren, waarvan reeds bleek dat ze wat positiever zijn over haar inko-

~' menssituatie. Een jongere leeftijd en een betere opleiding zouden dan

Imogelijk samenhangen met meer mogelijkheden tot bijverdienen. Dat

~moge echter in het vervolg blijken.

3.4. 1.2. De invloed van de duur van de bijstandsuitkerinQ.

Wij maken allereerst een vergelijking tussen de groep die (in 1972) vóór

1972 en de groep die in 1972 zelf in bijstand is gekomen: dus tussen de

tot nu toe onderscheiden groepen Lang-in-bijstand en Kort-in-bijstand.

De respondenten die reeds lang in bijstand zijn, zijn voor 77qo, de an-

dere groep voor 74ojo negatief over haar financiele mogelijkheden, maar

de groep Kort-in-bijstand zegt in 20, 7qo van de gevallen, de groep Lang-

in-bijstand in 17, 9`~o meer dan f.200, - tekort te komen. De verschillen

zijn erg gering en bevestigen niet de door ons geformuleerde hypothese

(Hyp. III- la), wat de invloed van de duur betreft ( 17).

In tegenstelling tot onze veronderstelling moeten wij constateren dat de

duur van de bijstandsperiode een geringe invloed heeft op het oordeel over

de bestedingsmogelijkheden van het gezin en dat dit niet het gevolg lijkt

van verschillen in andere kenmerken van beide groepen zoals leeftijd,

aantal meewerkende kinderen of burgerlijke staat, omdat die verschillen

betrekkelijk gering zijn, hun samenhang met het oordeel over het inkomen

( 17) De verschillen tussen de beide groepen bij de andere indicatoren voor
financi~le toereikendheid zijn evenmin opmerkelijk zoals uit de laat-
ste kolom van de tabel 3. 1. reeds kon worden afgeleid ( E- max.
3, 2~jo).
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tamelijk zwak is en bovendien een aan elkaar tegengestelde invloed op

dat oordeel over het inkomen uitoefenen.

Ook de veronderstelling dat er binnen de groep Lang-in-bijstand zelf

ook verschillen in het oordeel over de toereikendheid van het inkomen

zullen bestaan al naar gelang de bijstandsperiode langer is (Hyp. III- lb),

wordt niet bevestigd door de bevindingen. Er is zelfs een zwakke tendens

in omgekeerde richting (18). Mogelijk is er sprake van een aanpassings-

proces, waarbij degenen die reeds langer in bijstand verkeren ofwel beter

leren leven met het beperkte inkomen ofwel haar inkomen op de duur wat

trachten te vergroten door bijvoorbeeld de kinderen een bijdrage in de ge-

zinsinkomsten te laten leveren of door zelf te gaan werken. Er gaan inder-

daad in meer gezinnen kinderen meeverdienen naarmate men langer in bij-

stand is (rt - .29)

Het zoeken naar meer inkomsten door zelf buitenshuis te gaan werken kan

in het verleden tot een selectieproces geleid hebben, waarbij op de duur

degenen die het meest negatief waren over de hoogte van de bijstand ook

de meeste moeite hebben gedaan om een alternatief te vinden. Daarover

ging onze volgende hypothese. Deze hypothese kon echter slechts met ge-

gevens van de groep Kort-in-bijstand worden onderzocht omdat daar dit

proces nog waar te nemen viel. De toetsing ervan zal in het tweede deel

van dit hoofdstuk plaatsvinden. We gaan eerst in op de factoren die bij de

groep Lang-in-bijstand werkzaam zijn.

3.4. 1. 3. De invloed van het kindertal: Hyp. III-Z.

Bij dichotomiseringophet ten aanzien van de te verklaren variabele maxi-

male contrast komt de caesuur te liggen tussen 0 t~m 2 en 3 of ineer kin-

deren, waarbij de samenhang met het gevoelde financieel tekort matig

blijkt te zijn ( rt -.23). Door "belastingkinderen" te nemen is het effect

( 18) Zie Rapport Deel IV, pag. 158, tabel 3. 16.
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van het meeverdienen der kinderen en het effect van studerende kinderen

enigszins verminderd. Het oordeel blijkt niettemin negatiever te worden

met het stijgen van het kindertal. Men mag daaruit concluderen dat de

kindertoeslag en belastingaftrek de extrabelasting die elk kind méér met

zich meebrengt niet geheel vermogen te compenseren.

Dat laatste is ook niet de strekking van de Kinderbijslagwet waarin van

een gedeeltelijke eigen verantwoordelijkheid voor de financiële zorg, die

meer kinderen meebrengen, is uitgegaan. Men mag zich echter afvragen

of de bijstandsuitkering van een vrouwelijk gezinshoofd die speelruimte

nog wel biedt en of het juist is dat thans alleen door haar de eigen verant-

woordelijkheid, die aanvankelijk door beide ouders aanvaard is, gedragen

wordt. Een bezinning op de normen voor de kinderbijslag voor bijstands-

ontvangers lijkt op haar plaats.

Onze conclusies zijn tegengesteld aan die van Kapteyn en Van Praag ( 19)

bij hun berekeningen van de additionele kosten van kinderen. Voor hen zijn

deze kosten evenredig met het gezinsinkomen en worden zij voor de eerste

twee kinderen niet volledig gecompenseerd door het KBA-stelsel (- kinder-

bijslag opgeteld bij kinderaftrek) maar wel voor het derde en volgende

kind met name bij de bruto-inkomensgroepen tot f. 30. 000, -(20). Op grond

hiervan concluderen zij dat in het huidige KBA-stelsel een stevige inko-

mensherverdeling zit ingebakken. Moge dit op grond van de gebruikte defi-

nities (hun kostenbegrip is zuiver subjectief van aard) al een aanvechtbare

stelling genoemd worden, zij blijkt in ons onderzoek, waarin impliciet ook

een subjectieve definitie van kosten wordt gehanteerd niet te worden beves-

tigd voor de onderzochte groep. De verklaring kan mogelijk liggen in het

feit dat vele van deze gezinnen, hoewel zelf behorend tot de laagste inko-

mensgroep toch, al dan niet op grond van hun vroegere sociale klassepositie,

( 19) Kapteyn en Van Praag, op. cit. pag. .1043.

(20) Idem, op. cit. pag. 1012.
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voor hun kinderen een relatief hoog aspiratieniveau hebben. Het effect

daarvan moge later blijken.

3.4. 1.4. De invloed van de opgroeiende kinderen: Hyp. III-3.

In tegenstelling tot Kapteyn en Van Praag die van mening zijn dat niet de

kinderen maar de ouders duurder worden naarmate zij ouder worden

meenden wij dat opgroeiende kinderen zelf hogere kosten geven. Uit de

daarop betrekking hebbende tabellen (waarin gerekend is met "natuur-~

lijke" kinderen, niet met "belastingkinderen") kon worden geconcludeerd:

- dat gezinnen met kinderen in de kleuterleeftijd of lagere schoolleeftijd

niet meer of minder tekort komen dan de andere gezinnen,

- maar dat, wanneer men een of ineer kinderen op de LTS, huishoud-

school of MAVO heeft, het oordeel weer wel negatiever is (81~fo tegen-

over 72ojo) ondanks de studiebeurzen die velen van hen waarschijnlijk

hebben,

- en dat dit merkwaardig genoeg weer niet geldt voor de gezinnen met

kinderen die VWO studeren (75~Jo tegenover 74, 2ojo)

- maar weer wel heel sterk voor degenen die kinderen op HBO of WO

hebben (overigens maar 13 gezinnen) (92~o tegenover 73ojo) hetgeen moge

verbazen, omdat aannemelijk is dat deze kinderen niet alleen op beur-

zen zullen studeren maar ook recht geven op een meervoudige kinder-

toeslag. Mogelijk speelt hier een der subjectieve referentiefactoren een

rol, waarover later.

3.4. 1.5. De invloed van de werkende kinderen: Hyp. III-4a.

Het meeverdienen van de kinderen werd een belangrijke factor bij het

verruimen van het besteedbaar inkomen geacht. In ruim 25~Jo van de ge-

zinnen blijken meeverdienende kinderen te zijn. Bij 2~3 daarvan was het

slechts 1 kind dat bijdroeg aan het inkomen maar dat had merkwaardig

genoeg geen positieve invloed op het oordeel over de financiele positie in
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deze groep gezinnen. Het maximaal contrasterend verschil bleek dan

ook bij de cesuur tussen 0 t~m 1 en 2 of ineer kinderen te liggen. De
samenhang in de daarmee gevormde 2 x 2 tabel levert een rt-co~ffici-
ent van .25 op. Er is dus wel een positieve invloed van de werkende kin-
deren op het oordeel over de toereikendheid van het gezinsinkomen. Of
het gaan meeverdienen der kinderen door de bijstandssituatie zelf recht-
streeks wordt gestimuleerd, kan worden afgeleid uit de antwoorden op
de vraag of de kinderen die sinds de respondente bijstand is gaan ont-
vangen, ook daarom niet zijn gaan doorleren maar zijn gaan verdienen.
Dat is volgens de ondervraagden slechts bij minder dan 5ojo van de gezin-

nen het geval. Wel zeggen ruim 20~jo van de respondenten dat zij van hun

kinderen een grotere bijdrage voor het huishouden hebben moeten vragen.

Uit de daartoe samengestelde tabellen blijkt dat de opleiding van de wer-
kende kinderen ook nog enige invloed heeft op de mening genoeg of niet
genoeg te hebben. Het blijkt nl.:

- dat gezinnen met werkende kinderen, die alleen maar L.O. hadden
minder tekort zeiden te komen dan de rest van de groep Lang-in-bij-
stand (65oJo tegenover 75~Jo)

- dat wanneer de verdienende kinderen huishoudschool of L.T.S. hadden

gedaan de invloed nog wat gunstiger was (63ojo tegenover 76oJo)
- maar dat de werkende kinderen met MULO of MAVO-opleiding geen po-

sitieve invloed meer hadden op de financi~le positie (78~Jo tegenover 74PJo)
- en dat de kinderen die VWO of ineer gestudeerd hadden het gezinsbudget

kennelijk alleen maar negatief beíhvloeden !(83qo tegenover 74qo).

Een verklaring voor dit laatste verschijnsel is moeilijk te geven. Moge-
lijk is het kleine aantal gezinnen ( 12) hier ten dele debet aan de merkwaar-

dige verdeling. Misschienis er bij de gezinshoofden met kinderen die een
hogere opleiding genoten ook sprake van een ander referentieniveau en een
andere gewoonte bij het intern verdelen en besteden van het gezinsinkomen.
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Overigens geldt het bovenstaande slechts met voorbijzien van het aantal

werkende kinderen per gezin. Mogelijk is dit aantal groter, wanneer

geen middelbare opleidingen werden gevolgd en hangt de invloed op de

tevredenheid met het inkomen meer af van het aantal kinderen dat werkt

dan van hun scholingsniveau.

3.4. 1.6. Het effect van het zelf gaan werken en andere bijverdiensten:

Hyp. II-4b.

Het zelf buitenshuis werken is een tweede factor die het besteedbare in-

komen verruimt, al is een en ander afhankelijk van het kortingspercen-

tage dat op de bijstandsuitkering wordt toegepast.

Wanneer men gaat werken (wat overigens maar door 13, 6~Jo der vrouwen

van de groep Lang-in-bijstand gedaan wordt) blijkt dit positieve invloed

te hebben op het oordeel over de financiele positie (rt -. 26, e- 17ojo).

Deze uitkomst spreekt temeer omdat de helft van de werkende vrouwen

gemiddeld niet meer dan 16 uren per week buitenshuis werkt, zodat de

bijverdiensten waarvan dan nog minstens 50~Jo op de bijstandsuitkering

werd gekort, maar beperkt kunnen zijn. De vrouwen met een iets hogere

opleiding blijken vooral meer buitenshuis te gaan werken. Mogelijk zijn

de inkomsten daaruit toch niet te verwaarlozen.

Volgens onze veronderstellingen (Hyp. III-4c) werd er ook van de verdien-

sten uit kamerverhuur of van de inkomsten van kostgangers een positief

effect verwacht op het gezinsbudget en eveneens van het feit, dat men zelf

als gezinshoofd inwonend was. Het blijkt een zeker positief effect te heb-

ben op het besteedbaar inkomen (rt -. 18) waarschijnlijk omdat veelal

van een gezamenlijke huishouding sprake zal zijn, waardoor het inkomen

van de medebewoners bijdraagt aan de bestedingsruimte.



- 123 -

3.4. 1.7. De invloed van de referentiekaders op het oordeel over het

inkomen.

Hoewel er van een aanpassingsproces sprake kan zijn in die gezinnen

waar de vrouw zelf of haar kinderen het inkomen proberen te vergroten,

wordt het oordeel over de materi~le mogelijkheden bij de onderzochte

groep toch niet uitsluitend bepaald door de nu ter beschikking staande

middelen. Het uitgavepatroon waaraan deze gezinnen vroeger gewend

waren, blijft waarschijnlijk de norm van wat genoeg en niet genoeg ge-

vonden wordt, medebepalen (Hyp. III-5a). Wanneer we het vroeger ge-

noten inkomen dichotomiseren op het ten aanzien van de afhankelijke

variabele maximale contrast d.i. bij meer of minder dan f. 1200, - per

maand blijkt er enige samenhang (rt -.22, E- lO~Jo) aanwezig. Een lichte

tendens is dus: hoe groter de objectieve terugval hoe meer men nu te-

kort komt.

Nauwelijks enige samenhang werd gevonden tussen de wijze waarop men

zijn vroegere financiéle mogelijkheden persoonlijk beoordeelde en de

:evaluatie van de huidige situatie (rt -. 11). Uit de tabellen (21) blijkt dat

degenen die zeiden vroeger royaal tot behoorlijk te kunnen rondkomen

(plm. 53qo van de steekproef) nu nauwelijks méér tekort komen dan de

rest, terwijl degenen die het vroeger al niet breed hadden nu wat posi-

tiever oordelen. Een interpretatie van deze bevinding zou kunnen zijn

dat de feitelijke daling van het inkomen in een aantal gevallen ook met

een daling van de nodige gezinsuitgaven gepaard is gegaan, zodat de sub-

jectief gevoelde tekorten niet evenredig groter zijn geworden.

Men zou verwachten dat dat vroegere bestaansniveau niet slechts door

het vroeger beschikbare inkomen maar ook door de statuspositie, die

(21) Zie Rapport Deel I, pag. 169.
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men vroeger innam, zou worden gedetermineerd. Wanneer men deze

statuspositie afleidt uit de combinaties van het beroeps- en opleidings-

niveau van de man, dan blijkt echter dat deze generlei invloed op het

huidige materiele welbevinden hebben (rt - -.O6).

Men blijftzichdus bij de beoordeling van zijn financi~le positie

niet zozeer aan de sociale maar vooral aan de vroegere financi~le situa-

tie refereren. Het is niet uitgesloten dat bij langduriger afhankelijkheid

van bijstand dit referentiekader vervaagt en geleidelijk plaats maakt voor

teen ander, dat aan de actuele omstandigheden is ontleend. Zo is het denk-

baar dat het sociale milieu waartoe de respondenten zich thans zelf reke-

nen een norm voor het bestedingsniveau is gaan impliceren (Hyp. III- 6).

Nu behoeft dat "milieu-besef" niet per se anders te zijn dan het vroeger

was, maar het kan toch wijzigingen hebben ondergaan omdat enerzijds

de sociale positie van de man niet langer meer bepalend is voor de so-

ciale status die de vrouwen zichzelf toekennen en omdat anderzijds de

vrouwen zich mogelijk zijn gaan zien als maatschappelijk gedaalden ten-

gevolge van de gezinsonvolledigheid en de bijstand.

Wij zagen echter reeds dat de opleiding van de vrouwen - toch meestal

een correlaat van sociale status - een zwakke aan de verwachting tegen-

gestelde samenhang met het oordeel over de financiële situatie vertoonde,

zodat van het eigen sociaal milieu ook wel niet de veronderstelde invloed

zou uitgaan.

De gegevens (22) leerden inderdaad dat het er weinig toe doet tot welk so-

ciaal milieu men zich nu rekent, of inen meer of minder tevreden is met

zijn inkomen. Er is geen verschil tussen "het brede maatschappelijk

midden" en wat zich gewone arbeiders noemt. Bij dichotomiseríng op

gewone middenklasse of hoger blijkt er slechts een geringe samenhang

met het oordeel over het inkomen rt -. 13.

(22) Zie Rapport Deel I, pag. 171.
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3.4. 1.8. De invloed van de woonomgeving (urbanisatiegraad).

Een laatste veronderstelling die geopperd werd omtrent de invloed van

het referentiemilieu behelsde de invloed van de woonomgeving in casu

de mogelijke verschillen waartoe een meer stedelijkeofeenmeerlandelijke

woonsituatie zou kunnen leiden (Hyp. III-7).

De urbanisatiegraad werd gedichotomiseerd op het maximale contrast

met de afhankelijke variabele. Dat bleek te liggen tussen de gemeenten

(naar de C. B. S. -indeling volgens urbanisatiegraad) met een landelijk en

met een meer stedelijk karakter (A 1 t~m 4 t B 1 t~m 3 t C 1 en C2 E-1

C3 t~m G5 gemeenten).

Tabel 3. 3. : Samenhang tussen oordeel over toereikendheid van het inko-

men met de woongemeente van de respondenten.

Oordeel Urbanisatiegraad
TOTAAL

fin. positie landelijk stedelijk

Genoeg 50 ( 29, 4~Jo) 62 ( 19, 2ojo) 112 ( 22, 8~Jo)
Niet genoeg 120 ( 70, 6~Jo) 260 ( 80, 8~Jo) 380 ( 77, 2~Jo)

TOTAAL 170 ( 100, Oojo) 322 ( 100, Oojo) 492 ( 100, O~Jo)

! De correlatie-coëfficient bij deze tweedeling bleek rt -. 20, en e- lOqo

'; te zijn, dus een matige samenhang: de stedelijke bijstandontvangers zijn

~,negatiever dan degenen die uit plattelandsgemeenten komen. Een gelijke

conclusie omtrent de invloed van de woonomgeving op de kosten van een

gezin wordt door Kapteyn en Van Praag getrokken (23).

(23) Kapteyn en Van Praag, op. cit. pag. 1014.
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3. 5. Toereikendheid van het inkomen; nogmaals de invloed van de duur

van de bijstandssituatie.

Zoals in de inleiding werd gesteld zal in deze paragraaf de vraag centraal

staan of er zich bij de groep die bij het eerste interview nog maar kort in

bijstand was na één jaar belangrijke verschuivingen hebben voorgedaan

in de beleving van het inkomen waarover zij beschikken (Hyp. III- lc).

De dubbele meting was immers bedoeld om de effecten van de duur der

bijstand zo zuiver mogelijk, dus onder een ceteris-paribus conditie

vast te stellen. De vraag naar de toereikendheid kan in twee vragen

worden opgesplitst:

a. Is de financiéle situatie van degenen die nog in bijstand zijn, na een

jaar bijstand ontvangen te hebben, verbeterd dari wel verslechterd ?

b. Is de financiele situatie van degenen die nog in bijstand zijn, beter

of slechter dan die van de groep vrouwen, die geen bijstand meer

ontvangen ?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben we in tabel 3.4. de er-

varen toereikendheid van het inkomen bij het eerste en tweede interview

met elkaar vergeleken. (Zie tabel volgende pagina).

Binnen de groep In-bijstand blijken er zich tussen beide interviews per

salc:o nauwelijks verschuivingen te hebben voorgedaan in het oordeel over

de financiéle situatie; evenals bij het eerste interview blijkt een grote

groep van bijstandontvangers (plm. 70ojo) ook bij het tweede interview het

inkomen, naar hun zeggen, niet genoeg te vinden voor het doen van hun

gewone uitgaven. Deze conclusie bevestigt dus de voorlopige conclusie uit

voorgaande paragraaf, dat de duur van het in bijstand zijn nauwelijks in-

vloed heeft op de mate waarin de uitkering als onvoldoende wordt beoor-

deeld.
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Tabel 3.4.: Oordeel over de financi~le situatie bij eerste en tweede

interview.

In-bij stand Uit-bíj stand

le interv. 2e interv. le interv. 2e interv.

Royaal 1( 0, 4qo) 1( 0, 4ojo) 1( 1, 5oJo) 4( 6, 2ojo)

Behoorlijk 46 ( 19, 3QJo) 49 (20, O~Jo) I 13 (20, 6ojo) 40 (61, 5Qfo)

Met moeite 154 (64, 7~fo) 162 (68, lojo) 40 (61, 5Pfo) 1? (26, 2~Jo)

Onmogelijk 33 ( 13, 9~0) 23 ( 9, 7afo) 10 ( 15, 4Pfo) 3( 4, óojo)

Weet niet~
geen antwoord 4( 1, 7ojo) 3( 1, 3~Jo) 1( 1, 5~Jo) 1( 1, 5~Jo)

Genoeg 70 (29, 4oJo) 71 (29, 8ojo) 11 ( 16, 9~0) 44 (67, 7ojo)

Niet genoeg 167 (70, 2ojo) 167 (70, 2~Jo) 51 (78, 5~0) 20 (30, 8ojo)

Weet niet~
geen antwoord 1( 0, 4ojo) 0( 0, O~Jo) 3( 4, 6~Jo) 1( 1, 5ojo)

N-238 N-238 N- 65 N- 65

Dat niettemin de uitkering door zovelen als ontoereikend wordt ervaren

moge ook nog blijken uit de beantwoording van de volgende vraag, wellce

bij het tweede interview aan degenen die nog in bijstand waren gesteld is:

"De bijstand is er alleen voor de noodzakelijke kosten van het bestaan

zoals ze dat noemen. Vindt U dat U met Uw bijstand en met wat U mis-

schien nog aan inkomen daarbij hebt alle noodzakelijke kosten van het

bestaan kunt betalen?"Door 34ojo is deze vraag bevestigend beantwoord,

64, 7~Jo ontkent, dat men met behulp van de uitkering kan voorzien in de

noodzakelijke kosten van bestaan en 1, 2ojo heeft hierover geen mening.

Vergelijken we de beoordeling van de financiele situatie door de groep die nog

wel in bijstand is met die door de groep die niet meer in bijstan~l is, dan is
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duidelijk, dat ex-bijstand-ontvangsters hun huidige financi~le situatie

aanmerkelijk positiever beoordelen dan zij die nog in bijstand zijn; blijkt

in de eerste groep 30, 8ojo niet genoeg te hebben voor de gewone uitgaven,

bij de bijstandontvangsters bedraagt dit percentage 70, 2~jo. Omdat het

totale besteedbare inkomen voor de meesten van hen aanzienlijk meer

is dan dat van bijstandontvangsters is dit ook een begrijpelijke zaak. Er

blijkt ook een duidelijke samenhang te bestaan tussen de hoogte van het

' feitelijk inkomen en het oordeel over de toereikendheid ervan; van dege-

nen die minder dan f.800, - per maand verdienen, vindt 36~jo het inkomen

toereikend, van degenen die tussen f.800, - en f. 1000, - per maand ver-

dienen is dit bij 82ojo het geval, terwijl 95~Jo van de ex-bijstandontvangsters

met een inkomen boven de f. 1000, - dit inkomen als toereikend beoordeelt.

Samenvattend mogen we derhalve stellen, dat de respondenten, die in-

middels uit bijstand zijn, hun financi~le situatie aanmerkelijk verbeterd

achten, terwijl degenen, die nog bijstand ontvangen even sterk als bij het

eerste interview de uitkering als ontoereikend beoordelen.

Ditzelfde beeld komt ook tot uiting wanneer voor beide groepen het abso-

lute en relatieve aantal respondenten is aangegeven dat zei op een bepaal-

de uitgavepost te kort te komen (24).

Blijkt er binnen de groep In-bijstand nauwelijks verandering gekomen te

zijn in de mate, waarin men vindt aan de verschillende posten minder te

kunnen uitgeven dan men beslist noodzakelijk acht, van de groep Uit-bij-

stand zeggen de respondenten bij het tweede interview op vrijwel alle

posten minder te moeten bezuinigen dan toen zij nog in bijstand waren.

Bovendien bezuinigen degenen die uit bijstand zijn aanzienlijk minder op

de verschillende posten dan zij die nog bijstand ontvangen. Dezelfde

(24) Zie voor gegevens Rapport Deel II, pag. 57 e. v.
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conclusie kan worden getrokken wanneer voor beide groepen het aantal
posten wordt nagegaan, waarop men zei te moeten bezuinigen. Het bleek
dat 40Qjo van de ex-bijstandontvangsters op geen enkele post bezuinigt

tegenover slechts 5qo van hen die nog bijstand ontvingen.

De belangrijkste posten waarop de groep die in bijstand is gebleven

moest bezuinigen blijven kleding, schoeisel en vacantie en in iets min-
dere mate voeding, meubilair en ontspanning. Tegelijkertijd valt toch

wel op dat op elementaire posten als voeding, kleding en op huishoude-

lijke apparatuur en vervoer wat minder rigoreus bezuinigd moet worden

dan toen men pas in bijstand was, terwijl voor posten als ontspanning,

vacantie, krant enz. cadeautjes, zakgeld en uitgaven voor de vrije tijds-

besteding van de kínderen, rookwaar en cosmetica de financiele tekorten

nu juist wel sterker gevoeld worden. Voor een deel zal de iets vermin-

derde prioriteit die duurzame gebruiksgoederen en kleding in de be-
hoefteschaal kregen, een gevolg zijn van het feit dat voor deze posten

inmiddels relatief vaak extra bijstand werd aangevraagd en in 1~3 tot

2~3 deel van die gevallen ook werd verkregen.

Dat de uitgaven voor minder primaire levensbehoeften nu meer in het

gedrang zijn gekomen zou kunnen duiden op een herordening van het be-

hoeftenpatroon, waardoor deze posten nog meer als sluitposten gaan

fungeren.

De conclusie die uit voorgaande uitkomsten lijkt getrokken te moeten

worden, namelijk dat het langere tijd in bijstand verkeren niet tot een

nog verdergaande materiele behoeftigheid leidt, is niet alleen niet in

overeenstemming met de vooraf geuite veronderstellingen maar verbaast

te meer, omdat zo'n groot deel van de onderzochte groep reeds vanaf het

begin van deze situatie zijn inkomen ontoereikend vindt. Men verwacht
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dan immers nog eerder dat de latere noodzaak om relatief grote uitgaven

te moeten doen het besef financieel tekort te komen versterkt zou hebben.

' Of moeten we veronderstellen dat men inmiddels heeft geleerd beter met

~~ de situatie te leven ?

Van Praag en Kapteyn (25) introduceren ter verklaring van de aanpassing

aan vermeerderde of verminderde gezinsinkomsten het begrip preference-

drift. De gevoelde stijging of daling van het inkomen zou op de wat langere

duur geringer zijn dan de objectieve verandering ervan, omdat door een

proces van verschuivende evaluaties en verandering van leefwijzen een

ander kostenpatroon zou ontstaan. Hun visie is echter gebaseerd op de

veronderstelling dat vele uitgaven geen echte kosten betekenen in de zin

van noodzakelijke uitgaven, maar in de sfeer van de discretionaire uitga-

ven liggen. Wij zijn echter van mening dat dit voor de hier bestudeerde

groep slechts in zeer geringe mate het geval is omdat haar minimum-

inkomensniveau slechts weinig herverdeling in het uitgavenpatroon toe-

staat. Uit de interviews is wel gebleken dat bijvoorbeeld het vacantiegeld

vaak aan kleding of andere grotere uitgaven wordt gespendeerd, maar naar

onze mening impliceert dit níet dat het gevoel tekort te komen daarmee

wordt afgezwakt. Dat men niet op vacantie kan gaan blijft dan een frustra-

tie. Gezien de constant hoge belasting die de gezinssituatie oplegt, mag

men dat niet als een luxe tijd- en geldbesteding aanmerken. Naar onze

overtuiging voorkomt de mogelijkheid van incidentele bijzondere bijstand

een nog verdergaande .verergering van de financiële situatie.

(25) Van Praag en Kapteyn, op. cit, pag. 380.
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HOOFDSTUK 4. DEELNEMING AAN HET ARBEIDSPROCES; AANVULLING

OF ALTERNATIEF VAN BIJSTAND ?

4. 1. Inleiding.

In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de vraag, in welke mate

vrouwelijke gezinshoofden in bijstand bereid en in staat zijn zelf in hun

onderhoud te voorzien door deel te nemen aan het arbeidsproces.

Waarom dit thema in het onderhavige onderzoek is betrokken kan het best

verduidelijkt worden door citaten van Simon en van Wynn. "The mother in

a complete family earns her right to a livelihood, in all justice, by house-

keeping and looking after the children. She has no duty to go out to work

if the income of her husband is adequate. It is not easy to see why the

situation must be different ín principle in the case of the unsupported

mother. Her children particularly need her, and more urgently than in

the complete family where the mother does not have to carry all the wor-

ries and all the burdens alone" ( 1).

En Wynn stelt de vraag: "Does society too readily assume that the mother

of a family can be both mother and breadwinner ? No such assumption is

made about the father. He is not expected to come home after a day's work

and cope with shopping, cooking, washing and care of the children" (2).

Deze citaten roepen de vraag op, of inen van de vrouwelijke gezinshoofden

in bijstand wel mag verwachten dat zij naast hun opvoedende en huishoude-

lijke taak de funktie van inkomensverwerving vervullen door een volledige

deelneming aan het arbeidsproces. Geeft men prioriteit aan de opvoedende

taak dan lijkt de hierboven gestelde vraag in zoverre irrelevant, dat het

voor velen van de door ons onderzochte onvolledige gezinnen ondenkbaar is,

dat hun gezinshoofden een full-time plaats in het arbeidsproces kunnen inne-

( 1) H. Simon: "Die Probleme der unvollst3ndigen Familie" Frankfurt am
Main 1963, geciteerd door M. Wynn: in Family Policy, pag. 145- 146.

(2) M. Wynn: Fatherless Families; London, 1964, pag. 14.
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men en af kunnen zien van de bijstandsuitkering.

De strekking van de vraag is dan ook voor wie en onder welke condities

een partiele deelneming aan het beroepsleven nu,een totale inschakeling

in het arbeidsproces later, wanneer de opvoedende en huishoudelijke taken

geringer worden, mogelijk is. Nadere bestudering van deze vraag is al-

leen zinvol wanneer men enige zekerheid heeft, dat het aanvaarden van een

partiële positie in het arbeidsbestel voor de vrouw met gezinsverantwoor-

delijkheid positieve effekten heeft. Dit lijkt wel het geval te zijn. Vele on-

derzoeken wijzen uit dat arbeid niet alleen belangrijk is, omdat men via

arbeid een inkomen kan verwerven en dus bestaanszekerheid doch ook

status, prestige; bovendien schept arbeid de mogelijkheid van contacten

met andere mensen en van grotere zelfontplooiing. Via arbeid bereikt men

sociale zekerheid in de zin van maatschappelijke geborgenheid; d.i. het

besef dat men tot de maatschappij behoort en daarin een nuttige functie

vervult (3). Deze motieven zijn ook reeds voor steeds meer gehuwde vrou-

wen reden om buitenshuis te gaan werken en gelden waarschijnlijk a fortiori

voor vrouwelijke gezinshoofden. Hun materi~le positie en meer nog hun

maatschappelijke status zijn immers minder gunstig en allerminst veilig

gesteld.

Deelneming aan het arbeidsproces zou voor hen een aantal voordelen op

kunnen leveren zoals grotere financi~le onafhankelijkheid, een sterker be-

, sef van eigenwaarde en contacten met anderen. Daar staan dan als nadelen

tegenover dat de zorg voor de opvang van de kinderen voor een groot deel

overgelaten moet worden aan anderen, terwijl de mogelijkheden voor deze

opvang meestal nog gering zijn.

4.2. De ~evol~de werkwijze.

Terwille van de overzichtelijkheid werden ten aanzien van de arbeids-

situatie vier categorieën onderscheiden, te weten:

(3) Zie b.v. J. Berting en L. de Sitter, e.a.: Arbeidsvoldoening en ar-
beidsbeleid; Utrecht 1968, pag. 21.
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a) de werkende vrouwen.

b) de niet-werkende vrouwen, voor wie de gezondheid geen blijvende be-

lemmering was en die onder een bepaalde conditie wilden gaan werken:

wij noemen hen "arbeidsbereid".

c) de niet-werkende vrouwen, voor wie de gezondheid geen blijvende be-

lemmering was, maar die onder geen enkele conditie wilden werken:

de niet-arbeidsbereiden.

d) de niet-werkende vrouwen, voor wie de gezondheid een blijvende be-

lemmering vormde om te gaan werken: de arbeidsongeschikten.

In het volgende zal voor een aantal relevant geachte kenmerken worden

nagegaan of deze groepen daarin van elkaar verschillen.

Bij het tweede interview zijn aan de respondenten, die na een jaar nog in

bijstand waren, dezelfde vragen als bij het eerste vraaggesprek gesteld

ten einde voor iedere respondente te kunnen bepalen of zij nog tot dezelfde

groep of inmiddels tot een andere groep behoorde. Dat zou immers kunnen

betekenen dat het in bijstand zijn de houding en gedrag inzake zelf werken

beirivloedt.

4.3. De analyse-resultaten.

4.3. 1. De werkende vrouwen in b~jstand.
------------------------------

We zullen in eerste instantie twee groepen onderscheiden: de groep die

naast de bijstandsuitkering tevens een inkomen geniet uit arbeid (a) ener-

zijds en de groep vrouwelijke gezinshoofden in bijstand, die geen inkomen

uit arbeid heeft (b, c en d) anderzijds. Voor de eerste groep zullen we

allereerst nagaan hoeveel uren per week men buitenshuis werkt, welke

beroepen men uitoefent, de reden waarom men buitenshuis is gaan werken

en of inen dit is gaan doen nadat men in bijstand is gekomen of reeds eer-

der deed.
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Binnen de steekproeven Lang-in-bijstand en Kort-inbijstand bleken resp.

13, ó~fo en 12, 5ojo van de respondenten naast hun bijstandsuitkering inko-

men uit arbeid te genieten. Dat zijn dus kleine minderheden. Of deze

percentages relatief gezien laag of hoog genoemd moeten worden is niet

te zeggen, omdat de door ons geraadpleegde buitenlandse literatuur nau-

welijks vergelijking mogelijk maakt (4). Wel kan men vaststellen dat er

slechts een gering verschil bestaat tussen beide steekproeven. Zoals

reeds in het eerste hoofdstuk werd aangegeven, is deze vergelijking min-

der verantwoord om de invloed van de duur waarin men in bijstand is

vast te stellen dan de vergelijking tussen de eerste en tweede meting bij

de steekproef Kort-in-bijstand. Deze laatste wees uit dat de duur van de

bijstandsperiode niet ertoe leidt, dat het aantal vrouwen dat gaat werken

terwijl men in bijstand blijft, toeneemt, zoals uit tabel 4. 1. blijkt.

Tabel 4. 1.: De arbeidssituatie van de steekproef Kort-in-bijstand bij het

eerste en het tweede interview.

Arbeidssituatie bij eerste meting (1972)

Arbeidssituatie werkt onge- rbeids- niet ar- W.N.
bij tweede schikt ereid beids-
meting ( 1973) bereid

werkt 13( 5, 5ojo) 2( 0, 8qo) 9( 3, 8ojo) 0( 0, Oojo) 0(0, OoJo) 24( 10, lqo)

ongeschikt 5( 2, lojo) 36( 15, 1~Jo) 5( 2, lojo) 8( 3, 4ofo) 0( 0, Oojo) 54( 22, 7Qjo)

arbeidsbereid 8( 3, 4PJo) 7( 2, 9ojo) S 1(34, OaJo) 21( 8, 8oJo) 3( 1, 3qo) 120( 50, 4PJo)

niet-arbeids-
bereid 0( 0, Oojo) 1( 0, 4QJo) 20( 8, 4Pfo) 16( 6, 7aJo) 3( 1, 3ofo) 40( 16, B~Jo)

26(10, 9~0) 46( 19, 3~Jo) 1 15(48, 3oJo) 45(18, 9~0) 6(2, Sofo) 38(100, Oojo)~

-~-) Het betreft hier alleen degenen die in bijstand zijn gebleven. Alle fre-

quenties zijn op dit totum gepercenteerd.

(4) Zie noot (4) op de volgende pagina.
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Uit tabel 4. 1. kunnen we vaststellen, dat het aantal werkenden onder de

vrouwelijke gezinshoofden die in bijstand zijn gebleven bij de tweede me-

ting nagenoeg gelijk is aan dat bij de eerste meting. We moetea daar

echter direct aan toevoegen, dat de helft van de 26 vrouwen die bij het

eerste interview een baan hadden inmiddels niet meer werkt en dat 11

van de 24 thans werkenden pas na dat interview zijn gaan werken. Boven-

dien moet worden opgemerkt dat er daarnaast nog 14 vrouwen waren die

door (meer) te gaan werken inmiddels uit bijstand zijn geraakt. De aan-

tallen zijn echter te klein om aan de verschuivingen, die ten dele ook aan

meetonbetrouwbaarheid toegeschreven moeten worden, veel waarde te

hechten.

Het gemiddeld aantal uren per week, dat werkende vrouwen in bijstand

werkzaam zijn,was voor de groep Lang-in-bijstand 15, 6 uur, voor de

groep Kort-in-bijstand 22, 2 uur, terwijl dit bij deze laatste steekproef,

voorzover na een jaar nog in bijstand, gedaald was naar 17, 1 uur per

week, hoewel daarbij bedacht dient te worden, dat een kleine groep res-

pondenten (7) door langer te gaan werken uit de bijstand is geraakt.

Naast het gemiddeld aantal uren, dat vrouwen in bijstand werkzaam zijn,

is ook nagegaan door middel van welk soort beroep een aanvullend inko-

men werd verworven.

In beide steekproeven blijken ongeveer de helft van de werkende vrouwen

werkzaam te zijn in een verzorgend beroep (b.v. verpleegster, bejaar-

denverzorgster) of als hulp in de huishouding of als werkster. Deze be-

roepen zijn bij uitstek geschikt voor hen, die part-time arbeid willen

(4) Handler en Hollingsworth vermelden uit hun onderzoek in 1967 onder
een soortgelijke groep uit de Amerikaanse staat Wisconsin een per-
centage van 22, 3ojo werkende moeders in bijstand; zie: J. F. Handler
and E.J. Hollingsworth; The "deserving poor", a study of Welfare
Administration; Chicago, 1971, pag. 140.
Van alle Nederlandse gehuwde vrouwen werkten er in 1971 12, 6~Jo
buitenshuis. Zie A.C. Boelmans-Kleinjan en M. Beuckens-Vries:
Beroepsarbeid door vrouwen; Wageningen, 1974, pag. 98.
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i verrichten. Dit is veel minder het geval met administratieve beroepen

en werk in fabriek of atelier; het blijkt dan ook, dat slechts weinigen

van de door ons onderzcchte vrouwen in deze sectoren werkzaam zijn.

Tenslotte zijn wij ingegaan op de motieven die de respondenten bewogen

hebben te gaan werken. Op de eerste plaats is aan de werkende vrouwen

in bijstand gevraagd, wanneer zij met het werk dat zij nu verrichten, be-

gonnen zijn.

Een meerderheid van de nu werkende vrouwen (n.l. Kort-in-bijstand 67~Jo,

Lang-in-bijstand 58~0) bleek reeds voordat zij bijstand zijn gaan ontvangen,

,met werken te zijn begonnen. Voor het merendeel van de werkende vrou-

wen is dus niet de ontoereikendheid van de bijstand reden geweest om

werk te gaan verrichten. Eerder heeft men omgekeerd eerst bijstand aan-

gevraagd, nadat de eigen verdiensten ontoereikend bleken. Overigens kan

men ook niet stellen dat zij die zijn gaan werken, nadat ze in bijstand zijn

gekomen, dit gedaan hebben uitsluitend uit financiéle motieven. Meer in-

zicht in de vraag of de ontoereikendheid van de bijstand tot continuering

van werkzaamheden of tot deelneming aan het arbeidsproces geleid heeft

kan men verkrijgen uit de antwoorden op de vraag, welke de belangrijkste

redenen zijn waarom men ging werken. Aan de respondenten werden vier

mogelijke redenen voorgelegd, waarvan zij voor elke reden afzonderlijk

moesten zeggen, of deze al dan niet voor hen van toepassing was. In tabel

4.2. zijn deze redenen weergegeven, alsmede voor elke reden het aantal

respondenten, dat aangeeft om die reden te werken. (Zie tabel 4.2. op

volgende pagina).

`Het financi~le motief blijkt wel de belangrijkste drijfveer te zijn om te

:werken. Dit duidt erop, dat de geringe financi~le armslag die de bijstands-

uitkering geeft voor velen een belangrijke reden is hun vroegere werkzaam-

heden te continueren dan wel door het aanvaarden van een plaats in het ar-

beidsbestel aanvullend inkomen te verwerven.
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Tabel 4.2.: Redenen, waarom men buitenshuis werkt.

steekproef steekproef
Lang-in- Kort-in-bijstand
bi t dj s an

le meting 2e meting

vanwege de verdiensten 49 (73, lofo) 38 (82, óojo) 21 (87, 5ojo)

om wat om handen te hebben 23 (34, 3qo) 22 (47, 8qo) 17 (70, 8qo)

omdat het voor het gezin
beter is 13 ( 19, 4qo) 12 (26, loJo) 8(33, 3ojo)

vanw.ege het contact met
andere mensen 39 (58, 2ojo) 32 (69, bqo) 17 (70, 8ofo)

N - 67 46 24

Het vroeger genoten gezinsinkomen blijkt dan ook samen te hangen met

het al dan niet gaan verrichten van arbeid buitenshuis. Vrouwen die voor-

dat zij alleen kwamen staan over een hoog gezinsinkomen beschikten zijn

meer werkzaam dan zij wier vroegere inkomen lager was. (Zie tabel 4. 3. ).

Deze bevinding komt overeen met die van Kriesberg "People who have lived

in poverty would be more likely to accept such a(low) standard of living

(bedoeld is de bijstandsuitkering) than would persons who previously had a

relatively high standard of living. In the case of husbandless mothers this

is particulary clear" (5).

Het (gaan) werken van vrouwen, die voor het alleen komen staan beschikten

over hogere inkomens, kan daarom in overeenstemming met dit citaat van

Kriesberg geinterpreteerd worden als een poging het vroegere levenspeil

te continueren. Het werken komt derhalve bij deze categorie mede voort

uit een door financiéle overwegingen bepaalde arbeidsmotivatie. Deze finan-

cieel bepaalde motivatie kan ook door het bijstandsbeleid ten aanzien van

het werken van bijstandsontvangsters beinvloed worden. Eén aspect is daar-

(5) L. Kriesberg: Mothers in poverty, pag. 154.
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bij van bijzonder belang nl. het gedeelte van het inkomen van de vrouw,

dat gekort wordt op de bijstandsuitkering. Alleen in de steekproef Lang-

in-bijstand blijkt dat vrouwen bij wie 50 tot 67~Jo van hun inkomen uit

arbeid op de bijstandsuitkering gekort wordt frequenter werkzaam zijn

dan vrouwen bij wie de korting 80 tot 95~Jo bedraagt. Dat deze verklaar-

bare samenhang niet optreedt bij degenen die Kort-in-bijstand zijn, komt

wellicht door het feit dat een relatief groot deel van de werkenden reeds

arbeid verrichtte vóórdat men in bijstand kwam.

Wij zagen in een vorig hoofdstuk reeds dat het gaan werken buitens-

huis een duidelijk positieve invloed had op de inkomenspositie. Naast het

financiele motief vormen toch ook de contacten met anderen een belang-

rijke reden, waarom men werkzaam is. Beide motieven komen overeen

met de in de inleiding genoemde voordelen, die het verrichten van werk

voor deze groep vrouwen biedt. Opvallend is bovendien dat de behoefte

aan zinvol bezig zijn bij de groep Kort-in-bijstand zoveel sterker is ge-

worden, na één jaar bijstand.

4.3.2. De werkende vrouwen ver~eleken met de niet-werkenden.
-------------------------- ---------------------

Het is van belang ook te onderzoeken waarom zo een groot aantal niet

deelneemt aan het arbeidsproces. Is in feite de bijstand voor hen voor-

lopig het enige alternatief en is een beleidsstreven om velen van hen weer

zelf in het bestaan te doen voorzien illusoir ?

Voor hoevelen vormen de gezinsomstandigheden of de persoonlijke arbeids-

ongeschiktheid een belemmering om aan het arbeidsproces deel te nemen ?

En bij hoevelen ontbreekt misschien, ondanks de aanwezige mogelijkheden,

de bereidheid om de bijstand zo veel mogelijk in te ruilen voor een zelf-

verdiend inkomen ?

Een eerste beantwoording hiervan gebeurt door na te gaan in welke ken-

merken werkende en niet-werkende vrouwen in bijstand van elkaar ver-

schillen.
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Tabel 4.3.: Relatie tussen gezinsomstandigheden en persoonlijke geschiktheid
en het al dan nie[ werken buitenshuis~~~.

steekproef steekproef
Kort-in-bijstand Lang-in-bijstand

Totaal aantal werkenden 46 ( 12, S~o) 67 ( 13, óqo)

Leeftiid

15-29 jaar 15 ( 8, BoJo) 14 ( 10, BoJo)

30-39 jaar 14 ( 14, 4qo) 21 ( 15, óqo)

40-49 jaar 9( 15, Sqo) 20 ( 16, Sqo)

50-65 jaar 5( 14, 3qo) I 1( 11, 3qo)
g.a. 3(37, Sofo) 1 (11, loio)

Leeftiid kinderen

jongste kind is 0-3 jaar 7( 4, 2~0) 5( 4, 3oJo)

jongste kind is 4-6 jaar 11 ( 18, Oqo) 15 ( 15, 5qo)

jongste kind is 7-15 jaar 24 (23, 3qo) 38 (18, óqo)
jongste kind is 16 jaar of ouder 4( 11, 8qo) 9( 12, 3qo)

GezinsErootte

1 kind 20 ( 12, óqo) 31 ( 16, 5qo)
2 kinderen 17 ( 14, Oqo) 19 ( 13, 3qo)
3 kinderen 7( 12, lqo) IO ( 11, 4qo)

4 of ineer kínderen 2~( 6, 7qo) 7( 9, óoJo)

Huisvestine

woont alleen 38 (15, lqo) 51 ( 13, 2qo)

is inwonend 5( 5, 3qo) 10 ( 14, 7qo)

heeft inwoning 3(13, óqo) 6( 16, 2qa)

Opleidingsniveau

basis-niveau 13 ( 11, 7qo) 12 ( 6, 2~0)

lager-niveau 13 ( 9, óqo) 26 ( 17, 7qo)

uitgebreid lage r-niveau 14 ( 14, lqo) 24 ( 18, 9qo)

middelbaar en hoger niveau 6(26, Iqo) 5(20, Oqo)

Soort opleidinQ

algemeen (vnl. L.O.) 17 ( 8, 9qo) 27 ( 9, Iqo)

huiehoudelijk (vnl. huishoudschool) 18 ( 14, Iqo) 25 ( 17, Oqo)

specifieke beroepsopleiding 11 (22, 5qo) 15 (31, 3qa)

VroeYere Qezinsinkomen

1200 gulden per maand of minder 20 ( 9, 9~0) 21 ( 10, 3qo)

meer dan 1200 gulden per maand 17 ( 18, 3qo) 29 ( I5, 4qo)

WN - GA 9( 12, Soio) 17 ( 17, O~o)

~) Aangegeven is het absolute en rela[ieve aantal respondenten binnen elke

categorie, dat werkzaam is.
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Op de eerste plaats kan men de veronderstelling uiten, dat werkende

vrouwen ten gevolge van hun gunstigere persoonlijke en gezinsomstandig-

heden een plaats in het arbeidsproces hebben kunnen innemen dan wel

hebben gehandhaafd. Door ons is in dit verband nagegaan, of de leeftijd

van de vrouw, de leeftijd van de kinderen, de gezinsgrootte en de wijze

van huisvesting van belang zijn voor het gaan werken. In tabel 4. 3. zijn

de gegevens weergegeven. Ook de samenhang met niveau en soort oplei-

ding is hierin vermeld, evenals die met het vroeger genoten gezinsinko-

men.

Uit tabel 4. 3, kan worden afgeleid dat vrouwen met een specifieke beroeps-

opleiding en daarmee samenhangend (zoals uit een correlatierekening blijkt)

vrouwen met een hoger opleidingsniveau meer werkzaam'zijn dan vrouwen

met een meer algemene of huishoudelijke opleiding en met een lager oplei-

dingsniveau. Deze relatie kan zowel geïnterpreteerd worden in termen van

arbeidsbereidheid als van arbeidsmogelijkheden.

De wijze van huisvesting blijkt geen invloed te hebben op het werken bui-

tenshuis. Door ons was verondersteld, dat vanwege de grotere mogelijk-

heden de verzorging van kinderen aan anderen over te laten vrouwen, die

inwonend zijn of inwoning hebben, meer mogelijkheden hebben werk te

gaan verrichten dan alleenwonende vrouwen. Ook Kriesberg wijst hierop

wanneer hij stelt, dat inwonend zijn of inwoning hebben "may free the

mother for employment" (6). De grotere verzorgingsmogelijkheden blij-

ken echter geen factor van belang.

Ook de gezinsgrootte blijkt geen rol te spelen met betrekking tot het al dan

niet werkzaam zijn. Men kan pas van een samenhang spreken, wanneer

men een onderscheid maakt tussen kleinere ( 1-3 kinderen) en grotere ge-

zinnen (4 of ineer kinderen), maar deze laatste groep omvat slechts 1~8

van de hele steekproef.

(6) L. Kriesberg, a.w. pag. 68.
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Ietwat belangrijker dan bovengenoemde factoren lijkt de leeftijd van

de respondente en de leeftijd van de kinderen. Tussen beide laatste va-
riabelen bestaat een hoge correlatie ( y- 0.83): naarmate de leeftijd van

de vrouw hoger is, des te ouder is haar jongste kind. Men hoeft derhalve

geen verklaring voor elk der twee verbanden afzonderlijk te geven: we

kunnen volstaan met één interpretatie. Het feit dat jongere vrouwen in

mindere mate werkzaam zijn dan vrouwen op middelbare leeftijd, moet

o.i. verklaard worden uit de geringere mogelijkheden die zij hebben om

de verzorging van hun kinderen aan anderen over te laten. Het jongste

kind van vrouwen in de leeftijdscategorie van 30-49 jaar is veelal reeds

schoolgaand, hetgeen de moeder in staat stelt tijdens de schooltijd part-

time arbeid te verrichten. Jongere vrouwen hebben daartoe veelal minder

gelegenheid, omdat hun jongste kind in vele gevallen overdag nog thuis is.

De hier gevonden relatie tussen leeftijd en het al dan niet werken stemt

overeen met de bevinding, waartoe Strang kwam in zijn onderzoek. "Be-

sonders alleinstehende Frauen und geschiedene Mtitter im Alter zwischen

30 und 50 Jahren zeigen h~lufig ein geht5riges Masz an Eigeninitiative, um

die Leistungen der Sozialhilfe sowie die oft nur sp~rlich oder auch gar

nicht erfolgenden Zuwendungen und Unterhaltsbeitráge von private Seite

durch Erwerbst~tigkeit in relativ wenig reglementierten Bescháftigungen

aufzubessern" (7). Terwijl Strang de indruk wekt, dat het verrichten van

werk door deze categorie vrouwen vooral het gevolg is van een grote ar-

beidsbereidheid, moeten wij op basis van onze bevindingen hier toch direct

aan toevoegen, dat in vergelijking met jongere vrouwen de grotere arbeids-

mogelijkheden en in vergelijking met oudere vrouwen de grotere arbeids-

geschiktheid er mede toe leiden, dat zij meer dan de overige categorieën

aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Dit laatste zal blijken wanneer

de factor gezundheid ter sprake komt (par. 4. 3. 3. ).

In aansluiting op bovenstaande gegevens werden aan de respondenten de

volgende twee vragen voorgelegd: "Als een vrouw die al een tijdje geen

(7) H. Strang, Erscheinungsformen der Sozialhilfebediirftigkeit, pag. 110.
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werk meer heeft gehad, nu wel in staat is om te gaan werken - het kan

nu voor haar gezin en ze is gezond - tot welke leeftijd vindt U dan dat

men van een vrouw kan verlangen om opnieuw te gaan werken ? Moet ze

dan jonger dan 40 jaar zijn, of jonger dan 50 jaar of jonger dan 60 jaar ?

Noemt U mij eens de uiterste leeftijd ?" "Bij welke leeftijd van de kin-

deren vindt U dat een moeder buitenshuis kan gaan werken ?" In de ta-

bellen 4.4, en 4.5, is de antwoordenverdeling op deze vraag weergegeven.

Tabel 4.4.: Leeftijd, waarop men van een vrouw nog werk kan eisen.

Kort-in-bijstand Lang-in-bijstand

Tot en met 40 jaar 127 ( 34, S~Jo) 177 ( 36, O~o)

41 - 50 jaar 123 ( 33, 4ojo) 182 ( 37, Oojo)

51 - 65 jaar 55 ( 15, Oojo) 67 ( 13, 6ojo)

WN - CsE1 63 ( 17, lojo) 66 ( 13, 4~Jo)

368 ( 100, O~o) 492 (100, Oojo)

Tabel 4. 5.: Leeftijd van de kinderen, waarbij een vrouw zou kunnen werken.

Kort-in-bijstand Lang-in-bijstand

0- 3 jaar 10 ( 2, 7qo) 4( 0, 8~Jo)

4- 6 jaar 72 ( 19, 6~Jo) 75 ( 15, 2ojo)

7- 12 jaar 122 ( 33, 2ojo) 138 ( 28, lojo)

13 - 15 jaar 56 ( 15, 2ojo) 117 ( 23, 8ojo)

16 jaar of ouder 66 ( 17, 9~0) 93 ( 18, 9~0)

WN - GA 42 ( 11, 4oJo) 65 ( 13, 2qo)

368 ( 100, O~Jo) 492 (100, Oojo)
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Ongeveer een derde is van mening dat deze verplichting nog tot de 50-

jarige leeftijd kan worden opgelegd, en 15oJo vindt zelfs deelneming aan

het arbeidsproces daarna ook nog nbrmaal. Deze bevinding in samenhang

met het feit, dat in de steekproef Kort-in-bijstand 89, 4ojo 50 jaar of jon-

ger is en in de steekproef Lang-in-bijstand 80, 9oÍo, doet wederom veron-

derstellen, dat een grotere mate van inschakeling in het arbeidsproces

dan nu het geval is mogelijk moet zijn. Nadere bestudering van tabel 4. 5.

leert echter, dat deze verwachting te hoog gespannen is. Een grote meer-

derheid der vrouwen vindt, dat pas wanneer de kinderen eenmaal op de

lagere school zitten de vrouw de mogelijkheid heeft buitenshuis te werken.

In de steekproef Lang-in-bijstand is dit voor 56, 5qo van de vrouwen het

geval, in de steekproef Kort-in-bijstand voor slechts 38, 6ojo.

4.3.3. De cate orie niet-werkende vrouwen.-------------~ -------------------------

Om op meer directe wijze te kunnen bepalen welke factoren deelneming

aan het arbeidsproces bevorderen of belemmeren is inzicht nodig in de

redenen die de vrouwen zelf geven, waarom zij geen beroepsarbeid ver-

richten. Om dit te kunnen vaststellen werden aan de respondenten twee

vragen gesteld: enerzijds een open vraag: "Waarom werkt U momenteel

niet ?", anderzijds werd hen gevraagd om voor een aantal expliciet ge-

noemde factoren aan te geven, of deze ook een reden waren om niet te

gaan werken. (Zie vr. 34k. Interviewlijst). De antwoordverdeling van

beide vragen is weergegeven in tabel 4.6. op de volgende pagina.

"Uit zowel de antwoorden op de open vraag als uit die op de vragen voor

elke reden afzonderlijk blijkt, dat de gezondheid en vooral de kinderen

;als de belangrijkste hinderpaal worden genoemd om werk te verrichten.

Wat betreft de gezondheid is aan de respondenten, die deze reden genoemd

hebben, nog gevraagd of de gezondheid een tijdelijke of blijvende belemme-

ring was om te gaan werken. Voor 76 respondenten (- 21~Jo) uit de steek-



- 144 -

~ ~ -~~ ~ ~ -o '~ s~ --
~~ a~i ~ b~ b~ b~ b~ b~ b~ ~
~ ia ~ N d~ ~l1 N '-' O` -r

b0~ NO N .,i M ~D o0 ~[1 .O O~
ti~ U~ M op -~ N N N

~x .,: ~. ~ `. .-. .-. ~ ~ .-. ~
~~ U1 ~ O QO ~1 ~--~ d' M ~ 00
y., ~ d~ 00 [~ M ~O tIl --~ ~D N
rn ...~ oA b -~

~ ~ ó ~ ~ s ~ ~ s
i ~ ~D ~ O ~O 00 N -r

~
~, -' ~ N O d' ap ~D ~O ~D N
U y d' 00 ~ N '""' M ,...

~ 00 H b~ .J .--. .... ~ ~... ...~ `--' ...~
'~ ~ Ul N [~ a0 i(1 N d~ O ~O O~
y~a~-i d N M if1 d' O~ ~f1 N ~--~ M
~ N 210 Fa --~ N ~
O ~
x~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~--~

~
M íy~ .O O~ O .D N Q` O~

~ Id N M ~ M o 0 o ti --~ oá~ ~ N .o 0
x y `. .-. ,. ~ .-. ~ ~ .-. ~. ~
U~
U

y Op ~ ~(1 O M O N d' ~D N
.~ .,yy (1a Op O ~ N

U1 ~] O N M

~
~ é ~ ó s ~ ~ ~ ~

i ~ O~ O~ O~ I~ O~ N N ~f1
Lr

~ ~ M M ~D ill d' 00 00 ~O
~ i1'1 [~ ~ N N N --~U

y b ...~ `. ..~ ~ ~... ~ .... ~

m CJ Q~ d~ N Q` ~O ~C1 O O
`d y y N ~ [~ O

~
O M N

~
[~

~ bA Sa N M --~
a-~

N ti ti b` b` b` b` b` ti iw~ Á ~~ r o~ o r o~ í O
~ ~fl ó ó ó d~ ó ~ M M ó

á.N ~ M ~n o

x on ~ .-. .-. ~. ~ ,. ~. ~. ~ ~ ...
~ ~U ~ ~ O` ~ M ~ ~ M 0p ~ ~ ifl

a1 ~ 0 ~ N d'

xx x ,,
~ ~ ~ ~
3.~ 3 ~

b
q ~

á ~ .b a
v ~, . r, o

Y .'i
N ~

~
U
i~
a~
b
C
x

" :b ~ a~
~ ,~ ~ x
U ~ U ~
~ N U
U .~ U m
CO'p OG ~

~~ ~~,a~ m c~ ~
a~ ~ a~
oa a 5n ~

w w
~ N
O O ,,,~
H Fa y

N C, ~i ~ O
N cd N ~y x
~ ~ Y y ~rn N rA y

.~ ~.~
,NÁ .N~ N

~ ~ ~ ~ ~
U ..~ N ,,,, ~7

~ i
~ ~ ~ ~ .~~O ~ O Q ~

~ .~ ~ x 3
b b O
~ G ~
x x '
:1 ir U

3 3 ~, , ~
Y L.~ x
~ ~ ~
'~ '~ ~~ ~ 3
~ ~ ~
a~ ,..,
~ ~ ..~i
id fd ~
id cd ,~
a~ a~ ~d

.s; .~ ~ .
td ~

~[1 N ~ ~
N N i-' 3
d~ M ~ .d

G C ~
U Ur ~ ~

~ G.. ~ m
O O N ..:
~ ~ ~ ~
4J N y Cb0 CO

tp oA p o0
~ H ~ ~
~ ~ ~
N N U ~,
4l N
v b o ~
;,~ ;,~ ~ :a~
~ ~ ~~

~n y m q
'~ '~ -~ ~
~ ~ ~ ~.~ ... ... b~ ~ ~
~ ~ ~ ~~. ~. ~ ~~ ~ a~ ~,a~ ~ ~ ~
~ á ~::~a~ ~ ~~
U U U ~
fw ta F. ~
N N U '.i
R, p. Ri },

Ht~ m UI

Qi ~ ~i íYi

;. F --
~ ::



- 145 -

proef Kort-in-bijstand en voor 158 personen (- 32qo) uit de steekproef

Lang-inbijstand blijkt de gezondheid een blijvende belemmering te zijn

om te gaan werken. Desgevraagd bleek bij 78~Jo resp. 73ojo van deze

groepen deze mededeling gebaseerd op een advies van de huisarts of op

het resultaat van een medische keuring (8).

Meer dan de helft (52qo) van de niet werkende vrouwelijke gezinshoofden

ouder dan 40 jaar meent dat hun gezondheid hen blijvend verhindert om

nog ooit een positie in het arbeidsproces in te nemen; dit is voor 75ojo van

de vrouwen van 50 jaar en ouder het geval. Voor de vrouwen, die jonger

zijn dan 40 jaar, wordt arbeidsongeschiktheid slechts weinig genoemd als

reden voor het feit, dat zij niet werken (bij slechts 6 resp. 24~jo). Voor

70 resp. 87ofo van de jongere vrouwen is het werken buitenshuis op korte

termijn echter níet mogelijk, omdat zij menen thuis te moeten zorgen

voor hun kinderen. Heeft een beleid, dat part-time arbeid ~~vil bevorderen

weinig zin voor een groot deel der ouderen vanwege hun slechte gezond-

heid, ook voor jongere vrouwen blijkt dus een part-time baan een moei-

lijk haalbare zaak, tenzij voorzieningen worden getroffen voor de opvang

van de kinderen tijdens de werktijd van de moeder. Op dit laatste zullen

we in de volgende paragraaf terugkomen, waarin we de arbeidsbereidheid

behandelen. Want al voert blijkens tabel 4.6. een vrij hoog percentage

(36~Jo bij de groep Kort-in-bijstand en 28~o bij de groep Lang-in-bijstand)

aan dat men liever in bijstand is, daar staan groepen respondenten tegen-

over die onder bepaalde condities wel willen gaan werken.

(8)'Cole en Lejeune concluderen op basis van soortgelijk onderzoek dat
vrouwen die afhankelijkheid van bijstand als een persoonlijk falen er-
varen maar geen mogelijkheid zien om er vanaf te komen ~eneigd zijn
de rol van zieke te gaan vervullen als rechtvaardiging voor hun tekort-
schieten, vooral als men deze legitimatie niet meer in de zorg voor
zijn kinderen vindt.
Zie Stephen Cole and Robert Lejeune: "Illness and thé legitimation of
failure", in American Sociological Review 1972, Vol. 37 ( June), pag.
347-356.
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4.3.4. A rbeidsbereidheid.-----------------------

In deze paragraaf zal worden onderzocht of en zo ja, onder welke condi-

ties,niet-werkende vrouwen in bijstand, voor wie de gezondheid geen blij-

vende belemmering vormt om aan het arbeidsproces deel te nemen, be-

reid zijn werk te verrichten. Om dit te kunnen vaststellen werden aan be-

doelde groep van respondenten de zes vragen voorgelegd, waarin de con-

dities vervat lagen waaronder ze wel zouden willen werken. ( Zie vragen-

lijst vr. 34q t~m 34v). In tabel 4.7. is de antwoordverdeling weergegeven,

zoals die bij het eerste interview bij beide steekproeven werd gevonden.

Om het effect van de duur van de bijstandsperiode zuiver vast te stellen is

ook voor dat deel van de steekproef Kort-in-bijstand dat na één jaar nog

in bijstand was weergegeven hoe de verdeling der antwoorden bij beide

interviews was.

Tabel 4.7.: Aantal arbeidsbereide respondenten naar de condities waar-

onder zij willen gaan werken.

steekproef steekproef steekproef Kort
Lang-in- Kort-in- voorzover in bijstand
bijstand bijstand gebleven

Wil werken: le meting 2e meting

- indien 50ojo houden 97 (36, 3qo) 108 (43, 9~io) 77 (48, lojo) 64 (40, O~o)

- indien 75ojo houden 40 ( 15, Oojo) 28 ( 11, 4ojo) 16 (10, Oqo) 24 (15, Oojo)

- indien 100~Jo houden 27 ( 10, lqo) 17 ( 6, 9~0) 11 ( 6, 9ojo) 15 ( 9, 4~Jo)

- indien goed oppas 23 ( 8, 6~Jo) 14 ( 5, 7~Jo) 9 ( 5, bqo) 14 ( 8, 8qo)

- indien oppas betaald wordt 0( 0, Oqo) 1( 0, 4qo) 1( 0, 6qo) 1( 0, óojo)

- indien geholpen bij het
vinden van werk 1( 0, 4ojo) 1 ( 0, 4~fo) 1( 0, bojo) 2 ( 1, 2ojo)

totaal aantal, dat arbeids-
bereid is 188 (70, 4~) :r~~a (E~~`~, i",) 11~ (71, ~?'o) 120 (75, Oojo)
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Indien we nu diegenen arbeidsbereid noemen, die onder een der zes ge-

noemde condities willen gaan werken, dan blijkt van de niet werkende

vrouwen, voor wie de gezondheid geen belemmering vormde om te gaan

werken, 68, 7qo arbeidsbereid te zijn in de steekproef Kort-in-bijstand

en 70, 4~jo in de steekproef Lang-in-bijstand. Relateren we de gevonden

absolute aantallen aan het totaal dan blijkt binnen de steekproef Kort-in-

bijstand 45, 9qo en binnen de steekproef Lang-in-bijstand 38, 2~Jo arbeids-

bereid te zijn. Daarbij moet men eigenlijk de 12, 5~Jo resp. 13, óqo die in

feite werkten optellen zodat men komt op 58, 4 resp. 51, 8~fo van de hele

groep die onder bepaalde voorwaarden zou willen gaan werken.

Wat de invloed van de duur der bijstandsperiode op de arbeidsbereidheid

betreft, moet onze conclusie zijn, dat de bereidheid om in het eigen be-

staan te voorzien bij vrouwen, die één jaar bijstand ontvangen niet was

aangetast, doch ook niet was toegenomen. Gezien het hoge percentage

dat in het eigen bestaan wil voorzien is dit een welkome conclusie voor

een beleid, dat zich in de toekomst meer op een parti~le binding aan het

arbeidsproces zou willen richten. (Zie tabel 4. 1. op pag. 134).

Met deze conclusie is tevens reeds een antwoord gegeven op de in het

begin van dit hoofdstuk gestelde vraag. Hoewel er zich tussen de met

betrekking tot de arbeidssituatie onderscheiden groepen verschuivingen

voordoen, kan niet gesteld worden, dat de bereidheid om in eigen bestaan

te voorzien toe- of afneemt. De bereidheid blijkt één jaar na de eerste

meting per saldo hetzelfde tamelijk hoge niveau te hebben als bij de eerste

meting.

Op grond van alle gegevens kunnen we thans van de vier onderscheiden

groepen de verdeling ervan binnen beide steekproeven weergeven:

1) werkende vrouwen (Kort-in-bijstand 12, 5~jo, Lang-in-bijstand 13, bojo),

2) niet-werkende vrouwen, die hun gezondheid geen blijvende belemme-

ring noemen en die bereid zijn onder een bepaalde conditie te gaan
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werken (45, 9oio - 38, 2qo): de cónditioneel-arbeidsbereiden,

3) niet werkende vrouwen, die hun gezondheid geen blijvende belemme-

ring noemen en die onder geen van de genoemde condities bereid zijn

om te gaan werken ( 18, 2ojo - 13, 8ojo): de niet-arbeidsbereiden,

4) niet-werkende vrouwen, die hun gezondheid een blijvende belemme-

ring noemen om te gaan werken (20, 7ojo - 32, l~fo): de arbeidsongeschik-

ten.

In het volgende zullen we nagaan met betrekking tot wellce kenmerken

degenen die wel en degenen die niet arbeidsbereid zijn zich van elkaar

onderscheiden. Daarbij zullen we alleen de gegevens van de steekproef

Lang-in-bijstand analyseren, omdat enkele kenmerken alleen in deze

steekproef gemeten zijn en omdat de populatie waaruit de steekproef

Lang-in-bijstand is getrokken t 92ojo van het totale bestand van vrouwe-

lijke gezinshoofden in bijstand omvatte. ,

We zullen dit verschil trachten te verklaren met een viertal factoren:

1. Op de eerste plaats zal door ons worden onderzocht of er een samen-

hang bestaat tussen het gemeentelijk bijstandsbeleid met betrekking

tot het (her-)inschakelen van bijstandsgenietenden in het arbeidspro-

ces en de arbeidsbereidheid.

2. Op de tweede plaats zal door ons worden nagegaan of financi~le mo-

tieven een verklaring kunnen geven voor de arbeidsbereidheid. Zo stelt

Wynn; "The economic pressures on the separated wife or unmarried

mother with young children under schoolage are so severe that she has

the strongest incentive to go out to work, even though there may be no

satisfactory arrangements for looking after her children" (9). Ook

Kriesberg wijst op de betekenis van financi~le motieven, wanneer hij

stelt, dat "husbandless mothers tend to work if they are in circum-

stances which permit employment and which make employment a way

of earning more than the low income public assistance would provide.

(9) M. Wynn; Fatherless Families, pag. 88.
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This presumes certain values: that public assistance is to be avoided

if possible or at least that the low income which dependency upon pu-

blic assistance entails is to be avoided. Not that working rather than

caring for children is positively valued" ( 10).

3. Naast onvrede met de financi~le situatie waarin men verkeert, kunnen

ook sociaal-psychologische remmingen, die men ten gevolge van het

ontvangen van bijstand ervaart, ertoe leiden dat men van bijstand af

wil zien en een positie in het arbeidsbestel wil aanvaarden.

4. Tenslotte zal door ons worden onderzocht of er een samenhang bestaat

tussen arbeidsbereidheid en een aantal sociaal-economische en demo-

grafische kenmerken zoals leeftijd, leeftijd van kinderen, gezinsgrootte,

huisvesting, opleiding en vroeger beroep.

4.3.4. 1. Het gemeentelijk bijstandsbeleid en arbeidsbereidheid.

De volgende aspecten van het gemeentelijk bijstandsbeleid zullen worden

onderzocht op hun samenhang met arbeidsbereidheid:

a~ Het door de gemeente gehanteerde kortingspercentage.

b) Het kortingspercentage, dat volgens de respondenten door de gemeen-

te gehanteerd wordt.

c) De door de G.S.D. opgelegde verplichting contact op te nemen met het

G.A.B.

d) Het feit of de Sociale Dienst al dan niet over zelf gaan werken gespro-

ken heeft.

De samenhang van deze variabelen met arbeidsbereidheid is weergegeven

in tabel 4.8.

Bleek eerder in dit hoofdstuk dat in gemeenten met een geringer kortings-

percentage meer vrouwen werkzaam zijn dan in gemeenten, welke een hoger

percentage hanteren, uit tabel 4.8. zou men moeten concluderen dat de be-

reidheid in tegenstelling tot de verwachting iets groter is in gemeenten met

( 10) L. Kriesberg; Mothers in poverty, pag. 151.
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Tabel 4.8.: Relatie tussen aspecten van het gemeentelijk bijstandsbe-

leid en arbeidsbereidheid van de groep niet-werkende

vrouwen die hun gezondheid geen blijvende belemmering

noemen.

arbeidsbereid niet-arbeids-
bereid

Kortingspercenta~e volgens GSD

50aJo 59 (69, 4oJo) 26 (30, 6QJo)

67-85PJo 36 (73, 5~Jo) 13 (26, SoJo)

90-95aJo 93 (76, 2oJo) 29 (23, 8aJo)

Volgens respondent ~ehanteerde

percentage

0-49Qfo 8( 100, OQfo) 0( 0, OoJo)

50aJo 55 (77, SoJo) 16 (22, 5~Jo)

51-99oio 16 (76, 2qo) 5(23, 8oJo)

100PJo 28 (68, 3oJo) 13 (31, 7ojo)

weet niet 81 (78, 6~Jo) 22 (21, 4~Jo)

Verplicht met GAB contact op te

nemen

ja verplicht 17 (89, 5ojo) 2( 10, 5qo)

neen, niet verplicht 170 (72, O~fo) 66 (28, Oqo)

Heeft GSD over werken ~esproken

ja, 91 (81, 3ojo) 21 ( 18, 7qo)

nee 96 (67, 6~Jo) 46 (32, 4ojo)
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een hoger kortingspercentage dan in gemeenten die een lager percentage
hanteren. Als men de werkenden met de arbeidsbereiden samenneemt
blijkt het kortingspercentage dat de gemeente hanteert eigenlijk geen

: directe invloed op de arbeidsbereidheid te hebben. De omgekeerde relatie
blijkt conform de verwachting wel te bestaan, wanneer men het volgens de
respondent gehanteerde kortingspercentage relateert aan de arbeidsbereid-
heid: naarmate men meent, dat het percentage lager is, is men meer ar-

beidsbereid. Er was in feite ook een discrepantie tussen het door de G.S.D.
gehanteerde kortingspercentage en het percentage, dat volgens de respon-
denten wordt toegepast: 2~3 van de niet-werkende vrouwen, voor wie de
gezondheid geen belemmering vormt, blijkt niet of verkeerd geiliformeerd
te zijn over het toegepaste kortingspercentage. Hun arbeidsbereidheid
wordt dus bepaald door hun gebrekkige kennis van de kortingsregeling,

niet door de korting zelf.

Volgens tabel 4.8. blijken ook de twee andere aspecten van het gemeente-
lijk bijstandsbeleid samen te hangen met arbeidsbereidheid; zoals dat ook
het geval is bij degenen die in feite reeds werkten. Degenen díe door de
G. S. D. verplicht zijn contact op te nemen met het G.A. B, en degenen met

wie de G.S.D. gesproken heeft over het zelf gaan werken zijn meer arbeids-
willig dan zij die niet tot contact met het G.A. B. verplicht zijn en zij met

wie de G.S.D, nooit over werk gesproken heeft.

4.3.4.2. Financiele motieven en arbeidsbereidheid.

In deze paragraaf zal worden nagegaan of de beoordelir~g van de vroegere
en huidige financiele situatie en het verschil tussen deze twee situaties

samenhangen met arbeidsbereidheid. Voor de indicering van de vroegere
financiele situatie is gebruik gemaakt van de subjectieve beoordeling van
het vroegere inkomen en het objectieve vroegere gezinsinkomen; voor de
indicering van de huidige financiele situatie van de subjectieve evaluatie

van het huidige inkomen en van de vraag, of inen al dan niet genoeg heeft
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voor de gewone uitgaven.

Om het verschil tussen de vroegere financiele situatie en de huidige te

indiceren is voor elke respondent nagegaan of de subjectieve beoordeling

van het huidige inkomen beter of slechter of gelijk was aan de beoorde-

ling van het vroegere inkomen. In tabel 4. 9. is de relatie van deze indi-

catoren met arbeidsbereidheid weergegeven. Tevens zijn hierbij apart

dezelfde gegevens vermeld voor de groep werkenden, omdat zij in elk

geval ook tot de arbeidsbereiden gerekend moeten worden ( 11).

In tegenstelling tot de weergegeven opinies van Wynn en Kriesberg welke

deden vermoeden, dat de. arbeidsbereidheid groter zou zijn, naarmate

men vroeger meer financiéle armslag had en men de huidige financiële

situatie als meer negatief beoordeelt, kon in dit onderzoek tussen de be-

oordeling van de huidige en vroegere financiéle situatie en arbeidsbereid-

heid nauwelijks samenhang vastgesteld worden. Alleen degenen die hun

financi~le positie nu positiever beoordeelden dan hun vroegere waren wat

minder bereid erbij te gaan werken.

4 3 4 3 Beleving van de biistandssituatie en arbeidsbereidheid.

Naast het financiële aspect zijn er nog andere direct met bijstand verbon-

den aspecten, die mogelijk een verklaring kunnen geven voor het al dan

niet arbeidsbereid zijn. Zo zouden een negatief beeld van de bijstandont-

vangers, een verondersteld negatief beeld bij de buitenwereld, statusver-

lies, negatieve reacties van de directe omgeving en de eigen negatieve

psychische reacties daarop van verbergen en zich schamen ertoe kunnen

leiden, dat men meer geneigd is zich los te maken van de bijstand door

een plaats in het arbeidsproces in te nemen ( 12).

(11) Dat gold ook reeds voor tabel 4.8., maar daarvoor waren de gege-
vens niet beschikbaar over degenen die in feite reeds werkten.

( 12) Voor de omschrijving en de operationalisering van bovengenoemde
aspecten zij verwezen naar hoofdstuk 2 en naar het volgende hoofd-
stuk.



Tabel 4.9.: Relatie tussen financi~le aspecten en arbeidsbereidheid.

T

Subjectieve vroeQere financi~le
situatie

royaal, behoorlijk

met moeite, onmogelijk
Vroeger gezinsinkomen

f 1200, - per maand of minder

meer dan f 1200, - per maand

Huidi~e financiële situatie

royaal, behoorlijk

met moeite, onmogelijk

Is inkomen Qenoeg ?

genoeg

niet genoeg

Verschil vroe~er-nu

nu slechter

hetzelfde

nu bete r

~) Met uitzondering van de 11 r

erkenden rbeidsbereid
iet-

arbeidsbereid

totaal van werkende
en niet-werkende
vrouwen voor wie
gezondheid geen blij-
vende belemmering
vormt '~~)

34 ( 18, 7Pfo) 111 (61, Oqo) 37 (20, 3PJo) 182

29 (22, lqo) 72 (55, Oojo) 30 (22, 9~0) 131

24 (27, 9~0) 46 (53, 4ofo) 16 ( 18, boJo) 86
29 (24, 2~Jo) 67 (55, 8ojo) 24 (20, O~Jo) 120

22 (36, 7ojo) 27 (45, Oojo) 11 ( 18, 3~Jo) 60
44 ( 16, 9afo) 160 (61, 3ojo) 57 (21, 8oJo) 261

25 (30, 9~0) 39 (48, lqo) 17 (21, O~Jo) 81
42 ( 17, 4ojo) 149 (61, óofo) 51 (21, lqo) 242

26 ( 15, 2ofo) 108 (63, 2QJo) 37 (21, bqo) 1? 1
22 (26, 2Pfo) 48 (57, loJo) 14 ( 16, 7oJo) 84
14 (25, OPJo) 26 (46, 4aJo) 16 (28, óoJo) 56

67 (20, 7ojo) 188 (58, 2ojo) 68 (21, lojo) 323 ( 100ojo~
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Tabel 4. 10.: Relatie tussen sociaal-economische en demografische kenmerken en arbeids-
bereidheid.

Totaal werkende
en niet-werkende

ivrouwen voor w e
de gezondheid geen

niet- blijvende belem-
werkenden arbeidsbereid arbeidsbereid mering is ~~)

Leeftijd

15 - 29 jaar 14 ( 12, Oqo) 77 (65, 8qo) 26 (22, 2qo) 117

30 - 39 jaar 21 (20, 4ojo) 62 (60, 2oJo) 20 ( 19, 4qo) 103

40 - 49 jaar 20 (30, 3oJo) 33 (50, OoJo) 13 ( 19, 7oJo) 66

50 - 65 jaar 11 (34, 4qo) 14 (43, 8oJo) 7(21, 9~0) 32

Leeftijd jongste kind

0- 3 jaar 5( 4, 9qo) 71 (68, 9qo) 27 (26, 2ofo) 103

4- 6 jaar 15 (20, Oofo) 45 (60, OoJo) IS (20, OoJo) 75

7- 15 jaar 38 (31, 4qo) 61 (50, 4qo) 2Z ( 18, 2qo) 121

16 jaar of ouder 9(37, Sqo) 11 (45, Sqo) 4( 16, 7qo) 24

GezinsQrootte

1 kind 31 (25, óqa) 70 (57, 9qo) ZO ( 16, Sqo) 1Z 1

2 kinderen 19 (22, loio) 54 (62, Sqo) 13 ( 15, lqo) 86

3 kinderen 10 ( 16, lqo) 36 (58, lqo) 16 (25, 8qo) 62

4 of ineer kinderen 7( 13, Oqo) 28 (51, Sqo) 19 (35, 2qo) 54

HuisvestinQ

alleen wonend 51 (21, Oojo) 145 (59, 7qo) 47 ( 19, 3qa) 243

is inwonend 10 ( 17, 9qo) 32 (57, lqo) 14 (25, 0"Jo) 56

heeft inwoning 6(26, lqo) 10 (43, SoJo) 7(30, 4ofa) 23

OpleidinRsniveau

basis 12 ( 12, Sofo) 59 (62, Sofo) 23 (24, 5ofo) 94

lager 26 (23, 2ojo) 62 (55, 4ofo) 24 (21, 4oJa) 112

uitgebreid lager 24 (23, 5~0) 59 (57, Sqo) 19 ( 18, óoJo) 102

middelbaar en hoger 5(33, 3qo) 8(53, 3qo) 2( 13, 3qo) 15

Soort opleidinQ

algemeen 27 ( 15, 4qo) 107 (61, lqo) 41 (23, 4qo) 175

huishoudelijk 25 (22, Iqo) 66 (58, 4qo) 22 (19, Sqo) 113

specifieke beroepsopleiding 15 (42, 9qo) 15 (42, 9qo) 5(14, 3qo) 35

Laatste uitQeoefende beroep

geen 0 --- 5(38, Sqo) 8(61, Sqo) 13

fabriek 7( 10, 9qo) 39 (60, 9`70) 18 (28, lo(o) 64

werkster 7(33, 3qo) 10 (47, óqo) 4( 19, lqa) 21

administratief beroep 10 (23, 8qo) 23 (54, 8qo) 9(21, 4qo) 42

hulp in huishouding 14 (30, 4qo) 24 (52, 2qo) 8(17, 4qo) 46

verzorgend beroep 14 (51, 9qo) 10 (37, Oqo) 3(11, lqo) 27

winkel 6( 12, 5qo) 33 (68, BoJo) 9(18, 7ojo) 48

dienstverlenend beroep 5(41, 7qo) 6(50, Oqo) 1( 8, 3qo) 12

horeca 4( 16, Oqo) 20 (80, Oqo) 1( 4, Oqo) 25

Totaal 67 (20, 7oJo) 188 (58, 2ofo) 68 (Z1, loja) 323 ( 100oJo)

~) Met uitzondering vàn de 11 respondenten, waarvan de arbeidsbereidheid niet vastgesteld kon
worden. Bij diverse variabelen zijn de categorieen "weet niet" en "geen antwoord" weggelaten.
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- dat er onder hen die inwoning hadden er minder buitenshuis wilden gaan

werken dan onder hen die zelfstandig woonden; dit in tegenstellíng aan

de verwachting. Waarschijnlijk doorkruist de leeftijd (ouderen) en de

burgerlijke staat der betrokkenen (ongehuwde moeders) het verband.

- dat onder de hogergeschoolden en onder degenen met een meer gespe-

cialiseerde beroepsopleiding meer belangstelling bestaat voor beroeps-

arbeid maar dat het daarbij gaat om een gering aantal. De andere

scholingsgroepen verschillen in dit opzicht weinig van elkaar.

- en dat tenslotte vooral zij die vroeger in een dienstverlenend beroep of

in het horeca-bedrijf werkzaam waren het meest genegen waren weer

aan het arbeidsproces deel te nemen, maar ook hier gaat het om kleine

aantallen .
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HOOFDSTUK 5. DE INVLOED VAN DE BIJSTANDSSITUATIE OP HET

CONTACTENPATROON, DE LEVENSINSTELLING EN

OP DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN.

5. 1 . Inleiding.

Nadat in beide voorgaande hoofdstukken de aandacht enerzijds vooral was

gericht op de materi~le consequenties die een langdurige afhankelijkheid

van bijstand met zich meebrengt en anderzijds op de bereidheid en moge-

lijkheden van de betrokkenen om zelf, door deelname aan het arbeids-

proces, in de ervaren financi~le tekorten te voorzien, zal in dit en ten

dele ook in het volgende hoofdstuk worden onderzocht hoe de bijstandspo-

sitie in sociaal en in psychisch opzicht inwerkt op de onderzochte groep

vrouwen en haar gezinnen.

In hoofdstuk I hebben wij reeds uitvoerig aangeduid dat het daarbij met

name gaat om drie aspecten:

a. de status en het contactenpatroon van het gezin,

b. de levensinstelling en het psycho-somatisch functioneren van de betrok-

kenen,

c. de opvoedings- en opleidingssituatie van de kinderen.

Er zal in het onderstaande worden nagegaan, welke samenhangen er bestaan

tussen een aantal aspecten die direct met het ontvangen van bijstand ver-

bonden zijn en de drie onderscheiden gevolgen.

5.2. De status en het contactenpatroon van het gezin.

5.2. 1. Probleemstelling; formulerin~ van de-hYpothesen.---------------------

A. Statusverlies.

~ In navolging van Runciman verstaan wij onder het begrip status de sociale

~ achting en het sociaal prestige, waarmee iemand door zijn omgeving beje-
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gend wordt ( 1). In het tweede hoofdstuk hebben wij met Coser de opvatting

aangehangen dat in een instrumenteel georiënteerde samenleving aan dege-

nen, die alleen maar kunnen ontvangen en van wie niet verwacht kan worden

dat ze in de toekomst nog iets te geven hebben, de laagste status wordt

toegekend.

In hetzelfde hoofdstuk is tevens gebleken hoe negatief en denigrerend de

Nederlandse bevolking zich uitla.at over de categorie bijstandontvangers.

Omdat deze negatieve houding het meest pregnant wordt ervaren als ze tot

uiting komt in contacten met medeburgers, zullen wij onder het begrip sta-

tusverlies de ervaring verstaan, dat men er door anderen op aangekeken

wordt, dat men bijstand ontvangt en zich dientengevolge beperkt voelt in

zijn sociale contacten.

Welke factoren verklaren nu dat gevoelens van statusverlies meer of min-

der voorkomen ?

1. De duur van de bijstandsperiode.

Op basis van de opvatting van Pinker zou men kunnen veronderstellen, dat

vooral zij, díe reeds langdurig op bijstand zijn aangewezen en in de toekomst

waarschijnlijk niet op andere wijze in het onderhoud kunnen voorzien, gecon-

fronteerd worden met een geringe achting van de omgeving. We kunnen dus

als hypothese formuleren:

Hyp. V- 1: dat naarmate men langer in bijstand is, men meer gevoelens van

statusverlies zal ervaren.

2. De ervaren behandeling.

Een tweede factor welke deze gevoelens kan verklaren is gelegen in de

dienstverlening door de ambtenaren van de G. S. D. Het laat zich denken

( 1) W. G. Runciman; Relative deprivation and social justice; Berkely and
Los Angeles, 1966, pag. 38.
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Hyp. V-2: dat een niet begripvolle, onpersoonlijke houding van de amb-

tenaar de cliënte meer de indruk kan geven er niet meer bij te

horen, er op aangekeken te worden, dat zij bijstand ontvangt,

dan een positieve behandeling bij de G.S.D.

3. De materiéle behoeftigheid.

Naast de relatie ambtenaar-cli~nt kan ook het materi~le aspect van de

dienstverlening gevoelens van statusverlies veroorzaken. Zo stelt Wynn

dat er sprake is van een "constant feeling of being apart from the normal

stream of life because of ineans much below those enjoyed by the neigh-

bourhood" ( 2). Wanneer men voortdurend moet ervaren financieel minder

mogelijkheden te hebben dan anderen, kan dit mede leiden tot het gevoel

er niet meer bij te horen. Wij formuleren daarom de hypothese:

Hyp. V-3: dat naarmate de uitkering als meer ontoereikend wordt beschouwd

het gevoel van statusverlies zal toenemen.

Buiten de aspecten die direct met het ontvangen van bijstand verbonden zijn

kunnen nog drie andere factoren tot gevoelens van statusverlies aanleiding

geven.

4. Zelfbeeld bijstandontvangers.

Op de eerste plaats zou het beeld dat de respondenten zich gevormd hebben

van bijstandontvangers van invloed kunnen zijn. Onder het begrip "beeld"

verstaan we in navolging van De Jong-Gierveld "een a-priori toeschrijving

van specifieke kenmerken aan een of andere categorie van mensen; deze

toeschrijving geeft de werkelijkheid eenzijdig en gesimplificeerd weer" (3).

(2) M. Wynn: Fatherless Families; o. c. pag. 34.

(3) J. de Jong-Gierveld: De Ongehuwden; Samson, Alphen aan de Rijn, 1969,
pag. 27.
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Hyp. V-4: Wanneer de bijstandontvangsters zich een negatief beeld hebben

gevormd van de categorie waartoe zij behoren, zullen zij eer-

der het gevoel hebben er niet meer bij te horen dan wanneer zij

een positief beeld ontwikkeld hebben.

5. Beeld bijstandontvangers in de buitenwereld.

Nog duidelijker zal deze relatie liggen, wanneer zij bij anderen een nega-

tief beeld over zichzelf aanwezig achten. We kunnen daarom de hypothese

formule ren

Hyp. V-5: dat zij die een negatief beeld bij de buitenwereld veronderstel-

len meer h~t gevoel zullen hebben er door anderen op aangeke-

ken te worden, dat zij bijstand ontvangen dan zij die menen, dat

de omgeving meer begrip voor bijstandgenietenden zal opbrengen.

6. Reacties van het referentiemilieu.

Een laatste factor tenslotte die gevoelens van statusverlies zou kunnen op-

roepen wordt gevormd door de houdingen met betrekking tot bijstand ontvan-

gen, waarmee men in de directe leefomgeving geconfronteerd wordt. Zo

stelt Marsden "that mothers' hardship and feelings about the inferior status

accorded for fatherless families were deepened by the stress placed by

neighbours and friends upon their dependence" (4). Een laatste hypothese

in dit verband kan daarom zijn

Hyp. V-6: dat zij die negatieve reacties van de omgeving ervaren meer het

gevoel zullen hebben er door anderen op aan gekeken te worden,

dat zij bijstand ontvangen dan degenen voor wie de omgeving meer

begrip blijkt te tonen.

B. Veronderstellingen ten aanzien van het sociale contactenpatroon.

Het feit dat het begrip statusverlies door ons gedefinieerd is als het gevoel,

(4) D. Marsden: Mothers alone; o. c. pag. 225.
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dat men er door anderen op aangekeken wordt, dat men bijstand ontvangt,

en het feit, dat dit laatste vooral tot uitdrukking zal komen in de sociale

contacten, maken het niet gewaagd te veronderstellen, dat het gevoel van

statusverlies een belangrijke invloed zal hebben op het sociale contacten-

patroon. Met betrekking tot dit patroon kunnen in navolging van De Jong-

Gierveld twee aspecten worden onderscheiden: de objectieve sociale par-

ticipatie (en isolatie) en de subjectieve sociale participatie (en isolatie).

Onder de objectieve sociale participatie verstaat De Jong-Gierveld het aan-

wezig zijn van al die vormen van relaties tussen individuen, welke een

zekere mate van duurzaamheid vertonen; ontbreken deze relaties dan is er

sprake van objectieve sociale isolatie. De subjectieve sociale participatie

wordt door haar gedefinieerd als de mate waarin een individu zich verbon-

den voelt met anderen ofwel het gevoel heeft van erbij te horen; de subjec-

tieve sociale isolatie wordt door haar opgevat als de intensiteit van de ge-

voelens van eenzaamheid (5). Ligt bij de eerste twee begrippen de nadruk

op de frequentie van contacten, die worden onderhouden met anderen, bij

de laatste twee gaat het veel meer om de subjectieve beleving, die zich

kan uiten in gevoelens van eenzaamheid. Spreken we in het vervolg van

sociale contacten, dan wordt daarmee de frequentie van contacten bedoeld;

wordt de term sociaal isolement gebezigd, dan heeft deze betrekking op de

gevoelens van eenzaam zijn en er alleen voorstaan. Strang komt in zijn

onderzoek onder Duitse bijstandgenietenden tot de conclusie, dat "Soziale

Isolation und das zumeist verbundene Empfinden von Einsamkeit und Ver-

lassenheit" als een "hervorstechendes Kennzeichen der Sozialhilfebediirf-

tigkeit" (6) beschouwd moet worden. In hoeverre dit laatste ook voor de

door ons onderzochte groep opgaat en met name of ook de duur van de bij-

standsperiode daarop nog invloed heeft, zal uit de analyse moeten blijken.

(5) J. de Jong-Gierveld: De Ungehuwden, o. c. pag. 14.

(6) H. Strang: Erscheinungsformen der Sozialhilfebedttrftigkeit, o, c. pag.
215.
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In het volgende zullen we nagaan van welke andere factoren een effect

verwacht mag worden op de frequentie van sociale contacten en het ont-

staan van sociaal isolement.

7. De materiële behoefti~heid.

~Op de eerste plaats kan hierbij gedacht worden aan de toereikendheid van

~de uitkering. Zo stelt Wynn, dat "it was small wonder that the wives

~ppeared discouraged and despondent, seeing little hope for the future

and inclined to withdraw into a shell so as not to expose the family pover-

ty and to emphasize the great difference between their own and their neigh-

bours standard of living" (7). Ook Marsden is van mening dat wanneer men

tegenover de omgeving niet wil bekennen in een armoede-situatie te verke-

ren, dit tot een vermindering van sociale contacten leidt. "Mothers may

have withdrawn from visiting and being visited because they found painful

those situations where disparities of living standard became too obvious" (8).

Op basis van deze onderzoeksresultaten kan de hypothese worden geformu-

leerd:

Hyp. V-7a: dat het aantal sociale contacten geringer zijn, naarmate men de

uitkering als meer ontoereikend beschouwt, en

Hyp. V-7b: dat tevens daardoor het sociaal isolement groter zal zijn.

8. Negatieve reacties van de om~eving.

Door Strang worden naast de financiële ontoereikendheid tegelijkertijd de

negatieve reacties uit de omgeving als factoren genoemd, die verminderde

sociale contacten en sociale isolering kunnen veroorzaken. "Okonomischer

Mangel und sozialwirtschaftliches Versagen fuhren zur Selbstisolierung aus

(7) M. Wynn: Fatherless Families, pag. 33-34.

(8) D. Marsden: Mothers alone, pag. 225.
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sozialer Besch~mtheit und wegen~schon rein materiell fast vt311ig einge-

schr~nkter"Handlungsfreiheit" einerseits, infolge von gesellschaftlicher

Diskriminierung andererseits" (9). Ook Marsden wijst op de mogelijke

invloed van de omgeving wanneer hij stelt, dat "feelings of ostracism and

a sense of stigma may have stemmed in part from self-doubt, yet it

looked as though the mother's perceptions were also firmly grounded

in real changes in the behaviour of others towards them". Marsden voegt daar

aan toe, dat "the net result of these strains was that at last one in five

of the mothers appeared to have no outside friends whatsoever and for a

further proportion social life was severely restricted" ( 10). Op basis van

deze citaten kan men de hypothese formuleren:

Hyp. V-8a en 8b: dat het geconfronteerd worden met negatieve reacties

van de omgeving zal leiden tot vermindering van sociale

contacten en tot sociaal isolement.

9. De invloed van de hulpverlening.

Dit laatste kan overigens mede veroorzaakt worden door de wijze waarop

men door de ambtenaren van de G.S.D. wordt tegemoet getreden.

Hyp. V-9: Niet alleen depreciërende reacties van de directe omgeving,

maar ook een onpersoonlijke en weinig begripvolle hulpverle-

ning zullen tot het gevoel van alleen te staan ( sociaal isole-

ment) aanleiding geven.

10. Zelfbeeld.

Maar belangrijker zijn ons inziens het beeld, dat men zich van de eigen

groep gevormd heeft en het beeld zoals dit bij anderen over hen veronder-

steld wordt. In navolging van De Jong-Gierveld formuleren we de hypothese

Hyp. V-10a: dat men zich meer alleen voelt naarmate men een minder gun-

stig beeld van zichzelf heeft ( 11).

( 9) H. Strang: Erscheinungsformen der Sozialhilfebedurftigkeit, pag. 216.

( 10) D. Marsden: Mothers alone, pag. 100.

(11) J. de Jong-Gierveld: De Ongehuwden, pag. 80.
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Hyp. V-lOb: Idem, naarmate men een negatiever beeld bij anderen veron-

derstelt.

Daarnaast zou men ook kunnen stellen, dat deze beide gevallen van beeld-

vorming tevens tot vermindering van sociale contacten kunnen leiden: Van-

daar:

Hyp. V- lOc en lOd: een negatief zelfbeeld en een verwacht negatief beeld

bij anderen kunnen er toe leiden, dat men gaat nalaten

om met anderen in contact te treden.

11. Veronderstelde samenhang tussen statusverlies, psychische reacties

en sociale contacten.

Dit laatste element, zich schamen voor het ontvangen van bijstand en het

feit willen verbergen voor anderen, is ons inziens de schakel tussen het

gevoel van statusverlies en het contactenpatroon:

Hyp. V- 13: Indien men onder invloed van de door ons in het voorgaande on-

derscheiden factoren gevoelens van statusverlies ervaart, kan

dit ertoe leiden, dat men zich gaat schamen voor de situatie

waarin men verkeert en zal trachten deze voor anderen verbor-

gen te houden. Deze psychische terugtrekkingsreacties kunnen

hun weerslag vinden in het contactpatroon.

Hyp. V-lla: naarmate zij negatiever zijn zal de frequentie van sociale con-

tacten geringer zijn.

Hyp. V- 14: Deze geringere frequentie kan op zijn beurt weer leiden tot ge-

voelens van eenzaamheid.

Deze laatste hypothese vindt zijn grond in de onderzoeksresultaten van De

Jong-Gierveld, die constateerde, dat bij de ongehuwde vrouwen een hogere

frequentie van sociale contacten samengaat met minder eenzaamheidsge-

voelens ( 12).

(12) Idem, a.w., pag. 140-141.
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12. De determinanten van de psychische terugtrekkingsreacties.

Verondersteld wordt, dat het contactenpatroon in sterke mate afhankelijk

is van de wijze waarop de bijstandontvangster het in bijstand zijn ervaart

en de ( veronderstelde) reacties daarop van de omgeving verwerkt. Dit

terugtrekkingsproces, dat wil zeggen zich al dan niet schamen en al dan

niet verbergen, dat men bijstand ontvangt, is in het voorgaande alleen

afhankelijk gezien van gevoelens van statusverlies. De factoren echter die

deze gevoelens bepalen zouden ook direct van invloed kunnen zijn op de

psychische reacties van bijstandontvangsters.

Hyp. V- 12a: Een langdurige afhankelijkheid en

Hyp. V- 12b: een negatief ervaren dienstverlening kunnen tot een verster-

king van deze negatieve psychische reacties leiden.

Daarnaast zouden ook de reacties van anderen en de wijze, waarop deze

gepercipieerd worden, van invloed kunnen zijn, vandaar:

Hyp. V-12c: naarmate de reacties negatiever zijn of

Hyp. V-12d: naarmate men bij anderen een negatiever beeld veronderstelt

zal er een grotere neiging tot afscherming bij bijstandontvan-

gers ontstaan.

Tenslotte kan ook de omstandigheid dat men zich zelf rekent tot de nega-

tief gewaardeerde groep van bijstandstrekkers van invloed zijn op het voor-

komen van negatieve psychische reacties. Vandaar:

Hyp. V- 12e: wanneer men zelf een negatief beeld heeft van hen die bijstand

ontvangen, zal men zijn afhankelijkheid van bijstand meer voor

de buitenwereld verbergen.

Het geheel van veronderstelde samenhangen is weergegeven in Model V- 1.
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5.2.2. Opzet van-de analyse-

5.2.2. 1. De onderzoeksQroep.

~ In het eerste hoofdstuk is de onderzoeksopzet voor het totale onderzoek

weergegeven. Daaruit is gebleken, dat er niet één a-selecte steekproef

uit het totale bestand van bijstandontvangsters is getrokken, maar twee:

één uit hen, die reeds lang in bijstand waren en één uit diegenen, die na

1 januari 1972 bijstand waren gaan ontvangen. Aan beide groepen zijn

niet dezelfde vragen voorgelegd: zo zijn de vragen naar de psychische

reacties, de houding van de omgeving en het veronderstelde beeld over

bijstandontvangers bij anderen alleen aan de eerste groep gesteld. Om

deze reden kan de in de vorige paragraaf beschreven problematiek alleen

onderzocht worden bij hen, die reeds voor 1 januari 1972 in bijstand ge-

komen zijn (de groep Lang-in-bijstand). De resultaten van de andere

; groep zullen wel ter sprake komen, wanneer het gaat om de effecten die

de duur van de bijstandsperiode heeft.

5.2.2.2. De analyse-methode.

Bij de analyse van de gevoelens van statusverlies en van het sociale con-

tactenpatroon zal gebruik worden gemaakt van de methode der partiele

correlatieberekening en path-analyse (zoals in Hoofdstuk 2, paragraaf

2.3.3. werd uiteengezet). Op basis van de in de vorige paragraaf geformu-

leerde hypothesen zal daarbij worden uitgegaan van het volgende model:

Zie Model V- 1 op de volgende pagina.

In dit model zijn wij ervan uitgegaan, dat de zes onafhankelijke variabelen

zowel via drie interveniérende variabelen effect zullen hebben op sociaal

isolement, als een directe werking op sociaal isolement zullen vertonen.



Model Y-1 Theoretisch model van veronderstelde determinanten van sociaal isolement.

~
Toerei kend heid
van de uitkering

Dienstverlening
door G.S.D.

Duur van de
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woorden, zoals "beide" en "weet niet". Vervolgens werden de samen-

hangen berekend tussen elk item-en de totaalscore.

De gevonden Y's zijn voldoende hoog om de scores op de afzonderlijke

items te combineren tot een schaalscore, welke "sociaal isolement"

indiceert.

Tabel 5. 1.: Mate van sociaal isolement.

niet mee
eens

neutraal mee eens samenhang
met totaal-
score (y )

1. Voel me wel eens
eenzaam 112 ( 22, 8ojo) 2 ( 0, 4ojo) 378 ( 76, 8~Jo) 0, 825

2. Niemand bekom-

I

mert zich om je 223 ( 45, 3~Jo) 5 ( 1, Oojo) 264 ( 53, 7~Jo) I 0, 784

3. Moeilijk met an-
d 270 54 4 0 8~ 2 44 ~eren om te gaan ( , 9qo) ( , Jo) 18 ( , 3qo) 0, 739

4. V rienden moeilijk
te vinden 89 ( 18, l~Jo) 8 ( 1, 6ojo) 395 (80, 3ojo) 0, 751

5. Er alleen voor
staan 67 ( 13, 6ojo) 3 ( 0, óojo) 422 (85, 8~Jo) 0, 904

6. De dingen alleen
overwinnen 20 ( 4, 1~Jo) 3( 0, bqo) 469 (95, 3ojo) 0, 684

7. Ondanks contacten
toch alleen 157 (31, 9~0) ~ 10 (2, O~o) 325 (66, l010) 0, 882

pDe hoge percentage antwoorden "mee eens" bij elk ite~ zijn aanwijzingen

dat de meeste vrouwen in de onderzochte groep met een gevoel van een-

zaamheid te kampen hebben. Uit andere cijfers blijkt dat 20, 3qo ( 100) het

met alle items eens is, 46, lqo (227) met minstens 6 items en 67, 7ojo (333)

met minstens vijf uitspraken.
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Wanneer we de gevonden percentages vergelijken met die welke De Jong-

Gierveld in haar onderzoek heeft aangetroffen ( 14), dan moet de conclusie

zijn dat ~ rouwelijke gezinshoofden in bijstand zich niet alleen meer gei'so-

leerd voelen dan gehuwde vrouwen maar tevens ook meer dan ongehuwde.

5.2.3.2. Sociale contacten.

~ Bij het begrip sociale contacten gaat het niet meer om de subjectieve be-

leving ~an alleen zijn maar om de frequentie van de contacten, die men

onderhoudt. De operationalisering hiervan vond plaats met behulp van de

volgende vragen: Hebt U op het ogenblik veel, weinig of geen contact met

Uw familie ? Idem ... met Uw vrienden of ~ riendinnen, ... met Uw buren ?

De antwoorden kregen de score 2, 1 of 0 en deze werden opgeteld tot een

totaalscore. In tabel 5.2. is de verdeling van de antwoorden op de afzon-

derlijke vragen weergegeven; in de laatste kolom is de samenhang tussen

elk item en de totaalscore toegevoegd.

Tabel 5.2.: Mate van sociale contacten.

weinig t samenhang
geen geen ant- veel met totaal-

woord score ( )

met familie 31 ( 6, 3) , 197 (40, 0) 264 (53, 7) 0. 751

met buren 171 (34, 8) 226 (45, 9) 95 ( 19, 3) 0. 770

met vrienden 117 (23, 8) 210 (42, 7) 165 (33, 5) 0.775

Wat betreft de verdeling van de antwoorden op de verschillende vragen,

deze tendeert duidelijk naar de conclusie, die Strang uit zijn onderzoek kon

trekken "Je weiter sich die Beziehungspartner von der familialen Intim-

sphare zu den ~usseren Kreisen des privaten Raumes und des allm~hlich

( 14) J. de Jong-Gierveld, a. w. pag. 129.
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beginnenden Oeffentlichkeitsbereich entfernen, desto formeller werden

die Kontakte und desto integrationsreservierter zeigt sich die Einstellung

der Probanden" ( 15).

De meeste contacten worden onderhouden met familieleden: slechts 6, 3ofo

zegt geen enkel contact meer met familieleden te hebben. Van de "signi-

ficant others" blijken de buren het minst contact te hebben met de onder-

zochte groep: bij 34, 8oJo blijkt er geen enkele relatie met de buren te be-

staan. Dit laatste sluit nauw aan bij Strang die tot de bevinding kwam, dat

"trotz der sozialen Isolation ..... 40ojo der Befragten eine negative Ein-

stellung gegenuber Nachbarschaftskontakten" uit ( 16). De relaties met

vrienden en vriendinnen nemen ePn tussenpositie in: 23, 8ojo heeft geen

kennissenkring. Dit komt nagenoeg overeen met de bevinding van Marsden,

dat 20~Jo van de door hem onderzochte bijstandontvangsters geen enkel con-

tact had met vrienden of vriendinnen ( 17).

In aansluiting op eerder genoemde vragen is aan de respondenten nog de

vraag voorgelegd, of zij zelf vonden voldoende contact te hebben met de

diverse categorieën of ineer contacten wensten. Ondanks de geringe fre-

quentie van contacten met buren blijkt 91, 9~o deze toch voldoende te vinden;

slechts 6, lofo wenst meer contact met buren. Dit laatste percentage is aan-

zienlijk hoger bij familieleden, waarmee 19, 7~o en bij vrienden, waarmee

21, lojo meer contact wil hebben.

5.2.3.3. De overige variabelen.

De operationalisering van de overige variabelen uit Model V-1 (3 t~m 10)

werd in voorgaande hoofdstukken reeds behandeld. In Schema V- 1 wordt

kortheidshalve verwezen naar de interviewvragen waarmee zij werd uitge-

( 15) H. Strang: o. c. pag. 142.

( 16) H. Strang: o. c. pag. 143.

(17) D. Marsden: o.c. pag. 111.



- 172 -

voerd. In dit schema zijn de dichtotome categorie~n van elke variabele

weergegeven, de absolute aantallen daarin en hun percentuele verdeling.

Tevens is hierin reeds weergegeven met percentages hoe de interveni-

erende varíabelen (statusverlies, psychische reacties en sociale contac-

ten) en de afhankelijke variabele (sociaal isolement) samenhangen met

de onafhankelijke variabelen en met elkaar. (Zie Model V- 1).

Zoals in Hoofdstuk 2 paragraaf 2.4. reeds werd vermeld vereist toepas-

sing van de partiële correlatieberekening dichotomisering van de varia-

belen. Aangezien een aantal van de variabelen uit het analyse-model ge-

operationaliseerd werden met behulp van verschillende interviewvragen of

schaal-items was het ook hier nodig om met behulp van de Likert-proce-

dure de antwoorden te combineren tot een gesommeerde score en deze

vervolgens te dichotomiseren. De criteria daarvoor waren dezelfde als

in hoofdstuk 2 werden gebruikt. D.w.z. dat prioriteit werd gegeven aan

een dichotomisering op inhoudelijke gronden; was dit niet mogelijk, dan

vond zij plaats op basis van het in de eerste stap van de contrastgroepen-

analyse gevonden tweedeling in de onafhankelijke variabele die een maxi-

maal contrast gaf in de afhankelijke te weten het sociaal isolement. Leidde

dit tot een scheve verdeling dan werd gedichotomiseerd bíj de mediaan.

In het kort deze uitkomsten toelichtend moeten wij constateren, dat ge-

voelens van statusverlies niet zoveel voorkomen als wij verondersteld

hadden. Dit is te meer verrassend, omdat het gevoel gei'soleerd te zijn

bij vele bijstandontvangsters wel aanwezig is, de frequentie van contacten

- behoudens die met familie - gering is en negatieve psychische reacties

door velen worden vermeld. De verdeling van de antwoorden op de

overige variabelen kan misschien duidelijkheid verschaffen. Het geringe

aantal respondenten dat statusverlies ervaart, zou verklaard kunnen worden

uit het feit, dat de directe omgeving veelal positief tegenover bijstandont-

vangsters staat. De geringe groep (30~fo) die wel een negatieve houding in



SCHEMA V- 1: Overzicht van factoren die samenhangen met sociale contacten en sociale isolering.

Variabele Vraagno.
interview
Zie Bij-
lage V

Dichotomie N ojo ge-
iso-
leerd

`~o geen
contac-
ten

ojo nega-
tieve psy-
chische
reacties

qo status-
verlies
ervaren

1. Sociaal isolement Vr. 53 a) gering (scores 0-10) 262 (53, 3ojo) - - - -
en
vr 56 b) groot (scores 11- 14) 230 (46, 7ojo) - - - -.

2. Sociale contacten Vr. 49a a) veel (scores 4-6) 226 (54, lojo) 37, 2 - - -
tot
vr 49f b) gering (scores 0-3) 266 (45, 9~0) 54, 9 - - '.

3. Psychische reacties Vr. 29e a) positief (scores 3-4) 247 (50, lqo) 38, 9 52, 2 - -
vr. 29f b) negatief (scores 0-2) 245 (49, 9qo) 54, 7 55, 9 - -

4. Statusverlies Vr. 49j a) geen 376 (76, 4ojo). 38, 8 51, 9 44, 4 -
b) wel 116 (23, bqo) 72, 4 61, 2 67, 2 -

5. Financiele toerei- Vr. 44a a) genoeg 112 (22, 8ojo) 38, 4 46, 4 45, 5 14, 3
kendheid

b) niet genoeg 380 (77, 2ojo) 49, 2 56, 3 51, 1 26, 3
6. Dienstverlening Vr. 29g a) positief (scores 0-7) 304 (61, 8~Jo) 40, 5 52, 0 46, 7 18, 7

t~m
vr. 29j

b) negatief ( s co re s 8- 10) I 188 ( 38, 2qo) 56, 9 57, 4 54, 8 31, 4
7. Zelfbeeld bijstand- Vr. 21d a) veel misbruik 283 (57, 5~Jo) 40, 6 54, 1 47, 3 19, 8

ontvangers
b) weinig, geen misbruik 209 (42, 5qo) 55, 0 54, 1 53, 1 28, 7

8. Veronderstelde beeld Vr. 29d a) positief, beiden 332 (67, 5qo) 42, 2 52, 4 44, 6 19, 3
bij anderen

b) negatief 160 (32, 5~jo) 56, 2 57, 5 60, 6 32, 5
9. Reacties van directe Vr. 29a a) positief (scores 0-3) 346 (70, 3ojo) 39, 9 51, 2 30, 3 17, 3

omgeving t~m
vr. 29c

b) negatief (scores 4-6) 146 (29, 7qo) 63, 0 61, 0 95, 9 38, 4
10. Duur bijstands- Vr. 9 a) 4 jaar of korter 318 (64, óqo) 45, 9 53, 8 51, 6 23, 6

periode
b) langer dan 4 jaar 174 (35, 4~Jo) 48, 3 54, 6 46, 6 23, 6
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SCHEMA V-2: Matrix van correlatie-coéfficienten (~ en rt) tussen variabelen die veronder-
steld worden sociaal isolement te verklaren.

~ rt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Sociaal isolement - 0.27 0.25 0.48 0. 16 0.25 0.22 0.21 0. 34 0.04
2. Sociale contacten 0. 18 - 0.06 0. 14 0. 14 0.09 0.00 0.08 0. 15 0.01
3. Psychische reacties 0.16 0.04 - 0.33 0.08 0.12 0.09 0.24 0.92 -0.08
4. Statusverlies 0.29 0.08 0.19 - 0.25 0.24 0.18 0.25 0.37 0.00
5. Financi~le toereikendheid 0.09 0.08 0.05 0. 12 - 0.27 0.24 -0. 14 0. 10 -0. 11
6. Dienstverlening 0. 16 0.05 0.08 0. 15 0. 15 - 0. 15 0. 17 0.26 -0.09
7. Beeld bijstandontvangers 0.14 0.00 0.06 0.10 0.13 0.09 - 0.28 0.10 0.03
8. Veronderstelde beeld

bij a.nderen 0. 13 0.05 0. 15 0. 15 -0. 08 0. 11 0. 18 - 0.26 0.01
9. Reacties van omgeving 0.21 0.09 0.60 0.23 0.06 0. 16 0. 06 0. 16 - -0.09

10. Duur bijstandsperiode 0.02 0.01 -0.05 0.00 -0.07 -0.06 0.02 0.00 -0.05 -
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? Er zijn daarbij twee zaken die bijzonder opvallen: enerzijds het feit,

dat de frequentie van sociale contacten door geen enkele in het model

È opgenomen variabele verklaard wordt, anderzijds het feit, dat de psy-

chische terugtrekkingsreacties geen verbindende schakel vormen tus-

sen statusverlies en het contactpatroon, en ook rechtstreeks niet bepa-
lend zijn voor het sociaal isolement.

We zullen hierop nader ingaan bij de bespreking van de resultaten van

de path-analyse.

5.2.4.2. Bespreking van de resultaten.

Wij zullen eerste de groep factoren bespreken die rechtstreeks de afhan-
kelijke variabele beihvloeden:

Sociale contacten, statusverlies het e2~en beeld van bijstandontvan~ers

en de dienstverlenin~ door de G.S.D. blijken rechtstreeks de intensiteit

van gevoelens van eenzaamheid te bepalen: de gevoelens van isolement
zijn sterker, naarmate men minder contacten heeft, naarmate men meer
statusverlies ervaart, het beeld van bijstandontvangers bij de betrokkenen

negatiever is en naarmate men minder tevreden is over de dienstverlening
door de G.S.D. De waarde van de path-co~fficienten van deze vier varia-
belen bedragen resp. 0.20, 0.40, 0. 13 en 0. 12. De totaal verklaarde va-
riantie in sociaal isolement is 31Qfo.

Vervolgens behandelen we de variabelen die weer op de genoemde direct
werkende factoren inwerken.

Directe invloed op de gevoelens van statusverlies wordt uitgeoefend door
financiele toereikendheid, dienstverlening, het veronderstelde beeld van
bijstandontvangers bij anderen en reacties van de omgeving: het status-
verlies wordt groter, naarmate men de uitkering als meer ontoereikend
ervaart, over de dienstverlening door de G.S.D, minder tevreden is, het
beeld bij anderen negatiever vindt en de reacties waarmee men vanuit de
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directe omgeving geconfronteerd wordt, negatiever zijn. De path-co~ffi-

cienten van deze vier variabelen zijn resp. 0.23, 0.07, 0.20 en 0.28.

M. b. v. deze vier variabelen wordt 23oJo van de variantie in gevoelens van

statusverlies verklaard.

De psychische reacties worden slechts door één van de in het model op-

~ genomen variabelen verklaard nl. de reacties van de directe omgeving:

naarmate deze laatste negatiever zijn, zal men zich meer schamen voor

de bijstandssituatie en trachten deze voor anderen verborgen te houden.

De path-co~ffici~nt van "reacties van anderen" op "psychische reacties"

is 0.92 en verklaart voor 85oJo de variantie in psychische reacties.

De sociale contacten blijken door geen enkele van de opgenomen variabelen

direct beihvloed te worden.

In het volgende zal voor elke onafhankelijke en intervenierende variabele

worden nagegaan op welke wijze deze direct of indirect effect heeft op

sociaal isolement.

5.2.4.2. 1. Sociale contacten.--------------------------
De frequentie van sociale contacten blijkt direct effect te hebben op de

mate van sociaal isolement: naarmate de frequentie geringer is, zijn de

gevoelens van eenzaamheid groter (p - 0.20). Ook De Jong-Gierveld kwam

in haar onderzoek voor de groep ongehuwde vrouwen tot de conclusie, dat

met name de informele relaties sterk correleren met de subjectieve iso-

latie: "meer objectieve participatie, minder eenzaamheidsgevoelens" (18).

Het is echter niet deze vrij voor de hand liggende conclusie die de aandacht

trekt, maar het feit, dat de frequentie van de sociale contacten door geen

enkele andere in het model opgenomen variabele wordt verklaard. In eer-

ste instantie had men toch minstens kunnen verwachten dat de reacties van

(18) J. de Jong-Gierveld: De Ongehuwden, pag. 141 .
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familie, kennissen en buren het sociale contactenpatroon met hen zouden

beinvloeden; het is immers aannemelijk dat een voortdurende confrontatie

met negatieve reacties uit de directe omgeving tot een vermindering van

contacten met die omgeving leidt. De onderzoeksresultaten lijken deze

interpretatie echter tegen te spreken. Met opzet wordt hier gesproken

van "lijken"; dat geen causale pijl tussen "reacties van anderen" en

"sociale contacten" kon worden getrokken, is ons inziens te wijten aan de

operationalisering van beide variabelen en met name de constructie daar-

van via de Likert-procedure. Met J~ehulp van deze procedure zijn twee

schaalscores geconstrueerd, die respectievelijk de intensiteit van nega-

tieve reacties uit de directe omgeving meten en de frequentie van contacten

met die omgeving. Deze schaalconstructie, het optellen van reacties van

en con~acten met drie verschillende categorieen uit de directe omgeving,

kan echter een ongenuanceerdheid van het materiaal tot gevolg gehad

hebben, die een relatie tussen "reacties" en "contacten" versluierd heeft.

Deze versluiering zou met name kunnen zitten in het feit, dat negatieve

reacties van een bepaalde categorie niet behoeven te leiden tot verminderd

contact met de twee overige groepen: zo kunnen bijvoorbeeld buren nega-

tief reageren, maar dit laatste zal veelal alleen gevolg hebben voor de

contacten met deze buren en niet voor contacten met familie en kennissen.

Daarom zijn de relaties berekend (y ~ tussen de reacties van elke categorie

en de contacten met ellce categorie. Deze zijn in tabel 5. 3. weergegeven.

Tabel 5.3.: Relatie tussen reacties van en contacten met directe omge-

ving ( Y~.

Reacties van directe omgeving

familie kennissen buren

Contacten met: familie 0.48 0. 15 0.03

kennissen 0.13 0.38 0.11

buren -0.04 0.17 0.52
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`Uit deze tabel valt af te lezen, dat negatieve reacties van een bepaalde

categorie leiden tot vermindering van contacten met die categorie, maar

, geen effect hebben op contacten met andere categorie~n. Op basis van

de hoge samenhangen tussen reacties van en contacten met elke categorie

afzonderlijk en de lage waarden van de overige Y's is het redelijk te ver-

onderstellen, dat de schaalconstructie de samenhang tussen "reacties" en

"contacten" versluierd heeft.

5.2-4.2.2. PsYchische reacties.

In tegenstelling tot onze verwachting blijken de "psychische reacties"

geen schakel te vormen tussen gevoelens van statusverlies en sociale con-

tacten. Ook hier blijkt de oorzaak weer te moeten worden toegeschreven

aan de variabele "reacties van de omgeving". In het ruw geschetste model

werd verondersteld, dat negatieve reacties van anderen tot gevoelens van

statusverlies zouden leiden en dientengevolge tot schaamte over de bij-

standssituatie, die men voor anderen wil verbergen. Zou deze causale

keten juist zijn, dan zou de partiële correlatieco~ffici~nt tussen "reacties

van anderen" en "psychische reacties" onder constanthouding van "status-

verlies" de waarde nul moeten benaderen. De oorspronkelijke correlatie

van 0.60 blijft echter onder constanthouding van statusverlies nagenoeg

gelijk nl. 0. 58. Het feit dat volgens het gevonden model de reacties van de

omgeving zowel direct psychische terugtrekreacties teweeg brengen als

statusverlies vraagt een andere interpretatie dan die in het causale-keten-

~model: de oorspronkelijke samenhang tussen statusverlies en psychische

~reacties (0. 19) moet als een schijn-samenhang worden gezien, welke ver-

oorzaakt wordt door de samenhang van beide variabelen met reacties van

anderen. Zou deze laatste interpretatie juist zijn, dan zou de partiële

correlatie-co~fficient tussen statusverlies en psychische reacties tot nul

moeten naderen onder constanthouding van reacties van anderen. Dit blijkt

inderdaad nagenoeg het geval te zijn; de waarde van de parti~le correlatie-
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co~fficient is 0.07. Op basis hiervan moet geconcludeerd worden, dat

negatieve reacties van de directe omgeving gelijktijdig zowel statusver-

clies als negatieve psychische reacties tot gevolg hebben. De confrontatie

met negatieve reacties leidt derhalve zowel tot het gevoel door anderen

gemeden te worden omdat men bijstand ontvangt, alsook tegelijkertijd

tot schaamtegevoelens over deze situatie.

In het voorgaarrde is alleen nog maar verklaard, waarom er geen causale

samenhang tussen statusverlies en psychische reacties gevonden werd.

Daarmee is echter nog niet verklaard, waarom negatieve psychische re-

acties niet rechtstreeks het contactenpatroon lijken te beihvloeden. Ons

inziens moet dit laatste echter o~ dezelfde wijze geihterpreteerd worden

als de relatie tussen reacties van de omgeving en contacten met anderen.

In de vorige subparagraaf hebben we vastgesteld dat deze relatie alleen

aanwezig was voor elke categorie uit de omgeving afzonderlijk. Somme-

ring van de reacties van en contacten met de diverse categorie~n bleek,

naar we aannemen, tot een zodanige heterogeniteit van het materiaal te

hebben geleid, dat de getrokken causale pijl tussen reacties en contacten

niet kon worden gehandhaafd. Een soortgelijk verschijnsel doet zich ons

inziens voor met betrekking tot de relatie tussen psychische reacties en

contacten. Hoewel een negatieve houding van het eigen milieu tot negatieve

afschermende reacties leidt, behoeft dit nog niet een afnemend contact met

de directe omgeving tot gevolg te hebben; immers de afwijzende opstelling

van een bepaalde groep uit de omgeving behoeft niet tot vermindering van

contact met andere groepen te leiden (soms wellicht tot versterking), ter-

wijl zij daarentegen wel gevoelens van schaamte oproept, en er toe leidt

dat men de bijstandsituatie verbergt.

5.2.4.2.3. Statusverlies.
-----------------------

De ervaring door anderen gemeden te worden en erop aangekeken te wor-

den, dat men bijstand ontvangt, zoals we statusverlies omschreven, blijkt
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direct effect te hebben op het sociale isolement (p - 0. 40). Gezien de

indicering van beide begrippen lag dit ook voor de hand: de ervaring

door anderen beperkt te worden in het sociale contactenpatroon moet

wel haast tot gevoelens van alleen zijn en er alleen voorstaan aanleiding

geven. Het ís daarom niet zo zeer deze samenhang op zich die ons inte-

resseert, maar veeleer de vraag, of andere factoren via statusverlies

sociaal isolement teweeg brengen.

5.2.4.2.4. Dienstverlenin door G.S.D.
------------------------~-----------

De wijze waarop men de hulpverlening van de G. S. D. ervaart blijkt zowel

rechtstreeks als indirect via statusverlies invloed te hebben op gevoelens

'van sociale isolering (p - 0. 12 resp. 0.07); zij die de dienstverlening

door de bijstandsambtenaren als negatief ervaren,hebben sterker het ge-

voel van statusverlies en isolement dan zij die positief gestemd zijn over

de ontvangen dienstverlening. De ambtenaren van de G.S.D. hebben der-

halve invloed op de wijze, waarop de cliënten verwerken, dat zij in bij-

stand zijn. Een onpersoonlijke weinig begripvolle houding leidt bij de cliënt

tot een gevoel er niet meer bij te horen, erop aangekeken te worden dat

men bijstand ontvangt en tevens tot de overtuiging, dat men alleen de pro-

blematiek, waarin men verkeert, zal moeten overwinnen. Door verschillen-

de auteurs wordt erop gewezen, dat deze gevoelens en opvattingen bij de

bijstandontvangsters reeds in de eerste contacten met ambtenaren tot stand

kunnen komen. Zo stelde Marsden, dat "the office experience did much to

colour their impressions of assistance as a whole. They were upset not

only by the other applicants, but also by conditions there, and the officers'

behavior at the counter ..... In the office mothers had felt for the first

time what it was to be labelled and treated as one of the needy ..... The

lack of privacy in the office added to the shock ..... According to the mothers,

officers did not preserve the balance between wariness and tact" ( 19).

( 19) D. Marsden, Mothers alone, pag. 180- 181 .
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)oor de Adviescommissie Voorlichting Algemene Bijstandswet wordt in

lit verband gewezen op de negatieve gevolgen, welke een ongunstige eer-

~te indruk van de G.S.D. kan hebben.

'Vaststaat dat de eerst indruk die de potenti~le cliént bij het betreden

~an het gebouw van de Sociale Dienst en de ontvangst krijgt, van invloed

;al zijn op de verdere contacten en de communicatie met de bijstandver-

enende organen. Een prettig effici~nte ontvangst zal ertoe bijdragen, dat

:r een zekere relatie van vertrouwen gaat groeien tussen de in nood ver-

:erende cli~nt en de hulpverlenende ambtenaar. Deze openheid en ver-

rouwensrelatie ziet de commissie .. . als voorwaarde voor de geest

vaarin hulp kan worden geboden en aanvaard" (20).

:oals reeds eerder werd gesteld kon in het onderhavige onderzoek niet

astgesteld worden of in een aantal gevallen de ambtenaren de cliénten

net een onjuiste hulpverleningsmentaliteit hebben benaderd; feit is dat

it door een aantal cli~nten wel als zodanig ervaren is en gevolgen heeft

oor hun status en contacten.

:2-4-2-5. Beeld van b~jstandontvangers over hun ei~en-cateporie-

iet beeld dat men zelf van bijstandontvangers heeft blijkt enig direct

ffect te hebben op het sociale isolement: bij hen die menen dat er op

rote schaal misbruik wordt gemaakt van de A. B. W. , is het gevoel so-

iaal geisoleerd te zijn groter dan bij degenen die menen dat er slechts

oor weinigen of door niemand geprofiteerd wordt (p - 0. 13). Dat men

ehoort tot een in eigen ogen negatief te waarderen bevolkingscategorie

~idt tot de opvatting, dat het moeilijk is met anderen om te gaan, dat nie-

iand zich om je bekommert en dat echte vrienden moeilijk te vinden zijn.

[ieronder bespreken we nu de factoren die vblgens Model V-2 indirect

ivloed uitoefenen op sociaal isolement.

?0~ Rapport Adviescommissie Voorlichting Algemene Bijstandswet, pag. 31.
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De determinenten van statusverlies.

5.2.4.2.6. Financiële toereikendheid.----------------------------------
~ De financi~le toereikendheid van het inkomen blijkt een direct effect te

hebben op statusverlies: zij die de uitkering als ontoereikend ervaren

hebben meer het gevoel er niet meer bij te horen en er door anderen

op aangekeken te worden, dat zij bijstand ontvangen dan zij die menen

' voldoende inkomen te hebben voor hun gewone uitgaven (p - 0. 23).

Voortdurend geconfronteerd te worden met het feit, dat men in verge-

lijking met anderen minder financiele mogelijkheden heeft, blijkt inder-

daad te leiden tot wat Wynn noemt "the constant feeling of being apart

from the normal stream of life" (21).

5.2.6.2.7. Het veronderstelde beeld bi~ anderen.
-----------------------------------

Ook het beeld, waarvan men denkt dat anderen datvanbijstandontvangers

hebben heeft direct effect op statusverlies: zij die een negatief beeld over

bijstandontvangers bij anderen veronderstellen hebben meer het gevoel

er door anderen op aangekeken te worden en beperkt te worden in hun

contactpatroon dan zij die menen, dat de omgeving een meer positieve

indruk van bijstandontvangers heeft (p - 0.20).

5.2.6.2.8. Reacties van de directe omgeving.
-----------------------------------

Sterker echter dan het veronderstelde beeld bij anderen blijken daadwer-

kelijk ervaren negatieve reacties uit de directe omgeving statusverlies

te veroorzaken (p - 0.28). Negatieve houdingen over het ontvangen van

bijstand bij familie, kenn~~sen en buren blijken te leiden tot een gevoel

er niet meer bij te horen. Daarnaast is er, zoals we reeds gezien hebben

het directe gevolg,dat men zich gaat schamen voor het feit dat men bijstand

ontvangt en deze situatie voor anderen gaat verbergen. Het feit dat de reac-

ties van de directe omgeving op drieerlei wijze voor de cli~nten minder

(21) M. Wynn: Fatherless families, pag. 34.
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wenselijke gevolgen kunnen hebben, moet echter niet worden overtrokken.
Er werd immers reeds vastgesteld, dat slechts een beperkt aantal respon-
denten met negatieve reacties uit de directe omgeving geconfronteerd
werd.

5.2.6.2.9. Duur van de biJjstandsPeriode.-----------------------

De duur van de bijstandsperiode blijkt binnen de steekproef Lang-in-bij-
stand op geen enkele wijze de status en het sociale contactenpatroon te
bepalen.

Om te kunnen vaststellen of een vergelijking tussen de steekproeven
Kort- en Lang-in-bijstand verschillen te zien geeft ten aanzien van status-
verlies, de frequentie van sociale contacten en het gevoel gei'soleerd te
zijn is tabel 5.4, samengesteld.

Tabel 5.4.: Relatie tussen de duur van de bijstandsperiode en de status-
positie en het sociale contactenpatroon.

steekproef
Kort-in-bijstand

steekproef
Lang-in-bijstand

vier jaar langer dan
of korter vier jaar

Statusverlies 60 (16, 3qo) 75 (23, 6~Jo) 41 (23, óojo)
Sociale contacten gering
(scores 0-3) 174 (47, 3~Jo) 171 (53, 8~Jo) 95 (54, óqo)
Subjectief geï'soleerd
(scores 11-14) 152 (41, 3oJo) 146 (45, 9~0) 84 (48, 3ofo)

Uit deze tabel valt af te lezen, dat ook bij een vergelijking tussen beide
steekproeven nauwelijks verschillen aanwezig zijn in statusverlies en
contactenpatroon. Er is een zeer zwakke tendens, dat zij die reeds langer
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in bijstand zijn in iets grotere getale statusverlies ervaren hebben,

minder sociale contacten hebben en zich meer geisoleerd voelen. De

tweede meting bij de steekproef Kort-in-bijstand zal echter uitsluitsel

moeten geven over de onderzochte samenhang.

5.2.5. Resultaten van de tweede metin~:-contacten-en sociaal isolement.
----------------------------------- ------------

Zoals gesteld zal in deze paragraaf worden onderzocht of één jaar lang

in bijstand zijn effect heeft op het sociale contactenpatroon en de mate

van sociaal isolement. Daartoe zal op de eerste plaats worden nagegaan

of er zich tussen de eerste en tweede meting veranderingen hebben voor-

gedaan in het contactenpatroon met familie, vrienden en buren. Vervol-

gens zal worden onderzocht of de reacties van deze referentiegroepen

op het in bijstand zijn of het in bijstand geweest zijn gewijzigd zijn. Daar-

op aansluitend zal worden nagegaan of er sprake is geweest van een toe-

nemende mate van statusverlies en van een negatiever wordende beleving

van het in bij stand zijn. Tenslotte zullen we nader ingaan op de vraag of

het subjectieve sociale isolement is toe- of afgenomen en of er een ver-

schil in sociaal isolement bestaat tussen hen, die nog in en hen die in-

middels uit bij stand zijn.

5 2 5 1 Contacten met familie, kennissen en buren.

Teneinde de mate van sociale contacten met familieleden, kennissen en

buren te kunnen vaststellen is bij beide metingen aan de respondenten ge-

vraagd of zij veel, weinig of geen contact hadden met resp. familieleden,

kennissen en buren.

In tabel 5.5. zijn de antwoordenverdelingen op deze vragen voor zowel de

groep In-bijstand als de groep Uit-bijstand, alsook voor de beide metingen

afzonderlijk weergegeven.



- 187 -

Tabel 5.5.: Mate van sociale contacten in de groep In-bijstand en de

groep Uit-bijstand bij de eerste en tweede meting.

In-bij stand Uit-bij stand

le meting 2e meting le meting 2e meting

Contact met familie

veel 133 (55, 9~0) 129 (54, 2ojo) 31 (47, 7PJo) 31 (47, 7oJo)
weinig 87 (36, óojo) 95 (39, 9~0) 27 (41, 5qo) 31 (47, 7~Jo)
geen 15 ( 6, 3~0) 10 ( 4, 2oJo) 7( 10, 8ojo) 2( 3, lofo)
g. a. 3( 1, 3oJo) 4( 1, 7ajo) 0( 0, Oojo) 1( 1, 5oJo)

Contact met kennissen

veel 96 (40, 3ojo) 101 (42, 4Pfo) 28 (43, l~jo) 28 (43, loJo)
weinig 92 (38, 7ojo) 86 (36, 1Pfo) 21 (32, 3QJo) 25 (38, 5ofo)
geen 47 (19, 7QJo) 50 (21, OPJo) 16 (24, óqo) 12 ( 18, 5PJo)
g. a. 3( 1, 3PJo) 1( 0, 4PJo) 0( 0, OQfo) 0( 0, O~o)

Gontact met buren

veel 49 (20, 6ojo) 55 (23, 2ojo) 16 (24, 6QJo) 14 (21, SoJo)
weinig 99 (41, 6~jo) 99 (41, 6ojo) 23 (35, 4~fo) 26 (40, O~o)
geen 87 (36, óqo) 80 (33, bojo) 26 (40, Oojo) 23 (35, 4ojo)
g. a. 3( 1, 3QJo) 4( 1, 7PJo) 0( 0, O~Jo) 2( 3, loJo)

N-238 N-238 N-65 N-65

Een vergelijking binnen de groep In-bijstand alsook binnen de groep Uit-

bijstand laat zien, dat de mate van sociale contacten met familie, ken-

nissen en buren in het verlopen jaar per saldo nauwelijks is veranderd.
Dit impliceert derhalve dat er geen sprake van is, dat bijstandontvangsters

als groep ten gevolge van het in bijstand zijn en blijven minder contacten
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onderhouden met familie, kennissen en buren. Vergelijken we de groeF

In-bijstand en de groep Uit-bijstand onderling, dan blijkt bovendien dat

de contactfrequentie in beide groepen per saldo ongeveer gelijk is; de-

genen die nog in bijstand zijn hebben derhalve in gelijke mate sociale

contacten in hun milieu als zij die inmiddels uit bijstand zijn gegaan.

Deze bevindingen rechtvaardigen ons inziens de conclusie dat het in bij-

stand zijn nauwelijks van invloed is op de mate, waarin door bijstand-

ontvangsters als groep contacten met familieleden, kennissen, buren

worden onderhouden. Dit laatste doet overigens niet af aan het feit, dat

er voor een aantal respondenten wel veranderingen in het contactenpa-

troon zijn opgetreden. Zo hebben een aantal respondenten in beide steek-

proeven die vroeger veel contacten hadden met een bepaalde omgevings-

groep daar nu weinig contact mee, terwijl voor een aantal anderen juist

het omgekeerde geldt. Deze individuele verschuivingen heffen ellcaar

echter per saldo op. Bovendien blijkt uit tabel 5. 6. waarin voor de groep

In-bijstand en de groep Uit-bijstand en voor elk der drie referentiegroe-

pen deze verschuivingen zijn weergegeven, dat zich deze verschuivingen

slechts in beperkte mate hebben voorgedaan en dat er nauwelijks respon-

denten zijn die vroeger veel en nu geen contact meer hebben met de be-

treffende kringen uit hun omgeving. (Zie tabel 5. 6. op de volgende pagina).

5.2.5.2. Reacties van de directe om~eving.

Het feit, dat er in één jaar per saldo nauwelijks veranderingen optraden

in het contactenpatroon met de directe omgeving doet vermoeden, dat ook

de reacties van deze omgeving op het bijstand ontvangen nauwelijks ver-

anderd zijn. Ook als de omgeving negatiever is gaan reageren op het in

bijstand blijven, dan zou het nog onwaa.rschijnlijk zijn, dat dit tot een

vermindering van sociale contacten zou geleid hebben omdat in de vorige

paragraaf geen samenhang tussen deze beide variabelen kon worden vast-

gesteld.
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Tabel 5. 6.: Mate van sociale contacten bij eerste en tweede meting in de

groep In-bijstand en de groep Uit-bijstand~`).

In- bijstand Uit-bijstand

2e meting 2e meting

Contact met veel weinig geen veel weínig geen
familie

veel 96 (42afo) 33 (14QJo) 1(0, 4~fo) 130 21 (33afo) 9( 14ojo) 0(0 ~o) 30
weinig 27 ( 12Qjo) 56 (24PJo) 3(1 ojo) 86 9( 14ojo) 17 (27qo) 1( 1, 5~Jo) 27
geen 5( 2PJo) 4( 2~0) 6(3 qo) 15 1( 1,5~Jo) 5( 8ajo) 1( 1, 5~fo) 7

128 93 10 231 31 31 2 64
Contact met
vrienden

veel 59 (25PJo) 27 ( 12ojo) 10 (4 qo) 96 18 (28Qfo) 9( 14ojo) 1( 1, 5PJo) 28
weinig 35 ( 15~fo) 42 ( 18Pfo) 14 (6 Pfo) 91 8(12aJo) 9( 14ajo) 4(6 ojo) 21
geen 6( 3QJo) 16 ( 7ojo) 25 (11 PJo) 47 2( 3ojo) 7( l lojo) 7( 11 ojo) 16

100 85 49 234 28 25 12 65
Contact met
buren
veel 32 ( 14Pfo) 15 ( bojo) 2(1 Qfo) 49 5( 8PJo) 7( 11Pfo) 3( 5 Qfo) 15
weinig 23 ( lOPJo) 47 (20ojo) 25 (11 PJo) 95 4( bofo) 10 ( 16PJo) 8( 13 PJo) 22
geen 0( Oojo) 35 (15Qfo) 52 (23 qo) 87 5( 8qo) 9( 14~fo) 12 ( 19 qo) 26

55 97 79 231 14 26 23 63
~) Degenen die bij de eerste en~of tweede meting de betreffende vra(a)g(en)

niet hebben beantwoord zijn níet in de tabel opgenomen. Er werd geper-
centeerd op het hoektotaal.
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Bezien we allereerst de groep In-bijstand, dan blijkt er één kenmer-

kende verschuiving te zijn opgetreden tussen de eerste en tweede meting:

het aantal referentiepersonen, dat niet op de hoogte is van het feit, dat de

betrokken respondenten bijstand ontvangen is duidelijk afgenomen.

Voorzover het ontvangen van bijstand bekend is bij de referentiegroepen

blijken deze echter overwegend positief te reageren (in 2~3 tot 3~4 der

gevallen). Dit is zowel bij de eerste als de tweede meting het geval en

geldt voor de groep In-bijstand en groep Uit-bijstand. Op basis van de

tabellen (22) kan men derhalve niet stellen, dat de directe omgeving zich

negatiever gaat opstellen tegenover de respondenten, omdat deze in bij-

stand blijven of een tijd lang bijstand genoten hebben.

Deze conclusie is consistent met de bevinding in de vorige paragraaf,

waarin bleek, dat er zich voor wat betreft de frequentie van sociale con-

tacten voor beide groepen nauwelijks veranderingen hebben voorgedaan.

Het feit, dat van de referentiepersonen, die op de hoogte zijn van het

ontvangen van bijstand door de betrokken respondenten, zovelen positief

blijven reageren, maakt deze laatste bevinding dan ook aannemelijk.

Dat zovelen zowel bij de eerste als bij de tweede meting positief reageren

wil overigens nog niet zeggen, dat er wat betreft de houding van de indi-

viduele referentiepersonen geen veranderingen zijn opgetreden. Een

beperkt deel van deze verschuivingen blijkt gezien de gegevens geíhter-

preteerd.te moeten worden als een positievere instelling bij de familie-

leden, voor een groter deel aan opgetreden veranderingen in de kennissen

en burenkring. Tevens kan een foutieve of onbetrouwbare meting ver-

springingen tussen de antwoordcategorieen veroorzaakt hebben.

5.2.5.3. Statusverlies.

Hebben we in het voorgaande kunnen constateren dat de directe omgeving

overwegend positief reageert en blijft reageren, wanneer zij weet dat de

(22) Zie Rapport Deel II, pag. 107.
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betrokken respondenten bijstand ontvangen, in deze paragraaf zullen we

nagaan of de respondenten in hun verdere omgeving met statusverlies

geconfronteerd werden vanwege het feit, dat zij in bijstand zijn of waren.

Statusverlies werd daarbij op dezelfde wijze gemeten als in het eerste

interview. (Zie vraag 30k van de interviewlijst~.

Aan de respondenten die bij de tweede meting inmiddels uit bijstand waren

is betreffende vraag als retrospectieve vraag gesteld. Bij de eerste me-

ting bleek binnen de groep In-bijstand 18, 5~fo zich sociaal gemeden te voe-

len vanwege het in bijstand zijn, bij de tweede meting 19, 3~Jo. Bij de groep

Uit-bijstand waren deze percentages resp. 9, 2~Jo en 10, 8~Jo. Op de eerste

plaats blijkt uit deze percentages, dat vrouwelijke gezinshoofden in bij-

stand slechts in beperkte mate met discriminerende reacties in de omge-

ving geconfronteerd worden. Dit laatste was bovendien nog minder het

geval bij de respondenten, die inmíddels uit bijstand zijn dan bij hen, die

nog bijstand ontvangen.

Dit verschi~ kan verklaard worden met behulp van het in de vorige para-
graaf geconstateerde, dat de directe omgeving van de groep Uit-bijstand

in veel mindere mate op de hoogte is van het feit, dat de respondenten

bijstand ontvangen dan de directe omgeving van de groep In-bijstand. Be-

zien we tenslotte de verschillen in percentages tussen de eerste en tweede

meting dan is er geen reden om te concluderen, dat er sprake is van een

toenemende mate van statusverlies. Bij deze laatste bevinding moet echter

weer de kanttekening gemaakt worden dat 23 van de 44 respondenten, die

bij de eerste meting het idee hadden door de omgeving niet meer geaccep-

teerd te zijn, dit niet meer heeft bij de tweede meting. Dit zou erop kunnen

wijzen, dat ten tijde van het tweede vraaggesprek de omgeving van deze
respondenten positiever reageerde, ware het niet dat een evengroot deel

van de totale groep die in bijstand is gebleven te weten 25 respondenten

zích inmiddels wel er op aangekeken voelt dat men in bijstand is. Deze

turnover kan gezien de wat open formulering van de vraag, waarmee deze
gegevens werden verkregen ook voor een deel aan toevalsonbetrouwbaar-

heid zijn toe te schrijven.
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Omdat reeds bij de eerste meting gebleken is, dat er nauwelijks sprake

was van een proces van mijding door de omgeving vanwege het feit, dat

de betrokken respondenten in bijstand waren, is bij de tweede meting nog

nagegaan of wellicht andere factoren en met name het alleen staan tot

veranderingen in het contactenpatroon leiden. In dit verband is aan de

respondenten die nog in bijstand waren de volgende vraag gesteld: "Hebt

U het idee, dat U omdat U alleen bent komen staan niet meer op dezelfde

manier kunt omgaan met anderen zoals vroeger. Ik bedoel: hebt U het ge-

voel dat U er eigenlijk niet meer bij hoort, nu U alleen staat ?".

Van de respondenten die nog in bijstand zijn zegt 40, 8~fo dit gevoel te heb-

ben. Vergelijken we dit percentage met dat wat wij in het bovenstaande

vermeldden van degenen die meenden door het feit dat men in bijstand

was gemeden te worden (f 19Qfo), dan zijn we geneigd te concluderen, dat

voor de vrouwelijke gezinshoofden in bijstand niet het in bijstand zijn

op zich tot sociale mijding leidt, maar veel meer het feit, dat zij alleen

zijn komen staan. Deze conclusie wordt versterkt door de volgende be-

vinding.

5.2.5.4. De ei~en psychische reacties op het in bilstand zi.jn.

Ook bij de tweede meting is gevraagd of zij zich schaamden voor het in

bijstand zijn en dit voor anderen verborgen hielden. In tabel 5.7. zijn

de antwoordverdelingen op deze vragen weergegeven voor de groep In-

bijstand en groep Uit-bijstand. (Zie tabel 5.7. volgende pagina).

Uit tabel 5. 7. blijkt, dat bij de tweede meting er aanzienlijk minder

respondenten zijn die zich schamen voor het feit, dat zij in bijstand zijn

en die dit voor anderen verborgen willen houden dan bij de eerste meting.

Dat er duidelijk sprake is van een meer positieve beleving kon ook afge-

lezen worden uit de turnover-tabel (23), waarin de antwoorden van de

(23) Zie Rapport Deel 2, pag. 115.



- 193 -

Tabel 5.7.: Beleving van de bijstandssituatie in de groepen In-bijstand

en Uit-bijstand.

In-bijstand Uit-bij stand

le meting 2e meting le meting 2e meting

zich schamen

het voor anderen
verbergen

102 (42, 9qo)'~~)

89 (37, 4ojo)x~)

59 (24, 8~fo)

64 (26, 9~0)

19 (29, 2oJo)

29 (44, 6~Jo)

14 (21, 5qo)

19 (29 , 2~0)

N-238 ,N-238 N-65 N-65

-~~) Aangegeven is het absolute en relatieve aantal respondenten, dat zegt

zich te schamen resp. zegt h.et in bijstand zijn voor anderen verbor-

gen te houden.

eerste meting zijn afgezet tegen die van de tweede meting voor de groep

In-bijstand en groep Uit-bijstand afzonderlijk. Van al degenen die van

houding waren veranderd (ruim 30ojo van N) was 2~3 tot 3~4 in positieve

zin veranderd.

Het feit, dat de psychische reacties van de respondenten aanzienlijk posi-

tiever geworden zijn kan enerzijds verklaard worden uit het eerder ge-

constateerde feit, dat de omgeving nauwelijks afwijzend blijkt te staan
tegenover het ontvangen van bijstand, maar juist positief reageert, wan-

neer zij daarvan op de hoogte is. Deze reacties van de omgeving blijken

volgens Model V-2 van zeer grote invloed (p -.92). Anderzijds ligt een

verklaring in het feit, dat het ontvangen van bijstand door de responden-

ten inmiddels meer als een recht gezíen wordt bij de tweede meting dan

bij de eerste meting. Bij de eerste meting bleek 42, 4qo van de groep In-

bijstand en 49, 2ojo van de groep Uit-bijstand afhankelijkheid van bijstand

nog te beschouwen als "de hand ophouden"; bij de tweede meting waren

deze percentages teruggelopen tot resp. 29, Oqo en 29, 2qo.
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5.2.5. 5. Subjectief sociaal isolement.

Tenslotte zullen we nagaan, of de veranderingen in het contactenpa-

troon, de reacties van de directe omgeving en de eigen reacties samen

gaan met veranderingen in de mate van subjectief sociaal isolement,

zoals dat eerder werd gedefinieerd met behulp van schaalitems. De be-

rekende Y's voor de samenhang van elk item met de totaalscore waren

weer voldoende hoog om de scores op de afzonderlijke items te combi-

neren tot een schaal, welke "sociaal isolement" meet (24). In tabel 5.8.

is, voor de groep In-bijstand en de groep Uit-bijstand de verdeling van

de scores weergegeven bij de eerste en de tweede meting.

Tabel 5.8.: Mate van sociaal isolement bij eerste en tweede meting.

In- bij s tand U it- bij stand

le meting 2e meting le meting 2e meting

score 0-6 ~
niet of matig gei'soleerd 45 (18, 9~0) 47 ( 19, 7ojo) 20 (30, 8qo) 32 (49, 2~0)

score 7- 10 :
tamelijk gei'soleerd 97 (40, 8~Jo) 102 (42, 9qo) 22 (33, 8qo) 24 (36, 9~Ío)

score 11- 14:
sterk gei'soleerd 96 (40, 3ojo) 89 (37, 4~Jo) 23 (35, 4qo) 9(13, 8~Jo)

238 ( 100Qfo) 238 (100qo) 65 (100Qfo) 65 ( 100oJo)

Bezien we de groep In-bijstand dan blijkt er per saldo nauwelijks sprake

te zijn van verandering in de mate van sociaal isolement. Deze blijft na

een jaar bijstand ontvangen op hetzelfde tamelijk hoge niveau. In de groep

Uit-bijstand is daarentegen een zeer duidelijke vermindering van het so-

ciaal isolement waar te nemen. Dit laatste behoeft overigens geen verwon-

dering te wekken, omdat binnen deze groep velen hertrouwd zijn of weer

met hun man zijn gaan samenleven, terwijl bij anderen het sociaal isolement

(24) Zie Rapport Deel 2, pag. 117.
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doorbroken kan zijn door het feit, dat zij zijn gaan werken.

Overigens vond er ook binnen de groep In-bijstand een uitvoerige wisse-
ling in houding plaats: bijna de helft was in één jaar zich meer of minder

gei'soleerd gaan voelen: 22qo meer, 26ojo minder, zoals tabel 5.9. laat

zien.

Tabel 5. 9. : Relatie tussen sociaal isolement bij eerste en tweede meting~ ).

2e meting

le meting In-bijstand Uit-bijstand

Sociaal
isolement gering tamelijk sterk gering tamelijk sterk

gering

tamelijk

sterk

19(8, Oojo)

21(8, 8~0)

7(2, 9~0)

17( 7, 1Qfo)

50(21, Oofo)

35(14, 7aJo)

9( 3, 8ojo)

26( 10, 9ojo)

54(22, 7ojo)

45

97

96

16(24, 6ojo)

10( 15, 4aJo)

6( 9, 2~0)

4( 6, 2qo)

11( 16, 9~0)

9( 13, 8oJo)

0

1( 1, 5QJo)

8(12,3oJo)

20

22

23

47 102 89 238 32 24 9 65
-~) Er werd gepercenteerd op de hoektotalen.

Waar sociaal isolement nog meer een stemming dan een houding betreft,
valt een sterke wisseïing in antwoorden wel te begrijpen, terwijl ook de
meting ervan wat minder betrouwbaar kan zijn geweest.

5.3. LevensinstellinQ en psychosomatisch functioneren.

5.3. 1. Probleemstelling.

~ Bestudering van de literatuur over armoed~ en haar sociaal-psychologische

gevolgen doet weinig positiefs vermoeden over de levensinstelling van men-

sen in bijstand. Zo komt Strang in zijn onderzoek onder bijstandontvangers

tot de conclusie, "die Folgen sind: Resignation und Reduzierung aller An-
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spruche, Verzweiflung bis zur Hoffnungslosigkeit, Apathie mit Planlosíg-

keit der Lebensftihrung und Unwirtschaftlichkeit sowie Verfall der Per-

' st~nlichkeit" (25). Harrington schildert een even somber beeld, wanneer

hij stelt: "They are rigide, suspicious and have a fatalistic outlook on

life. They do not plan ahead, a characteristic associated with their fa-

talism. They are prone to depression, have feelings of futility, lack of

,belongingness, friendliness and a lack of trust in others" (26).

In de gegeven citaten kunnen we een viertal thema's van levensinstelling

onderscheiden, die we in deze paragraaf nader zullen bestuderen: de hou-

dingen t.a.v. de samenleving, andere mensen, zichzelf en de toekomst.

a. Met betrekking tot de houding t.o.v. de samenleving zullen we onder-

zoeken, in welke mate de respondenten zich vervreemd voelen van de

maatschappij waarin zij leven: dit laatste wordt in de sociologische

literatuur gemeenlijk aangeduid met het begrip alienatie;

b. De mate waarin andere mensen gewantrouwd worden, zullen we met

het begrip misantropie aanduiden;

c. Het beeld dat men van zichzelf heeft en de waardering daarvan om-

schrijven we als zelfrespect of zelfachting of besef van eigenwaarde;

d. Tenslotte defini~ren wij het begrip fatalisme als de mate, waarin de

respondenten vinden dat de eigen toekomst door externe factoren buiten

hen om bepaald wordt.

Er wordt in deze paragraaf nog een ander aspect van de persoonlijke be-

staanservaring besproken nl. het psycho-somatisch functioneren. Dit

staat waarschijnlijk niet los van de vier componenten van levensinstelling.

We veronderstellen, dat een geali~neerde en fatalistische levenshouding

en een weinig positief beeld van zichzelf en anderen tot uiting zullen komen

in klachten van psycho-somatische aard. Zo vond Kaufmann in zijn onder-

zoek onder de Duitse bevolking, dat "Krankheítsgeftihl" een hoge correla-

tie vertoonde met "Negative Zukunftserwartungen" en "Selbstunsicher-

(25) H. Strang: Erscheinungsformen der Sozialhilfebediirftigkeit, pag. 161.

(26) M. Harrington: The other America, pag. 133.
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heit" (27).

Tenslotte zal ook de vraag worden behandeld van welke factoren een nega-
tieve levensinstelling en psycho-somatische klachten afhankelijk zijn.
Wij veronderstellen dat er vooral één variabele is die in belangrijke mate
de levensinstellir~g kan verklaren nl. de mate, waarin men zich gei'soleerd
voelt. Zo stelt Strang, dat "je alter und sozial vereinzelter ein Sozial-
hilfebedurftiger ist, je geringer seine soziale Selbstseinsch~tzung und je
intensiver Gefuhle der Unzufriendenheit und Einsamkeit, desto st~.rker is
der Schrumpfungsprozesz, dém Zukunftsperspektive und Lebensaktivit~t
des Sozialhilfebedttrftigen unterliegen" (28).

Het gevoel alleen te zijn, alleen de moeilijkheden te moeten overwinnen
zonder hulp van anderen zal gemakkelijk tot een negatieve houding tegen-
over de samenleving, de toekomst en andere mensen leiden en kan boven-
dien een aantasting van het zelfbeeld veroorzaken.

In de vorige paragraaf hebben wij geconstateerd, dat het gevoel gei'soleerd
te zijn in sterke mate bepaald wordt door de frequentie van sociale contac-
ten en het ervaren statusverlies en daarnaast via deze laatste variabele
of ook direct door een aantal factoren, die met het ontvangen van bijstand
verbonden zijn zoals de ontoereikendheid van de uitkering, het oordeel over
de dienstverlening, het eigen beeld van bijstandontvangers, het veronder-
stelde beeld bij anderen en de daadwerkelijk ervaren reacties van de directe
omgeving. Ook van deze laatste variabelen zullen we nagaan, of ze de levens-
houding mede beihvloeden, hetzij direct hetzij indirect via sociale isolering.
Tenslotte zullen we ook de invloed van de duur van de bijstandsperiode en
de eigen psychische reacties trachten vast te stellen. Het heeft op deze
plaats weinig zin preciese hypothesen te formuleren over het verband tus-
sen elk dezer onafhankelijke variabelen en elk der componenten van de le-
vensinstelling, omdat ons de theoretisChe inzichten ontbreken, waarmee

(27) F. Kaufmann: Sicherheit als soziologisches und sozialpolitisches
Problem; Stuttgart, 1970, pag. 217.

(28) H. Strang: Erscheinungsformen der Sozialhilfebedurftigkeit, pag. 214.
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we zouden kunnen postuleren, dat een bepaalde onafhankelijke variabele

wel samenhangt met de ene component, maar niet met een andere com-

ponent van de levensinstelling. De analyse zal moeten uitwijzen, welke

van de mogelijk verklarende factoren direct van invloed zijn op een of

meer componenten van de levenshouding en op het uiten van psycho-

somatische klachten dan wel indirecte invloed uitoefenen via sociale

isolering.

5.3.2. De o~zet-van de analYse.

In de volgende subparagraaf zal elk der vijf afhankelijke variabelen afzon-

derlijk worden bestudeerd. Daarbij zal eerst de operationalisering wor-

den verantwoord. Gezien het feit, dat de items zowel aan respondenten

uit de steekproef Lang-in-bijstand als aan die uit de steekproef Kort-in-

bijstand zijn voorgelegd, zullen vervolgens de antwoorden van beide groe-

pen met elkaar vergeleken worden. Daarna zal in een volgende subpara-

graaf inet behulp van de methode der partiele correlatieberekening worden

nagegaan, welke onafhankelijke variabelen een significante samenhang

vertonen met de afhankelijke variabele en zal met behulp van de path-

analyse de grootte van deze directe effecten worden bepaald. Deze laatste

analyses zullen echter alleen worden uitgevoerd voor de steekproef Lang-

in-bijstand, omdat, zoals reeds eerder gesteld bepaalde onafhankelijke

variabelen niet bij de steekproef Kort-in-bijstand gemeten zijn.

5.3.3. Com.ponenten-van de levensinstellinf~ o~erationaliserin~ en eerste
---------- --------

analyse-resultaten.-----------------

5. 3. 3. 1. Alienatie .

Onder alienatie hebben wij in navolging van Heunks verstaan het ontbreken
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van het gevoel van een positieve verbondenheid met of ten opzichte van

het sociale systeem waartoe men behoort (29). Dit laatste is, toegepast

op de gehele samenleving, geoperationaliseerd met behulp van de vol-
gende items, waarop de respondenten konden reageren met "mee eens"

of "niet mee eens".

1. Je wordt tegenwuordig vaak overal van buitengesloten.

2. In de huidige samenleving voel je je vaak een buitenstaander.

3. Als je je tegenwoordig in onze maatschappij ergens voor wil inzet-

ten, kom je meestal bedrogen uit.

4. Er gebeuren tegenwoordig te veel dingen die helemaal langs je

heen gaan.

5. Zoals de maatschappij er tegenwoordig uitziet, kun je je er beter
niet mee bemoeien.

Deze schaalitems zijn afkomstig uit het onderzoek van Heunks (29). Ten-

einde te kunnen vaststellen of de antwoorden op de afzonderlijke items

tot een schaal gecombineerd konden worden, werd de score twee toege-

kend aan het antwoord "mee eens", de score nul aan "niet mee eens" en

de score één aan de overige antwoorden zoals "weet niet" en "beide".

Vervolgens werd voor elk item de samenhang berekend met de voorlopige

totaalscore. De gevonden y's bleken voldoende hoog te zijn om de ant-
woorden op de afzonderlijke items te combineren tot een totaalscore welke
alienatie indiceert (30). In tabel 5. 10. zijn voor beide steekproeven en

beide metingen de scores getrichotomiseerd en zijn de gemiddelde scores
per steekproef vermeld. (Zie tabel 5. 10. op volgende pagina).

~ Ruim een kwart blijkt zich bij de eerste meting sterk gealiëneerd te voe-

len maar een vergelijking van de antwoorden van de respondenten uit

beide steekproeven toont aan, dat de respondenten die reeds langer in

bijstand waren, iets meer geneigd waren de uitspraken te beamen dan zij

(29) F. Heunks: Alienatie en stemgedrag; Tilburg, 1973, pag. 44, 265,
377 en 378.

(30) Zie Rapport Deel I, pag. 259, Tabel 5.8.
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Tabel. 5. 10.: Alienatie bij eerste en tweede meting.

Lang- Ko rt-in-bij stand
in-

Alienatie bijstand In-bijstand Uit-bijstand

eerste eerste tweede eerste tweede
meting meting meting meting meting

gering
score 0- 3 23, 8ojo 32, 4~fo 29, 4ojo 27, 7qo 36, 9oÍo

midden
score 4- 7 48, 6ojo 42, 4~Jo 48, 7QJo 47, 7qo 44, 6QJo

ste rk
score 8- 10 27, 8ojo 25, 2QJo 21, 8oJo 24, 6ojo 18, 4qo

N- 492 238 238 65 65

gemiddelde
s co re 5, 4 4, 8 4, 9 4, 9 4, 4

i die sinds kort bijstand genoten. De verschillen zijn echter niet van dien

aard, dat hieruit de conclusie kan worden getrokken, dat een langduriger

afhankelijkheid van bijstand tot een grotere alienatie leidt. De tweede

meting bij de steekproef Kort-in-bijstand wees bovendien uit dat één jaar

in bijstand zijn geen invloed heeft op het toenemen van gevoelens van ver-

vreemding. De gemiddelde score is pas bij langere duur hoger, al kan

dat door andere factoren dan het lang in bijstand zijn veroorzaakt zijn.

5.3.3.2. Misantropie.

Naast een positieve of negatieve levensinstelling tegenover de samenleving

als zodanig is door ons als tweede component van de levensinstelling het

gebrek aan vertrouwen in andere mensen onderscheiden.
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De operationalisering hiervan vond plaats met behulp van de volgende

items (31):

1. De meeste mensen kun je vertrouwen.

2. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in je omgang met andere

mensen.

3. De meeste mensen zijn bereid niet alleen zichzelf maar ook

anderen te helpen.

4. Als het erop aan komt zal er niemand voor je opkomen.

Rekening houdend met de positieve of negatieve strekking van de uitspra-

ken hebbenwij aan de antwoorden weer op soortgelijke wijze als bij de aliena-

tie-items een score toegekend en werden deze per respondent in een

schaalscore samengetrokken op de eerder geschetste manier. De scores

zijn in tabel 5. 11. in 3 klassen gegroepeerd.

Tabel 5. 11.: Misantropie bij eerste en bij tweede meting.

Lan g- Ko rt - in - bij s tand
in-

Misantropie bijstan In-bijstand Uit-bijstand

eerste eerste tweede eerste tweede
meting meting meting meting rr:t,tic~f~ I

gering
score 0- 3 9, 3oJo 9, 2~0 10, 9~0 12, 3ojo 1',, -1"
midden

~

score 4- 7 39, 2ofo 36, 1QJo 37, 4~Jo 41, 5oJo 43, 1 jo
ste rk
score 8-10 51, 4qo 54, óqo 51, 7oJo 46, 2qo 41, Sojo

N- 492 238 238 65 65

gemiddelde
score 6, 7 6, 9 6, 8 6, 4 6, 1

(31) Deze items zijn ontleend aan het onderzoek van De Graaf. Zie G. de
Graaf: Alienatie onder werklozen; Tilburg 1971 (niet gepubliceerd).



`- Meer nog dan gevoelens van alienatie blijken gevoelens van misantropie

~ bij de onderzochte groep aanwezig te zijn: zo drukt ruim de helft van

~beide steekproeven op tenminste vier items wantrouwen tegenover ande-

ren uit en bijna 20~fo op alle items .

Was er bij een vergelijking van de alienatie bij de steekproef Kort- en de

steekproef Lang-in-bijstand ten aanzien hiervan een lichte tendens tot

grotere alienatie bij vrouwen, die reeds langer in bijstand waren, een

vergelijking van hun misantropische houding toont slechts een tendens

tegengesteld aan de verwachting dat langdurig in bijstand zijn tot een

grotere misantropie zou leiden. Op basis van een vergelijking tussen

beide steekproeven kunnen we derhalve niet stellen, dat de misantropie

zal toenemen naarmate men langer in bijstand is. De tweede meting bij

de steekproef Kort-in-bijstand bevestigde deze tendens.

5 3.3.3. Zelfrespect.

Het begrip zelf-respect is door ons gedefinieerd als het positieve oordeel

over het beeld dat men van zichzelf heeft. De operationalisering vond

plaats in de volgende items welke ontleend zijn aan de selfesteem-schaal

van Rosenberg (32).

1. Ik vind dat ik evenveel waard ben als andere mensen.

2. Ik heb het gevoel dat ik een aantal goede eigenschappen heb.

3. Ik kan vele dingen net zo goed als de meeste andere mensen.

4. A1 met al heb ik het gevoel, dat ik mislukt ben in mijn leven.

5. Ik vind dat ik niet veel heb om trots op te zijn.

6. In het algemeen ben ik tevreden over mezelf.

7. Soms heb ik het gevoel dat ik nergens goed voor ben.

Na de gebruikelijke bewerkingen werd de in tabel 5. 12. weergegeven ant-

woordverdeling verkregen.

(32) Zie J.P. Robinson en P.R. Shaver: Measures of social psychological

attitudes, pag. 98- 101.
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Tabel 5. 12.: Zelf-respect bij eerste en bij tweede meting.

Lang- Kort-in-bijstand
in-

Zelfrespect bijstand In-bijstand Uit-bijstand

eerste eerste tweede eerste tweede
meting meting meting meting meting

ge ring
score 0- 6 8, 3aJo 10, 9ojo 10, 1Qfo 1, 5oJo 3, lojo
midden
score 7- 10 34, 1oJo 31, 9~0 29, 4oJo 30, 8QJo 24, b~Jo
ste rk
score 11- 14 57, 5ojo 57, loJo 60, 5aJo 67, 7aJo 72, 3~Jo

N- 492 238 238 65 65
gemiddelde
score 11, 1 10, 9 11, 0 11, 5 11, 9

~ Het eerste dat opvalt bij een bestudering van tabel 5. 12. is dat ondanks

' de tamelijk grote vervreemding en ondanks het bijzonder groot wantrou-
wen tegenover de medemens het zelfrespect bij de onderzochte groep

nauwelíjks is aangetast. Zo drukt 29, 2qo van de steekproef Lang-in-bijstand

op alle zeven items een positief zelfbeeld uit, 54, 9~0 op tenminste zes items
en 77, óqo op tenminste vijf items: deze percentages zijn bij de steekproef

Kort-in-bijstand resp. 23, 4ojo, 56, O~jo en 78, 3oJo. Ook Strang kwam in zijn
onderzoek tot de conclusie, dat ondanks de grote mate van vervreemding,

vertwijfeling en fatalisme bij bijstandontvangsters het zelfbeeld nauwelijks

wordt aangetast. "Vor allem bei alleinstehenden Frauen mit Kindern tref-

fen wir einem ungebrochenen Willen zur Selbstbehauptung und die besondere

Akzentuierung der perstSnlichen Durchsetzungskraft als eines erzieherischen
Leitbildes an. Daneben jedoch gibt es auch eine vcsllige Ergebenheit in das
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uberw~ltigende Gefuhl der Unab~.nderlichkeit der Lage, herrschen De-

faitismus und Resignation vor" (33).

Uit de gegeven percentages moge het duidelijk zijn, dat ook een lang-

durige afhankelijkheid van bijstand niet tot een verdere aantasting van

het zelfbeeld leidt; deze conclusie werd bevestigd na de tweede meting

bij de steekproef Kort-in-bijstand. Overigens bleek de groep daarvan

die uit bijstand was geraakt een duidelijk positiever besef van eigen-

waarde te hebben, maar dat was reeds het geval, toen zij nog in bijstand

was.

5.3.3.4. Fatalisme.

Een laatste te onderzoeken component van de levensinstelling is fata-

lisme, de mate waarin men vindt, dat het leven en de toekomst worden

bepaald door externe factoren. Fatalisme werd geoperationaliseerd in

vier uitspraken, welke ontleend zijn aan het onderzoek van Kaufmann (34).

1. Van plannen maken voor de toekomst wordt een mens maar onge-

lukkig, omdat plannen maar zelden te verwezenlijken zijn.

2. Het heeft weinig zin perse een of ander speciaal doel te willen

bereiken, omdat er toch altijd wel wat tussen zal komen waar

je niet op rekent.

3. Alles komt toch altijd anders uit dan je denkt; je kunt je eigen-

lijk op niets verlaten.

4. Ik geloof dat niemand zijn lot kan ontlopen; in het leven komt

alles zoals het komen moet.

De resultaten zijn na scoring der antwoorden in Tabel 5. 13. vervat.

(33) H. Strang: Erscheinungsformen der Sozialhilfebedurftigkeit, pag. 162.

(34) F. Kaufmann: Sicherheit als soziologisches und sozialpolitisches
Problem, pag. 204.
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Tabel 5. 13. : Fatalisme bij eerste en tweede meting.

Lang- Kort-in-bijstand
in-

Fatalisme bijstand In-bijstand Uit-bijstand

eerste eerste tweede eerste tweede
meting meting meting meting meting

gering
score 0-3 23, 8ojo 19, 3~Jo 21, O~fo 26, 2aJo 30, 8ojo

midden
score 4-6 41, 5ojo 53, 4qo 47, 5ojo 46, 2aJo 40, OQJo

ste rk
score 7-8 34, 8~Jo 27, 3ofo 31, 5ojo 27, 7ojo 29, 2ofo

N- 492 238 238 65 65

gemiddelde
score 5, 2 5, 2 5, 1 5, 2 4, 7

Het behoeft na de bestudering van de eerste drie componenten van de

levensinstelling geen verwondering meer te wekken, dat er ook wat fata-

lisme betreft tussen beide steekproeven slechts geringe verschillen be-

~staan. Wel opvallend is het hoge percentage, dat met de vier items instemt.

Zo werden door bijna lj3 van de steekproef Lang-in-bijstand alle vier de

~items beaamd: bij de steekproef Kort-in-bijstand was dit percentages 27~Jo.

Er zijn geen aanwijzingen dat langdurige afhankelijkheid van bijstand de

defaitistische instelling nog aanzienlijk zou versterken.

5.3.3.5. Psycho-somatisch functioneren.

Om te kunnen vaststellen of het in bijstand zijn en de reacties van de om-

geving daarop van invloed zijn op het voorkomen van psycho-somatische

klachten werden aan de respondenten de volggnde items voorgelegd. De
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eerste negen items zijn overgenomen uit het onderzoek van Zanders (35)

het tiende item is door ons zelf toegevoegd.

1. Slaapt U goed ?

2. Bent U vaak ziek ?

3. Hebt U vaak last van hoofdpijn ?

4. Voelt U zich vaak moe ?

5. Piekert U vaak ?
6. Is Uw maag nogal eens van streek ?

7. Voelt U zich gauw geprikkeld ?

8. Hebt U een goede eetlust ?

9. Voelt U zich de laatste tijd fit ?

10. Hebt U rugklachten ?

Teneinde te kunnen vaststellen of ook hier de antwoorden op de items tot

een schaalscore gecombineerd konden worden, werd de score nul toege-

kend aan het antwoord ja op de items 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 10 en aan het

antwoord neen op de items 1, 8 en 9, de score twee aan het antwoord neen

op de items 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 10 en het antwoord ja op de items 1, 8 en

9, de score één aan de overige antwoorden. Vervolgens werden de voor-

lopige totaalscores berekend en de relatie tussen elk item en de voorlopige

totaalscore. De samenhangen van elk item met de totaalscore waren vol-

doende hoog om de schaalscore als een goede indicator voor psycho-soma-

tisch functioneren te beschouwen. ( y-waarden variërend van 0. 57 tot

0.83) (36).

Deze relatief sterke samenhang tussen ogenschijnlijk heterogene klachten

doet vermoeden dat het hier gaat om verschillende uitingen van eenzelfde

algemeen onbehagen, dat vooral psychisch van aard is.

De verdeling van de genoemde symptomen is samengevat in tabel 5. 14.

(35) H. Zanders vragenlijst uit het onderzoek: "Omschakeling ex-mijnar-
beiders", Tilburg, 1968.

(36) Zie Rapport Deel I, pag. 274, Tabel 5. 12.
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Tabel 5. 14.: Mate van psycho-somatisch functioneren bij eerste en
tweede meting.

Psycho- Lang- Kort-in-bijstand
in-somatisch bijstand In-bijstand Uit-bijstand

functioneren
eerste eerste tweede eerste tweede
meting meting meting meting meting

goed
score 15-20 23, 4ojo 26, 5ojo 32, 4ofo 33, 8~0 55, 4PJo
midden
score 9- 14 42, loJo 36, lojo 34, 9~0 30, 8~Jo 23, loJo
slecht
score 0- 8 34, óojo 37, 4ojo 32, 8~Jo 35, 4afo 21, 5ojo

N- 492 238 238 65 65
gemiddelde
score 11, 1 10, 6 11, 7 12, 0 14, 1

Ruim 1~3 van de beide steekproeven heeft veelvuldig klachten van allerlei
aard. Merkwaardigerwijs wordt bij het voortduren van de bijstand het
lichamelijk-geestelijk welzijn positiever. Bij degenen die uit bijstand
zijn gegaan treedt er zelfs in dit opzicht een duidelijke verbetering op.
Dit duidt er naar onze mening op dat de genoemde lichamelijke klachten
vooral een sociaal-psychische oorsprong hebben.

Hoe de samenhang met de andere aspecten van het in bijstand verkeren
is,zal hierna onderzocht worden.
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5. 3.4. Factoren die de levensinstellin~ en het-~sYcho-somatisch welzi~n
----------------------------------

beinvloeden.

5. 3. 4. 1. Inleiding.

In het voorgaande zijn de levensinstelling en het psycho-somatisch func-

tioneren van bijstandontvangsters nader onderzocht. Vele respondenten

uit beide steekproeven blijken vervreemding ten opzichte van de samen-

` leving, wantrouwen tegenover de medemens en een sterk fatalistische

`houding te tonen. Deze negatieve instelling gaat gepaard met het tamelijk

i veeivuláig ui~e,i van klachten van psycho- somatische aard. Ondanks deze

negatieve levensinstelling blijkt bij betrekkelijk weinig cliënten sprake

~te zijn van een aantasting van het besef van eigenwaarde. Bij diegenen,

die reeds langdurig een uitkering genoten, deden zich bovengenoemde

reacties niet veel vaker of sterker gelden dan bij hen die nog slechts

kort in bijstand waren.

De vraag dient zich daarom aan welke andere aspecten van de bijstands-

situatie dan de duur van de afhankelijkheidsrelatie het optreden van de

beschreven attitudes en psycho-somatische reacties beihvloeden. In pa-

ragraaf 5.3. 1. is bij de probleemstelling voor deze vraag reeds aange-

geven welke factoren mogelijk relevant geacht konden worden. (zie Model

V-3), maar tevens is gesteld dat van het formuleren van specifieke hypo-

thesen over het verband tussen elke onafhankelijke variabele en elk der

componenten van de levensinstelling werd afgezien omdat ons de theore-

tische inzichten ontbraken om dit op een gerichte wijze te doen. Wel heb-

ben we verondersteld dat in het hele complex van mogelijke samenhangen

de factor sociaal isolement waarschijnlijk een cruciale plaats zou inne-

men, gezien de uitkomsten van de voorgaande path-analyse. Een verdere

analyse zal moeien uitwijzen welke van de mogelijk verklarende factoren

direct van invloed zijn op een of ineer componenten van de levenshouding
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en op het uiten van psycho-somatische klachten dan wel indirecte invloed

zal uitoefenen via sociaal isolement. Een theoretisch model ontbreekt
dus.

5.3.4.2. Dichotomisering en resultaten van de path-analyse.

De operationalisering en dichotomisering van de onafhankelijke varia-
belen kwamen eerder in dit hoofdstuk reeds aan de orde (zie Schema V-1).
De dichotomisering van de vijf afhankelijke variabelen vond plaats door
een cesuur in de schaalscore te brengen.

Vervolgens werden weer de voor path-analyse gebruikelijke bewerkingen
uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn weergegeven in Schema V-4.
In Model V-3 zijn de direct en indirect op de afhankelijke variabele in-

werkende factoren met gerichte pijlen weergegeven.

Van een aantal factoren kon worden vastgesteld, dat zij een positieve of
negatieve levensinstelling beihvloeden. De belangrijkste direct bepalende
factor daarbij is het gevoel van sociaal isolement dat op alle variabelen
negatief inwerkt. De gevonden samenhangen stemmen overeen met de

conclusie van McClosky en Schaar, dat de door hen geconstrueerde aliena-
tieschaal een sterke samenhang vertoont met onder andere gevoelens van
eenzaamheid en statusfrustratie (37). Zo stellen ook Robinson en Shaver
dat "the general correlates of alienation ... .. seem well established-low

social status, minority race, and general lack of social participation" (38).
Directe invloed heeft ook de factor die de ontoereikendheid van het inkomen
indiceert. De ervaring voortdurend tekort te komen leidt zowel tot een

fatalistische instelling als tot psycho-somatisch onbehagen.

(37) F. Heunks: "Alienatie als begrip en als object van sociologisch onder-
zoek" ; Sociale Wetenschappen, l0e jrg. , 1967, no. 1, pag. 28-29.

(38) J. Robinson en P. Shaver: Measures of social psychological attítudes;
Michigan, 1969, pag. 5.
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Model Y3 Causaal model van de determinanten van de levensinstelling

Fatalisme

S - 14 .0 oIo

Beeld
bijstandontvangers

Psycho-somatische
klachten

S - 16.3 0~0

Misantropie

5-22.to.U

Veronderstelde
beeld bij anderen

20

28

27Reacties
van omgeving

.92 -.13

Psychische reacties

S - 10.5 ~

De waarden bij de pijlen zijn de p-coefficienten.
De S-waarden bij de afhankelijke variabelen geven de proportie verklaarde variantie daarvan aan

0

Alienatie

S - 31.1 96

Zelf respect



~p, ó ó N p
,~ o G ~r a,

fD N ro .~1 p

w o w ~ ~G ~ o' ~
OQ o ~ fr.. ri

~: ~ ~ x ~
o ~ w~ ~ `o ~ ~

~n m ~
o cKO ~ ~ ~~ r

r ~ ~r x.
a ~. ~~ cr m
w ~, a " a~ ~ d ~..~ ~ ~ . ~
~o ~ N. d orp ~, ~ ~p rn
E ~~ am ~ á
~~ w ,b ~r. ~ 0 ~'~ ~ ~ o w
~ ~ `X ~ OQ
~ x p

~ w ~ ~ ó
.d' h ~ ~' r

C ~ N ~ ~
0o ~ ~ C ~

N ~, ~ ~ C

ó i~ w a ~
G ~ ~ ~ r.
a ~ o~ N~
~' G lD cJ: r

04 ~ ~ N p

C ~ w ~ ~~

~ G cu ó ~
~p ó ~ ~ b

K ~ c a
~ ~ ~ ~ ~
Q. ~ p aa r
~ C ,~ co cD
~p ~ . K C
p ~ m cD

w ~ x N ~
w fD CD lD r.
~t ~-r f{ r ~C p i "' ~
w .

w ~d ~ ~
x ~ ~ ~

~ ~ ~ mc..

~ ~ w `~
O w C

~ ~ ~ O~
~. ro ~ É

C
~ ~ o r
~ ~' o ~:
~ x N ry~ ~.
~ ~ o~
~ w ' N
~ w d ~'
r. iyt~ ~ ~~
c~o ~ cNO o

c~o ~ ó á
c~ u, o co
á o ~ ~nj r. on .jy

~w ~ ~ w
~~ ~ á~ ~ QG p~ ~ K

~ ~ ~ o
~ ~ ~ E:
p N N~ N~ ~~ ~ or aw w
w a ~. ~`r r. (p
o `~ ~

r

K w ~ á~ ~
~ ~ ~ N~
~o r. ~, ~
f,. ~ r. r.~.
c~D p Gr ~
~ o ~ w
w ó, ~ á~ ,O r.
cD ~
'd

~: ~. w ó E:
~ ~ ~ p N~ ~ ~

r~ ~ m ~ E
r.`Y ~ uHi ~ w
N r.~
~ ~ ~ O O

p ~: `d

~ a ~ ~ ~

~ N a ~- a
N ~. p ~ ~

N p
N Q. ~p O f~
C ~: ~, ~ ~~

N w o E ~
lD ~ `~ lD
G a ó a~v ~

t~i ~ o ó, ~'
p
~ w c~o ó 0~ ro

(D r. r. `~~ ~ ~ ~
E ~ N ~ ~
`: ~ cn oN ~ ~ ~ ~
~ w ~ ~ c
`~ uyi C ~-r ~
~ ~ o co av
H O ~p ~

O ~ íw-~ p C
O ir. Q, C ~

0
~ x ~ á d
a, o ~ co u,

C "~ r. ~ ~ ~
`'~ a~: a ~ ~o w ~s

~ O ~-t ~ N~: ~ ~ p- ~a o
~ ~ ~ ~ ~

~ p i ~t~

w ~ G á cau c~n ~ ~i
o .w, ~ ~d ~ p- ó a ~
~ ~C
p l~ !D r r r n w

rr r w ~ p (CD p `Y ~cu w ~, ~
~ ~ " ~ w N `~ r- ~-
~. `; r. ~ ~ ~ w` ~ a
c~u - ~, - p w ~ ~ ~
~ a o". 7~~ p- ~ ó ~
p. w o :Y N r. ~ m `r
fD ~ x ~ ~.' p~ N r ~N

w G ~ ~ ~ ~ ~ ~, ,~
~ x w ~ C ~

~ `' ~ ~ w. ~ p; ~ ~~, o ,
'd O ~ ~ m ~ ~

~ ~ ~ `' ~ó ~ ~ ~ a,~ Cw ~ ~p .ti r. G fCD
f(9 ~-'' p ~ a. ~ N C i.,im ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,

pCi C p ~ r Ft (D ~, O N
CD C `~ r. ~

~. ~ o~ C co co a ~
w ~d ~n m p b. ~n ~ ~"
~~ r R G ~ ~t N. G i
~. ~ ó r. K ~~ ~ ~
p ~ w r. v~, ~ ~ ó~d
~ Ó r O~q ~ (aD W á, l~

`~ `~ p r (D ~

~ m~ C GJ~ w ó ~. G
~ ~ lD ~ ~ N. ~ O

C ~` ~ ~ w ~ b `Mr N cr. M N p

N G l~D ~ ~ r G ~ ~w c~ ~
~ : r ~ r : ~ ~ ~w rn n o ~t o~~ m~ p, Y~ p Q,

G N. cn ~ w m K

ó ~ ~ ~ ~ ó w ~m ~
o~ o ~ x m o
w N a ~' m ~-' C ~
F-' r r. W

C r a ~ ~ ~
ó ' `~ o

ti r.



- 213 -

gevoelens van statusverlies en van sociale isolering een negatieve levens-
instelling bevordert. Een tweede manier om een meer positieve levensin-
stelling te bereiken is een verhoging van de uitkering. Ontoereikendheid
van het inkomen heeft immers zowel een indírecte invloed op de levensin-
stelling, alsook een directe op twee componenten van deze instelling te
weten fatalisme en het uiten van psycho-somatische klachten (39).
Indien het onmogelijk is dezemaatregelen op korte termijn door te voeren
of indien zij niet of pas op langere termijn tot de beoogde effecten zouden
leiden, dan bestaat er voor de Sociale Diensten nog de mogelijkheid om
curatief aan de gesignaleerde problematiek te werken door middel van een
gerichte sociale dienstverlening. Dit laatste zou een meer geihtegreerde
materiële en immateri~le dienstverlening noodzakelijk maken. Op de wen-
selijkheid en mogelijkheid daartoe zal in een volgend hoofdstuk uitgebreid
worden ingegaan.

5.4. OpvoedinQ en opleidin~smo~elijkheden van de kinderen.

5. 4. 1. Inleidin~-

In deze paragraaf zullen we kort ingaan op de vraag, of afhankelijkheid
van de bijstand tot speciale moeilijkheden leidt inzake de opvoeding en
opleiding van de kinderen. Bestudering van de bestaande literatuur doet
vermoeden, dat dit laatste nauwelijks het geval behoeft te zijn. Zo stelt
Kriesberg: "that on the whole we have not found large differences between

(39) Overigens is voor de relatie tussen deze drie variabelen ook een ande-
re interpretatie mogelijk. Een negatief oordeel over de financiële situ-
atie, een fatalistische levenshouding en het uiten van psycho-soma-
tische klachten zouden ook veroorzaakt kunnen zijn door de vierde fac-
tor b.v. basisontevredenheid als persoonlijkheidskenmerk. Omdat deze
laatste factor niet in het onderzoek betrokken is, kon deze interpreta-
tie niet op zijn empirische houdbaarheid~getoetst worden.
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husbandless and married mothers in values, beliefs, or actual conduct

pertaining to the independence and achievement of their children" (40).

In een volgend hoofdstuk voegt hij daaraan toe, dat "husbandless mothers

are very concerned about the educational achievement of their children"

(41). Zo komt ook Strang tot de bevinding, dat 90ofo van de door hem onder-

zochte bijstandgenietenden een goede opleiding voor hun kinderen belang-

rijk vond. "Sie lassen deutlich ein an den Werten des sozialen Aufstiegs,

der eigenst~ndigen Sicherheit, des individuellen Durchsetzungsvermtlgens

und der rationalen Zukunftsplanung orientiertes Leitbild der Berufserzie-

hung erkennen" (42). In deze paragraaf zullen we onderzoeken, of dit

'.positieve beeld ook voor de Nederlandse situatie geldt. Daarbij zullen we

op de eerste plaats nagaan of de onderzochte bijstandontvangsters het ge-

voel hebben dat hun kinderen achtergesteld zijn bij andere kinderen. In

aansluiting daarop zal onderzocht worden op welke uitgavenposten voor de

kinderen het meest bezuinigd moet worden. Vervolgens zullen we trach-

ten vast te stellen of de financieel beperkte middelen tot speciale opvoe-

dingsmoeilijkheden aanleiding geven en in welke mate er sprake is van

opofferingsgezindheid ten aanzien van de kinderen. Tenslotte zullen we

aandacht besteden aan de ambities, welke de bijstandontvangsters koeste-

ren ten aanzien van hun kinderen en met name ten aanzien van de opleiding

van deze kinderen.

5.4.2. Financiële mo~el~jkheden-met betrekkin~-tot de kinderen-
------------------ ------------

Teneinde te kunnen vaststellen of een voldoende deel van het inkomen voor

de kinderen besteed kon worden, werd aan de respondenten de volgende

vraag gesteld: "Hebt U het idee, dat U Uw kinderen kunt geven wat ze no-

dig hebben, of vindt U dat ze altijd minder hebben en kunnen doen dan hun

(40) L. Kriesberg: Mothers in poverty, pag. 242.

(41) L. Kriesberg, pag. 288.

(42) H. Strang: Erscheinungsformen der Sozialhilfebedurftigkeit, pag. 165.
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vriendjes of vriendinnetjes, dus dat ze achtergesteld zijn ?". De ant-

woorden zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 5. 15.: Het oordeel bij beide steekproeven en beide metingen over

achterstelling van de kinderen.

Kort-in-bij stand Lang-in-
bij stand

eerste tweede meting eerste
meting In-bijstand Uit-bijstand meting

Acht kinderen:

achtergesteld 50, 3ojo 48, 3~0 24, 6qo 56, 5qo

niet achtergesteld 42, 9qo 47, 9qo 69, 2ojo 39, 4qo

geen antwoord 6, 8oJo 3, 8~Jo 6, 2ojo 4, lqo

N- 368 238 65 492

Uit deze gegevens blijkt dat ruim de helft van de ondervraagden meenden

dat ze hun kinderen niet konden geven wat ze nodig hadden of ze althans

in vergelijking met hun leeftijdgenootjes moesten te kort doen.

Toch kan men uit een vergelijking van de antwoorden der beide steek-

proeven ook opmaken dat een langdurige afhankelijkheid van bijstand niet

leidt tot een duidelijke verslechtering in dit opzicht. De langdurig afhan-

kelijken waren slechts weinig negatiever.

Vergelijken we de groepen In- en Uit-bijstand bij de tweede meting dan

blijkt dat tegenover de 24, bqo uit de tweede groep maar liefst 48, 3qo in de

eerste groep van mening is, dat hun kinderen in vergelijking met andere

kinderen achtergesteld zijn: de bijstand leidt tot relatieve deprivatie.

Uit tabel 5. 16, kan men aflezen dat bijstandontvangsters meer moeten

bezuinigen op uitgavenposten voor de kinderen dan ex-bijstandontvangsters.
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Tabel 5. 16.: Mate, waarin op uitgavenposten voor kinderen bezuinigd

moet worden bij eerste en tweede meting.

Ko rt-in- bij stand Lan g-in-
bij stand

In-bijstand Uit-bijstand

Bezuinigen eerste tweede eerste tweede eerste

op meting meting meting meting meting

kleding en
schoeisel 61, 8~fo 59, 7~Jo 56, 9qo 21, S~Jo 61, 2ojo

vrije tijd 39, lojo 33, 2~Jo 29, 2ojo 18, 5~Jo 36, 6~Jo

zakgeld 24, 8ojo 18, lqo 20, O~Jo 16, 2~fo 28, 9~0

schoolkosten 17, 2ojo 12, 6ojo 10, 8~Jo 4, óqo 17, lqo

N- 238 238 65 65

Opnieuw zien we bij de respondenten uit de groep Uit-bijstand, dat zij, nu

zij zonder bijstand op andere wijze in het onderhoud voorzien, aanzien-

lijk minder op de vier uitgavenposten voor kinderen moeten bezuinigen

dan bij de eerste meting, toen zij nog bijstand ontvingen. Voor kleding

en schoeisel zelfs aanzienlijk minder. Overigens ook voor de groep In-

bijstand doet zich een lichte verbetering gelden. Een mogelijke verkla-

ring voor dit verschijnsel in de groep In-bijstand zou gelegen kunnen zijn

in een zekere aanpassing van de bijstandontvangsters aan het beschikbare

inkomen, waardoor bepaalde uitgaven welke vroeger wel noodzakelijk

werden geacht nu niet langer meer als noodzakelijk worden gezien.

De belangrijkste conclusie echter wellce wij uit tabel 5. 16. moeten trek-

ken is, dat opnieuw blijkt, dat degenen die nog in bijstand zijn in veel

ste rke re mate dan zij die op ande re wij ze in het onde rhoud zijn gaan voo r-

zien, van mening zijn een onvoldoende deel van het beschikbare inkomen

voor hun kinderen te kunnen besteden.
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~ Uit de gegevens valt nog af te lezen, dat de bijstandontvangsters met
uitsluitend werkende kinderen en bijstandontvangsters met uitsluitend
kinderen in de leeftijdscategorie van 0-6 jaar in de relatief ineest gun-

; stige situatie verkeren. Zij hebben aanzienlijk minder het gevoel, dat
hun kinderen achtergesteld zijn bij de anderen en behoefden, volgens an-
dere onderzoeksuitkomsten,ook minder te bezuinigen op de uitgaveposten
voor kinderen dan gezinnen van een ander type (43). Dit gevoel is het sterkst aan-
wezig bij vrouwelijke gezinshoofden, die uitsluitend studerende en school-
gaande kinderen hebben. Bezien we binnen deze categorie op welke uit-
gaveposten voor kinderen vooral bezuinigd moest worden, dan blijkt dit
met name het geval te zijn op kleding en schoeisel en op het zakgeld van
de kinderen. Het gevoel dat de eigen kinderen achtergesteld zijn wordt
vooral veroorzaakt door het feit, dat men ziet, dat de eigen kinderen min-
der kunnen besteden dan andere kinderen. Op de beleidsimplicaties van
deze bevindingen werd reeds in hoofdstuk 3 ingegaan. Hier wordt onze
conclusie nogmaals ondersteund dat de kinderbijslag een onvoldoende
compensatie vormt voor de extra kosten die kinderen met zich meebren-
gen.

5.4.3. De o~voeding van de kinderen.

Het opvoeden van kinderen is een zo gevari~erd complex van gedragingen
en houdingen, die bovendien in een lang proces zijn opgenomen, dat het
niet zo maar even in het kader van een onderzoek als het onderhavige ge-
nuanceerd kan worden waargenomen en geanalyseerd. Wij hebben ons daar-
om moeten beperken tot enkele globale indicaties voor het opvoedingskli-
maat waardoor dit aspect slechts oppervlakkig kon worden bestudeerd.
Om te kunnen vaststellen of de financieel niet altijd rooskleurige situatie
tot speciale moeilijkheden in de sfeer van de opvoeding leidde is aan de

(43) Zie Rapport Deel 1, pag. 283, Tabel 5. 13.
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respondenten de volgende vraag gesteld: "In ieder gezin zijn er wel

eens moeilijkheden met de kinderen. In een gezin, zoals U het nu hebt,

kan het wel eens extra moeilijk zijn om kinderen op te voeden omdat er

geen vader is of omdat U b. v. vaak buitenshuis moet zijn of omdat er

soms onvoldoende financi~le middelen zijn. Wanneer U nu eens kijkt

naar Uw gezin, zou U dan zeggen, dat er alleen maar af en toe moei-

lijkheden zijn met de kinderen, of vaak, of dat er voortdurend moeilijk-

heden zijn met de kinderen ?". Aan de respondenten die deze vraag met

vaak of voortdurend hebben beantwoord ís voor de volgende drie aspec-

ten nog gevraagd of deze al dan niet als oorzaak gezien konden worden

voor de moeilijkheden: de afwezigheid van de vader, het vaak buitens-

huis zijn van de respondente zelf en het gebrek aan financi~le middelen.

Hoewel niet als antwoordcategorie in de vraag opgenomen beantwoordde

37~Jo van de respondenten uit de steekproef Lang-in-bijstand de gestelde

vraag met "geen", 47~fo ondervond slechts af en toe moeilijkheden, 9~0

vaak, óojo voortdurend en 0, 6~Jo gaf geen antwoord op deze vraag. In de

steekproef Kort-in-bijstand waren deze percentages resp. 45qo, 37~Jo,

l 0~fo, 6Qjo en 2ojo .

Hoewel dit onderwerp naar onze indruk met een relatief sterk taboe is

omgeven, geeft toch 15~fo van de onderzochte groepen prijs dat ze veel

moeilijkheden hebben met de opvoeding (44). Er is weinig verschil tussen

beide steekproeven. Het hogere percentage "af en toe"-antwoorden in de

steekproef Lang-in-bijstand moet niet perse toegeschreven worden aan

(44) Het is niet goed mogelijk deze percentages te vergelijken met die uit

het onderzoek onder "normale" gezinnen. De Vries vermeldt uit zijn

onderzoek onder een gehele dorpspopulatie dat door de plaatselijke

huisarts, wijkverpleegster en maatschappelijk werkster tezamen als

het ware van buitenaf er in 16, 4~Jo van de 645 gezinnen-met-kinderen
opvoedingsmoeilijkheden werden gesignaleerd, maar die werden

slechts in 2, 5ojo van ernstige aard gevonden. A.E.N. de Vries: Gezin

en hulpverlening in Dorp-bij-stad, 1973.
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een langduriger financiële afhankelijkheid. Evenzeer kan men veronder-

stellen, dat de gemiddeld oudere leeftijd van de kinderen uit deze

steekproef de kans op moeilijkheden doet vergroten. Ook een nadere

analyse van de redenen van het ontstaan van moeilijkheden toont aan

dat er in dit opzicht nauwelijks sprake is van een verschil tussen beide

steekproeven: van de respondenten, die de vraag met vaak of voortdurend

beantwoord hebben geeft bijna 2~3 hiervoor de afwezigheid van de vader

als reden aan, slechts enkelen achten de eigen uithuizigheid en ruim 2~3

het gebrek aan financiele middelen een oorzaak van de problemen.

De eerder in dit hoofdstuk geciteerde auteurs deden reeds vermoeden dat

in de onderzochte groep aan de zorg voor de kinderen grote waarde werd

gehecht. Om dit te kunnen vaststellen werden aan de respondenten de vol-

gende items voorgelegd, waarop zij konden reageren met "mee eens" of

"niet mee eens" (45).

1. Het grootste genoegen in het leven van een ouder is zich in te spannen

voor zijn kinderen.

2. Een ouder zou zijn eigen plezier moeten opgeven voor zijn kinderen.

3. Het belang van het kind zou in het leven van een ouder op de eerste

plaats moeten komen.

4. Een ouder moet zijn eigen geluk opgeven voor zijn kind.

5. Een goede ouder denkt eerst aan zijn kind en dan pas aan zichzelf.

De antwoorden konden op de gebruikelijke wijze tot een somscore worden

samengetrokken. In tabel 5. 17. is zowel voor de steekproef Lang-in-bij-

stand als voor de beide metingen bij de steekproef Kort-in-bijstand de

antwoordverdeling op de items weergegeven.

(45) Deze items zijn overgenomen uit de door de Stichting Centrale voor
Pleeggezinnen Noord-Brabant en Limburg gehanteerde Registratie-
lijst voor pleeggezinnen. Zie pag. 10, "Handleiding behorende bij de
registratielijst pleeggezinnen".
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Tabel 5. 17.: Mate van opofferingsgezindheid bij eerste en tweede meting.

Lang- Kort-in-bijstand
in-
bijstan In-bijstand Uit-bijstand

eerste eerste tweede eerste tweede
Opofferingsgezindheid meting meting meting meting meting

gering ( score 0- 4) 15, O~Jo 14, 3ojo 20, 2qo 18, 5qo 27, 7ojo

midden ( score 5- 7) 25, 8~Jo 28, 2Pfo 32, 4~Jo 32, 3~Jo 43, l~Jo

groot ( score 8-10) 59, 2~0 57, bojo 47, 5qo 49, 2oÍo 29, 2~0

N- 492 238 238 65 65

De gerichtheid op het belang van de kinderen, die wij hier met de term

opofferingsgezindheid hebben aangeduid, blijkt in beide steekproeven bij

de meerderheid sterk ontwikkeld te zijn en niet noemenswaard van el-

kaar te verschillen.

Binnen beide deelgroepen van de steekproef Kort-in-bijstand kan men

constateren, dat er bij de tweede meting sprake is van een minder sterke

opofferingsgezindheid ten aanzien van kinderen dan bij de eerste meting.

Op welke wijze kan dit op het eerste gezicht merkwaardige verschijnsel

worden geihterpreteerd ?

Bij de eerste meting hadden velen van de door ons onderzochte responden-

ten sinds kort hun huwelijk zien mislukken. Dit kan ertoe geleid hebben

dat bij hen in sterke mate de opvatting is ontstaan, dat deze mislukking

en de daarmee gepaard gaande spanningen zeker niet ten koste mochten

gaan van de kinderen.

Op deze wijze geihterpreteerd zou de grote mate van opof.feringsgezind-

heid gezien moeten worden als een sterk emotionele reactie, waarin men

tegenover de buitenwereld tot uiting wil laten komen, dat ondanks het mis-

lukt zijn van het huwelijk de kinderen hiervan niet de dupe zullen worden.
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~Het lijkt aannemelijk dat deze emotionele reactie op den duur minder

sterk wordt en men meer oog gaat krijgen voor de eigen belangen en

behoeften in de nieuwe situatie, waarin men is komen te verkeren. Dit

laatste zou dan de geringere mate van opofferingsgezindheid, die wij

bij de tweede meting hebben geconstateerd, kunnen verklaren.

5.4.4. Opleiding van de-kinderen.

Om te kunnen vaststellen of de positieve bevindingen, waartoe Kriesberg

en Strang kwamen over de opleiding van kinderen, ook voor de Neder-

landse situatie golden, werd aan de respondenten met schoolgaande kin-

deren de volgende vraag voorgelegd: "Welke opleiding hoopt U, dat Uw

kinderen die nu nog op school zijn, zullen halen en wat hoopt U, dat ze

uiteindelijk zullen bereiken ?" (46). Indien het aangegeven niveau niet

hoger was dan het uitgebreid lager niveau, werd ook de volgende vraag

gesteld. "Hebt U het idee, dat Uw inkomen, dus de bijstandsuitkering,

een belemmering vormt om Uw kinderen verder te la.ten leren ?".

In tabel 5. 18. is voor beide steekproeven de antwoord-verdeling weer-

gegeven. (Zie Tabel 5. 18. op de volgende pagina).

Bijna de helft ambiéerde een voortgezet onderwijs op middelbaar niveau.

Het enige verschil tussen beide steekproeven is te vinden bij het antwoord

"weet niet welk niveau". Dit verschil moet echter niet door de duur van

de bijstandsperiode verklaard worden, maar door de leeftijd van de kinde-

ren. Gezien het feit, dat de kinderen van de respondenten uit de steek-

proef Kort-in-bijstand over het algemeen jonger waren dan die van respon-

denten uit de steekproef Lang-in-bijstand, behoeft het geen verwondering

te wekken, dat de respondenten uit de steekproef Kort-in-bijstand zich

nog geen duidelijk oordeel gevormd hadden over de opleiding van hun kin-

deren. '

(46) Bij de codering van deze vraag is gebruik gemaakt van de publikatie
van het Centraal Bureau voor Statistiek: "Systematische indeling van
het Onde rwij s", 1968.
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Tabel 5. 18.: GeambiLerd opleidingsniveau voor de kinderen.

Steekproef

Kort-in-
bijstand

Lang-in-
bijstand

Basis, lager of uitgebreid lager niveau:
bijstand vormt belemmering 28 ( 14, l~Jo) 47 ( 13, 7qo)

Basis, lager of uitgebreid lager niveau:
bijstand vormt geen belemmering 23 ( 11, 6~Jo) 55 ( 16, O~fo)

Basis, lager of uitgebreid lager niveau:
weet niet of bijstand belemmering vormt 7( 3, S~Jo) 25 ( 7, 3ojo)

Middelbaar niveau 45 ( 22, óojo) 87 ( 25, 3qo)

Semi-hoger niveau 18 ( 9, Oojo) 22 ( 6, 4~Jo)

Hoger niveau 23 ( 16, óqo) 54 ( 15, 7qo)

Weet niet welk niveau 45 ( 22, 6~Jo) 54 ( 15, 7qo)

199 ( 100, Oojo)~" 344 (100, 1Pfo)~~`

~~) Alleen aan respondenten met schoolgaande kinderen werd deze vraag

gesteld.

Voorzover dit laatste wel gebeurd is, bleken de ambities inzake de opleiding

bij beide categorieen respondenten bijzonder hoog te zijn en werd de bij-

standsuitkering, bij de eerste interviews althans, niet vaak als een be-

lemmering gezien voor een voortgezette opleiding van de kinderen. Bij

de tweede meting echter bleek de groep die in bijstand was gebleven aan-

zienlijk minder zeker van zijn zaak: 13~jo meer respondenten wisten nu

niet meer welk niveau haalbaar zou zijn en b~Jo méér vrouwen verwachtte

reeds een lager dan middelbaar niveau. Deze onzekerheid heeft mogelijk

toch te maken met de financieel beperkte mogelijkheden van de bijstand,

omdat van de 104 gezinnen, waarin kinderen van respondenten uit de steek-

proef Lang-in-bijstand in de bijstandsperiode zijn gaan werken, er in 23
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gevallen (22, lqo) de bijstandssituatie er mede toe heeft bijgedragen,

dat deze stap gezet werd. Over de steekproef Kort-in-bijstand kon in

dit verband weinig gezegd worden, omdat na 1 jaar in 18 gezinnen kin-

deren gedurende de bijstandsperiode waren gaan werken, waarvan 1

vanwege de bijstan~cí.

Het eerder geconstateerde feit, dat de respondenten de moeilijke finan-

ciële situatie, waarin zij zich veelal bevinden, niet ten kosten wilden

laten gaan van hun kinderen, kon tenslotte nog verduidelijkt worden aan

de hand van de antwoorden op de volgende items, welke het ambitieni-

veau ten aanzien van de kinderen indiceren (47):

1. Het is belangrijk een kind te leren, dat het vooruit moet komen

in de wereld.

2. Een ouder zou moeten willen dat zijn kind overal het beste in is.

3. Als een kind maar zijn best doet, staat hem niets in de weg.

4. Als ouder moet je er voor zorgen, dat een kind het op school
goed doet.

5. Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind nuttig is in de maat-

schappij .

In tabel 5. 19. is voor beide steekproeven de antwoordverdeling op deze

items weergegeven. (Zie tabel 5. 19. op de volgende pagina).

Zoals reeds og basis van eerder in deze paragraaf vermelde resultaten

verwacht kon worden, bleken de respondenten uit de steekproef Lang-in-

bijstand nog even sterke ambities ten aanzien van hun kinderen te hebben

` als die uit de steekproef Kort-in-bijstand: in beide steekproeven was het

~ambitieníveau hoog bij meer dan de helft. Er was daarom bij de eerste

(47) Ook deze items zijn ontleend aan de door de Stichting Centrale Pleeg-
gezinnen Noord-Brabant en Limburg gehanteerde Registratielijst
voor pleeggezinnen. Zie pag. 10, "Handleiding behorende bij de re-
gistratielijst pleeggezinnen".
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Tabel 5. 19. : Ambitieniveau t. a. v. de kinderen bij eerste en tweede

meting.

Lang- Kort-in-bij stand
in -
bijstand In-bijstand Uit-bijstand

eerste eerste tweede eerste tweede
meting meting meting meting meting

gering ( score 0- 4) 9, 4ojo 10, 9~0 13, 9~0 12, 3~Jo 21, 5~0

midden (score 5- 7) 32, 9~0 30, 3qo 31, 5~Jo 38, 5ojo 38, Sojo

hoog ( score 8- 10) 58, 7ojo 58, 8~Jo 54, 6~Jo 49, 2qo 40, Oqo

N- 492 238 238 65 65

meting geen reden om aan te nemen dat een langdurige financi~le afhan-

kelijkheid tot een geringer aspiratieniveau ten aanzien van de kinderen

zou leiden.

Bij de tweede meting bleek echter dat er sprake was van een iets lager

aspiratieniveau voor de kinderen. Interessant was nog de bevinding, dat

bij de vergelijking tussen beide groepen bleek dat degenen, die nog in

bijstand waren hogere aspiraties voor hun kinderen hadden dan zij die

inmiddels uit bijstand waren.

Mogelijk kan hieraan dezelfde interpretatie worden gegeven als aan het

feit, dat de opofferingsgezindheid voor de kinderen in de groep-In-bijstand

eveneens hoger was dan die in de groep Uit-bijstand. Respondenten die

inmiddels uit bijstand zijn geraakt door een nieuw huwelijk te sluiten zul-

len er waarschijnlijk minder behoefte aan hebben om tegenover de buiten-

wereld te benadrukken dat hun kinderen niets tekort zullen komen dan zij

die nog in bijstand zijn. Zij behoeven niet langer hun eigen toekomston-

zekerheid te bezweren door die van hun kinderen veilig te stellen.
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HOOFDSTUK 6. DE HULPVERLENING VAN DE GEMEENTELIJKE

SOCIALE DIENSTEN; ERVARINGEN VAN CLIENTEN.

6. 1. Inleidin~; vraa~stellin~.

In de geschiedenis van de armenzorg vindt men telkens weer de vraag

gesteld of de materi~le hulpverlening niet rationeler en met meer begrip

voor de achtergronden van de materiele nood zou moeten worden georga-

niseerd. Daarbij werd een individualiserende benadering niet in strijd

gevonden met zulk een rationele aanpak. Het streven naar onderlinge

hulpverlening leidde binnen de arbeidersbeweging echter geleidelijk naar

sociale verzekerings- en voorzieningssystemen die mede onder invloed

van de overheidsbemoeienis tot bureaucratische organisaties voor grote

collectiviteiten uitgroeiden, waarvan de diensten een steeds meer uni-
forme inhoud kregen.

Binnen de armenzorg en later binnen de bijstandsverlening is men echter

altijd blijven streven, ook toen de overheid op dit terrein ging domineren,

naar een wijze van helpen die rekening hield met de individuele omstandig-

heden van de hulpbehoevenden door zowel de materiële als de immateri-

ele hulp aan te passen aan de concrete noodsituatie.

De vraag blijft echter of dit streven ook voldoende gerealiseerd kan worden

binnen een ambtelijk systeem dat gezien de omvang van de te verlenen hulp

ook onontkoombaar bureaucratische kenmerken moet vertonen.

Heeft de noodzaak tot administratieve verantwoording en de eis gestan-
daardiseerde procedures en uniforme normen te volgen niet vaak als con-

sequentie dat het contact met de cliënten onpersoonlijk wordt en de afstand

zo groot dat er geen sprake meer kan zijn van een vertrouwensrelatie

waarin de individuele context van de materi~le nood nog ter sprake kan
komen ? Niettemin kan men verwachten dat degenen die, ondanks een toe-

nemende dekking van sociale risico's door de collectieve verzekeringen,

toch nog bij de bijstand terecht komen, veelal in specifieke en complexe

probleemomstandigheden verkeren, waarin meer dan materiële hulp nodig

is.
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In dit hoofdstuk zal daarom worden onderzocht of de groep die hier in

studie is bij de Sociale Diensten een behandeling ondervindt waarbij niet

alleen sprake is van een correcte en duidelijke afhandeling van het ver-

zoek om bijstand maar ook van begrip en hulp voor problemen die wel

met de financiële nood samenhangen maar die niet met een uitkering

alleen kunnen worden opgelost.

De relevantie van deze vraagstelling wordt zowel gevonden in de bete-

kenis die een bepaalde stijl van hulpverlening waarschijnlijk heeft voor

de toegankelijkheid van de hulp voor de (potentiele~ cliënten als in de

vraag in hoeverre de bijstandsverlening er, zoals de wet voorschrijft,

toe bijdraagt dat de betrokkenen weer zelfstandig in hun bestaan gaan

voorzien en of zij gepaard gaat met andere vormen van dienstverlening

of bemiddeling daartoe.

Reeds is in hoofdstuk 2 geanalyseerd in hoeverre de wijze, waarop cliën-

ten de bijstandsverlening door de Sociale Dienst op grond van vage beeld-

vorming of op grond van persoonlijke vroegere ervaringen percipiéerden,

bevorderde of belemmerde dat, al dan niet na aarzeling, een beroep

werd gedaan op de bijstandswet.

In hoofdstuk 5 is ook reeds de ondervonden behandeling als variabele be-

trokken bij de analyse van de factoren die invloed konden hebben op het

ontstaan van symptomen van statusverlies, sociaal isolement en soort-

gelijke effecten.

In dit hoofdstuk zal de dienstverlening zelf als afhankelijke variabele worden

geanalyseerd, dat wil zeggen er zal worden nagegaan waardoor het posi-

tieve of negatieve oordeel over de dienstverlening vooral wordt bepaald en

welke factoren van invloed zijn op de vraag naar andere vormen van hulp-

verlening.
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6.2. De operationaliserin~ van de vraa~stelling; freguentie-verdelin~en.

Bij het thema "dienstverlening" zijn er twee aspecten aan de orde:

6.2. 1. Hoe verliep de eigenlijke bijstandsverlening, dit is de toeken-

ning van financi~le hulp.

6.2.2. In hoeverre is er sprake van aanvullende ("immateriële") hulp-

verlening, hoe wordt die beoordeeld door de cli~nten en wat zijn

hun verwachtingen daaromtrent.

6.2-1- De bi~standsverlening.

De vragen over de eigenlijke bijstandsverlening betreffen voornamelijk

twee dimensies van het proces:

- de frequentie en modaliteiten (naar plaats, aantal personen) van de con-

tacten die er plaatsvonden tussen G. S. D. en cli~nten, en het oordeel van

de respondenten hierover.

- de eigenlijke bijstandstoekenning naar zijn communicatie- en relatie-

aspecten en de beoordeling daarvan door de respondenten.

6. 2. 1. 1. De contacten van de client met de G. S. D.

Het is een min of ineer stereotype klacht dat de contacten met de over-

heidsdiensten meestal te haastig, onpersoonlijk en op een afstand zijn en

dat (misschien mede als oorzaak) de ambtenaren een te zware taaklast

hebben om het beter te doen.

~De gegevens over het contactenpatroon dat zich tussen G.S.D. en clienten

vormt, díenen voornamelijk om na te gaan of er, nadat men de stap naar

de Sociale Dienst heeft gezet, misschien voor de bijstandaanvrager ele-

mentaire barriéres optreden in de communicatie, waardoor van een meer

persoonlijke hulpverlening ook weinig terecht kan komen. Zij betreffen:
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1. het aantal personen van de G.S.D. waarmee contact is geweest;

2. de frequentie van dat contact en de plaats waar de contacten met de

G.S.D.-vertegenwoordiger plaatsvonden: thuis of op het bureau;

3. de accomodatie voor de contacten op het bureau: loket of spreekka-

mer;

4. het tempo, waarin de aanvragen werden afgehandeld;

5. de duidelijkheid van de verstrekte informatie;

6. de mate van inspraak van de clienten en hun behoefte daaraan;

7. de behandeling door de ambtenaar zoals deze door de cliënten werd

. ervaren.

Wij hebben de veelheid van informatie over deze aspecten voor de over-

zichtelijkheid compact samengevat in de volgende overzichtstabel (zie

pagina 229). Voor de operationalisering van de diverse aspecten zij ver-

wezen naar het Interviewschema vraag 26, 28 en 29, Bijlage V.

De bestudering van de op pagina 229 vermelde gegevens leidde tot de

volgende conclusies en commentaren:

-~Naarmate men langer in bijstand is hebben de cliënten met meer amb-

~tenaren te doen gehad. Wat ook de redenen mogen zijn van deze "dub-

bele bemoeienis" - die overigens niet alleen simultaan maar ook sequent

kan zijn geweest - , vanuit de Dienst gezien brengt het de noodzaak mee

van veel informatie-overdracht terwijl de cliënten zich ten overstaan

van meer personen moeten blootgeven, hetgeen het ontstaan van een ver-

~trouwensrelatie niet steeds begunstigen zal; 42qo van hen vond het dan ook

vervelend met meer ambtenaren contact te hebben.
r

- Overigens vond ruim 3~4 van de cliénten het contact met de ambtenaren

, prettig.

- Een even hoog percentage vond de frequentie van het contact ook voldoen-

de om zijn situatie uit te leggen. Hoe langer men in bijstand is, des te



Tabel 6. 1.: Samenvatting van de gegevene over he[ contactpatroon van clienten met de
G.S.D.'e en het oordeel van de clienten daarover4).

Aspecten con[actpatroon Kort-in-bijetand Lang-in-bijstand

la. Aantal GSD-ambtenaren waarmee men contac[ had.
N- 100qo - 368 N- 100~ - 492

- met een pereoon 48, 9~0 29, 1~- met 2 of 3 pereonen 37, Oq 32 3o~O
- met 4 of ineer 12, Bq 33, 9~0- niet bekend l, qyo 4 7Jo

Ib. Oordeel over contact met meerdere ambtenaren:
- vond het vervelend 41,Oq 42,7~
- wae het om het even 42, Sqo 40, 7"fo- vond het prettig 15, 4~ 13, 4q
- niet bekend 1,1~ g 2~

lc. Oordeel over het contact in het alaemeen:
- met elechts 1 pere.contact gehad: - prettig 88, 4yé 75, 7yo ,.

- niet prettig 9.4~ 20, 3~
- niet bekend 2, 2~ 5, Oq

- met meerdere contact gehad; - met allen prettig 66, 1~ 46, 49ó -
- met de meeste prettig 16, 1~ 28, 9qó
- met de meea[e niet 11, 2~ 15, 9q
- met niemand pret[ig 5, 4q b, 9~
- niet bekend 1, 2~0 1, 9~

2a. Freauentie en plaata van de contacten: Thuie Bureau Thuie Bureau
- geen contact 33, 7q 7, lye 18, 5~ 7, 3qo
- 1 x 3l, Sq 12, 59 14, 2~ 9, 3~
- 2 of 3 x 23, 9q 37, Oq 25, 4q 22, 6q'o
- 4 x of ineer 10, Oq 39, 3~ 36, Oq 52, O~u
- niet bekend 1, 3q 4, l~0 5, ~ 8, 8~

2b. Oordeel overtoeteikendheid van het contact:
vond het genoeg 85, 1"fe 78, ~

- voad het niet genoeg 12, 8~ 17, 7~
- niet bekend 2, !q 4, 3~

3a. Accomodatie bii het tontact op bureau:
- aan loket 9,8~ lZ,Bq
- in epreekkamer B1, 5~ 76,8~
- beiden 3 3q 4 ~
- geen van beiden 4, l~ 3, OyO
- nie[ bekend 1,4q 2,4q

36. Oordeel over accomodatie bii bureau-c.....act: Loket Spreek- Loket Spreek-
kamer kamer

- geen ervaring 85, óyo 13, 9~ 79, 8yo 15, 8q
- ervaring positieC 5, 2~0 63, 6q 6, Sqo 57, 5q
- ervaring neutraal 3, Qq 7, l~ 4, 3~ 3, 4qe
- ervaríng negatief 4, l~0 9, Sq 6, lyo 7, qq
- niet bekend 2, 1'k 6, O~o 3, 2yo 5, 5"fo

4a. Hoe lana op biis[and aewacht na aanvraae:
- één week of minder 30,7q ( niet ge-- 1 tot 2 weken 20, 7"jo vraagd)
- Z weken tot 1 maand 25, 5~~j
- 1 maand tot 2 maanden 14, 7qo ~
- meer dan 2 maanden b, 3~
- niet bekend 2, 2qe idem

Aepecten contactpatroon Kort-in-bije[and Lang-in-bijstand

4b. Oordeel over de moeite om biietand te kriiaen:
- veel moei[e 20, 7"fe
- geen moeite 7g, 3~ ~~
- niet bekend 1, 1 je

4c. Direct bi.Íatand aekreaen ot na bezwaarschrif[:
- direct 94, Bk - -~.
- na bezwaarechritt 4, 3~
- niet bekend O,Bio

5. Inteneiteit en duideliikheid van de informatie van de GSD:
- beechikking: - geen gehad 4,9~

wae duidelijk 83, Z~
- niet duidelijk 10, 696
- niet bekend 1,3~

- uitkeringstormulieren: - ontving er geen 18, 590
- duidelijk 63, Oq
- niet duidelijk 18,2~
- niet bekend 0, 3yo

- overige informatie
(brieven, brochures): - on[ving niete ~ 66,3~

- duidelijk 3l, Sq
- niet duidelijk 1, 9~
- niet bekend 0, 3y~

6a. Oordeel over de hooate van de uitkerina;
- meer gekregen dan verwacht 17, 7qe
- minder gekregen dan verwacht ~ 42,4yo
- evenveel gekregen dan verwacht 22,3yo
- had er geen idee van 16,6"(0
- niet bekend 1, 1~

6b. Oordeel over ei en invloed o hoo te uitkerin :
- ja of geen behoefte aan invloed 36, 19áo
- neen, te weinig invloed ~ 61, 7qo
- niet bekend ~ 1, q~

6c. Behoefte aan inspraak bii bepalina van biietand:
- geen behoefte 20,Iqé
- eamen met ambtenaren ,. 75, 8qo
- niet bekend 4, 1 k

7. Oordeel over behandeline door de GSD-ambtenaren:
- de ambtenaren helpen client t,)

- op pereoonlijke manier 68, 3"fe
-meer als een nummer 23,4`qe
- niet bekend 8,270

- de ambtenaren - tonen begrip voor ei[uatie . 71, 6~
- tonen geen begrip 18,5~
- niet bekend 10,p~

- de ambtenaren - kijken niet neer op client 81, 890
- doen dat wel 10, 970
- niet bekend 7, 5~

- de ambtenaren - vragen geen onnodige dingen 78, Sq
- doen dat wel 16,2yo
- niet bekend ~5.,;~

idem

idem

idem
14, 6~
67, 99
l4,2fo
3,2~

44, 5q
48,4q

3, 7yo
3, 5~

(niet ge-
vraagd)

36, 2'k
59,87
4, 1 "k

I8, Sqo
71, 5~
10, 0k

65, 9y,
28, 596
5,69

72, 2~fo
20, 3~
7, 5~

76, 2yo
20, 4~
3, 4qo

72, Bye
25, 2~
~2,-0~.

~) Deze gegevens zíjn afkomstig ui[ het le interview. ~) Deze gegevens zijn afkomatig uit het 2e interview.
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en aan de beslissing van hogere instanties gebonden zijn en er van

een individualiserende toepassing van de genormeerde uitkering nauwe-

lijks sprake kan zijn ? Deze inconsistentie kan men dan interpreteren

als machteloosheid.

- Tenslotte blijkt dat 65 tot 80ojo over de onderscheiden aspecten van de

behandeling positief oordeelt, al verzwakt dat oordeel enigszins met

de duur van de bijstand. Uit een vergelijking van de verwachtingen die

de groep Kort-in-bijstand had ten aanzien van de behandeling door de

G.S.D. met de feitelijke ervaringen in deze na één jaar bijstand blijkt

dat men 20 tot 35qo positíever is gaan oordelen. Dit duidt op het bestaan

, van een negatiever imago ~~an de G. S. D. dan met de werkelijkheid overeenstemt.

Deze bevindingen stemrnen overeen rnet die van Amerikaanse soortgelijke

studies, die eveneens onverwacht positieve reacties van de cli~nten ver-

melden ( 1). Handler en Hollingsworth wijzen er echter op dat men dit

soort reacties moet zien in de context van de leefomstandigheden der

cliënten voor ze bijstand ontvingen en binnen de horizon van beperkte ver-

wachtingen.

6.2. 1.2. Wat beihvloedt het oordeel over de G.S.D. ?

Wij zullen in het navolgende in het kort nagaan met welke factoren het

oordeel over de dienstverlening vooral samenhangt.

Het oordeel over de dienstverlening werd afgeleid uit de combinaties van

antwoorden op de vragen 2 en 7 uit Tabel 6. 1. (2). Op de gebruikelijke wijze

(1) L. Podell, et al. : Reactions of Welfare clients to Caseworker Contact;
New Yo rk, 197 1.
J. F. Handler 8z E.J. Hollingsworth: The "deserving poor"; a study of
Welfare administration; Chicago, 1971, pag. 8-9.

(2) De analyse werd alleen gedaan met de gegevens van de steekproef Lang-
in- bij stand.



- 232 -

werden weer schaalscores berekend, die in dit geval een spreiding hadden

van 0 tot 10, waarbij 10 het meest positieve oordeel over de dienstverle-

ning impliceert.

Als factoren die dit oordeel naar onze veronderstelling zouden kunnen be-

invloeden werden gekozen:

a. het aantal ambtenaren waarmee men contact had gehad,

b. de frequentie en plaats van die contacten,

c. de duur van de bijstandssituatie,

d. het oordeel over de toereikendheid van het inkomen,

e. het al dan niet ontvangen hebben van extra bijstand,

f. vroegere ervaringen met de Sociale Dienst,

g. het beeld van de bijstandontvangers dat men bij de buitenwacht veron-

de r stelt,

h. het al dan niet verplicht zijn zich bij het G.A.B. te laten inschrijven,

i. het al dan niet verplicht zijn contact op te nemen met G.A. B. of G. G. D. ,

j. het al dan niet verwezen zijn naar andere instanties,

k. het al dan niet ontvangen hebben van niet-financiLle hulp van de G. S. D. ,

1. of het besproken hebben van persoonlijke problemen,

m~t. achtergrondfactoren: zoals vroegere inkomen, sociaal milieu, burger-

lijke staat, leeftijd, opleidingsniveau, gezinsgrootte, de urbanisatie-

van de woongemeenten en het al dan niet zelf werkzaam zijn buitenshuis.

~Bij toetsing op significantie ( 3) bleek van de achtergrondfactoren (m t~m t)

~er slechts één een duidelijke samenhang te vertonen met het oordeel over

e dienstverlening: de vrouwen die buitenshuis werkten waren duidelijk po-

itiever. Wij vonden al eerder dat deze groep ook in haar oordeel over de

~financiële situatie en ook over haar sociale contacten zich in gunstige zin
~ onderscheidde van de niet-werkende vrouwen.

(3) Met behulp van de L-toets van Spitz.
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Een zwak verband is er met de burgerlijke staat in die zin dat de weduwen

en de verlatenen positiever zijn in hun oordeel over de bejegening, de on-

gehuwde moeders daarentegen duidelijk negatiever; de gescheidenen nemen

een midden-positie in. Een interpretatie hiervan zou kunnen zijn dat de

eerste groep zich in.de wijze van behandeling meer door de G.S.D. gele-

gitimeerd weet voor zijn afhankelijkheid van de bijstand dan de laatste.

Enig verband is er ook met leeftijd: hoe ouder de clienten hoe positiever

de perceptie van het optreden van de Sociale Dienst. Ook hier is het moge-

lijk dat de bijstandsverlening eerder gerechtvaardigd wordt geacht, omdat

er minder alternatieven voor de ouderen zouden zijn.

Het opleidingsniveau der respondenten heeft evenals het sociale milieu,

weinig van doen met hun oordeel over de G.S.D.: alleen bij de kleine gx~ep

(5ojo) met een middelbare opleiding of hoger zijn de oordelen wat meer g~po-

lariseerd maar zeker niet alleen uitgesproken negatiever, zoals men zou

verwachten op grond van de veronderstelde grotere behoefte aan onafhan-

kelijkheid in deze groep.

Bij de overige hierboven genoemde factoren (a t~m 1) is er bijna steeds

sprake van een significante samenhang met de wijze waarop de behandeling

: door de G. S. D. ervaren wordt.

Is die ervaring nog niet erg veel negatiever als de bijstandssituatie al

langer heeft geduurd (c), als men met meer ambtenaren te doen had gehad

(a) of het aantal contacten groter was (b), zij wordt wel uitgesproken be-

paald door het feit of inen vroeger al minder goede ervaringen had met de

Sociale Dienst (f) en of inen zich als misbruiker van sociale voorzieningen

beschouwd voelt (g).

Een zeker verschil maakte het ook of de Sociale Dienst de cliënten verwezen

had naar particuliere instellingen voor hulpverlening (j) of naar instanties

als GAB of GSD (h en i), maar dan in die zin dat het verwezen worden tot

een negatiever oordeel leidde over de Dienst. Dit vindt misschien zijn ver-
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klaring in het feit dat men bij die andere instanties soms slecht geholpen

is, wat weer zijn repercussies heeft op het oordeel over het contact met

de Dienst.

'Een veel positievere beoordeling krijgt de GSD als zij zelf ook niet-finan-

~ ci~le hulp heeft gegeven of als de cliënten er hun persoonlijke problemen

hebben kunnen voorleggen (k en 1) waarover meer in de volgende paragraaf.

Het duidelijkste verband is er echter wanneer de bijstandsrelatie ook finan-

cieel als bevredigend ervaren wordt: degenen die royaal of behoorlijk

zeiden rond te kunnen komen zijn duidelijk meer ingenomen met de behan-

deling door de ambtenaren dan zij die het moeilijker hadden (d). Vooral

ook degenen die er door de bijstand financieel op vooruitgegaan waren

oordelen positief., terwijl zij die extra bijstand hadden moeten aanvragen

(die dan lang niet altijd werd verkregen), duidelijk negatiever waren (e).

6. 2. 2. De aanvullende, zgz. "immate riële" hu~verlenin~ van de G- S- D.
--------------------- --------

6. 2. 2. 1. Inleiding.

De taak van de G.S.D. inzake de immateriële dienstverlening is vanaf het

ontstaan van de bijstandswetgeving een omstreden kwestie geweest (4).

In de bestaande controverse over de vraag wie vooral verantwoordelijk en

gerechtigd is om de cliënten in niet-financiële moeilijkheden te helpen, de

overheid dan wel de particuliere hulporganisaties, wordt door beide par-

tijen steeds het recht op vrije keuze door de cliënten als uitgangspunt

(4) Zie o. a. Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer (pag. 22 e. v.

resp. pag. 392 e. v. ) en Memories van Antwoord en Toelichting bij de
behandeling van het wetsvoorstel ABW in 1963, en het DIVOSA-pread-
vies: De rol van de gemeentelijke Sociale Dienst in de maatschappe-

lijke dienstverlening, uitgave nr. 33, maart 1974.
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vooropgesteld. Er is echter weinig bekend over de ervaringen en verlan-
~gens van de cliënten in deze. Het leek daarom gewenst de bij dit onder-
zoek betrokken groep uitdrukkelijk naar hun desiderata te vragen. Dit
werd te meer van belang geacht, omdat de betreffende bijstandontvangers
vermoedelijk frequenter met allerlei problemen te maken zullen heb-
ben dan gemiddeld het geval is bij volledige gezinnen; de oorzaken en ge-
volgen van de gezinsonvolledigheid werken waarschijnlijk negatief in op
het hele functioneren van het gezin, op de zorg voor de kínderen, op de
contacten met de omgeving, op de gezondheid, op elementaire functies
als huishouding en onderhoud varr de woning, op de vrijetijd- en vacantie-
besteding. De min of ineer plotselinge confrontatie met de volledige ver-
antwoordelijkheid voor alles wat een gezin aan taken stelt is in de situatie,
waarin veelal ook het geestelijk evenwicht verstoord is, gauw een te zware
opgave, zeker wanneer men daarbij nog wil proberen zoveel mogelijk
financieel onafhankelijk te blijven door te gaan werken of tracht een nieuw
huwelijk te sluiten.

Het kwam de onderzoekers daarom zinvol voor om bij een groep die ge-
middeld langdurig van bijstand afhankelijk is geweest en die waarschijn-
lijk in een complexe noodsituatie verkeerde, de feitelijke rol van de Sociale
Dienst te registreren en tevens een poging te doen bij de cliénten na te gaan
hoe die hulp geapprecieerd werd.

"Op grond van Art. 2.2. van de A. B. W. (5) werd door ons verondersteld dat
de G. S. D. -functie in deze voornamelijk intermediair zou zijn, d. w. z. dat
de G.S.D. niet op de eerste plaats zelf de gevraagde hulp zou bieden, maar
door verwijzing de cliënt met meer gespecialiseerde hulpinstanties in con-

,tact zou brengen.

(5) Art. 2.2. A.B. W. "Desgewenst doen zij ( B. en W.) hem bemiddeling
verlenen tot het verkrijgen van dienstverlening door kerkelijke of par-
ticuliere instellingen of personen, dan wel door de overheid".
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Vandaar dat enkele vragen over die schakelfunctie van de G. S. D. werden

gesteld. Er waren echter aanwijzingen dat met name de grotere gemeen-

ten de dienstverlening aan de cliénten niet beperkten tot voorlichting en

verwijzing maar in bepaalde situaties zelf de verdere hulpverlening ver-

zorgden. Er is daarom geprobeerd om na te gaan welke omvang dit heeft

aangenomen. In verband met de toekomstige ontwikkeling van de maat-

schappelijke dienstverlening is bovendien geprobeerd een idee te krijgen

van de behoeften en wensen van de cliënten in deze (6).

Globaal valt dus de behandeling van het thema dienstverlening in twee

deelthema's te onderscheiden:

6.2.2.2. Welke problemen van niet-financi~le aard hebben zich voorge-

daan bij de onderzochte groep, en

6.2.2.3. Welke rol heeft de G.S.D. gespeeld bij de oplossing daarvan ?

Wat is de feitelijke omvang en inhoud van de verwijzingsfunctie

van de Sociale Dienst bij de niet-financiele problemen van de

cliénten ?

In welke mate verleent de Sociale Dienst zelf hulp in deze pro-

blemen en wat zijn de verwachtingen en behoeften van de cli~n-

ten in de ze ?

6.2.2.2. De frequentie en intensiteit van de niet-financiéle problemen.

In tabel 6.2. is het aantal malen opgesomd dat bepaalde moeilijkheden door

respondenten genoemd werden, op vraag 12a, 12i of 12q. (Zie 2e Interview-

schema, Bijlage V) (7).

(6) Zie in dit verband o. a. de Concept-ontwerpen van wet op de maatschap-

pelijke dienstverlening van de Commissie Belinfante.

(7) De gegevens zijti ontleend aan het 2e interview onder de groep Kort-in-

bijstand, omdat de vraagstelling bij het le interview niet tot voldoende

genuanceerde en volledige informatie bleek te hebben geleid.
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Tabel 6.2.: Aard en aantal van de problemen waarmee de respondenten

werden geconfronteerd gedurende één jaar bijstand.

Aard van de
problemen

Nog in
bijstand

Uit bij-
stand

Totaal

Woningproblemen 26, loJo 23, lqo 25, 4~Jo

Financi~le problemen 31, 5qo 38, 5~Jo 33, OoJo

Moeilijkheden met de
kinderen 24, 4qo 21, 5PJo 23, 8qo

Problemen met vroe-
gere man 18, SoJo 26, 2qo 20, lojo

Problemen met het
alleen staan 26, 9~0 27, 7ojo 27, lqo

Moeilijkheden met de
gezondheid 29, O~Jo 27, 7qo 28, 7oJo

Problemen i.v.m.
echtscheiding~verlating 23, 9`~0 24, óqo 24, lqo

Moeilijkheden met het
werken buitenshuis 13, Oojo 10, 8ojo 12, 5oJo

Moeilijkheden met de
omgeving 7, l~fo 9, 2ofo 7, óQfo

Moeilijkheden met
huishouden e. a. 17, 6qo 13, 8PJo 16, 8~fo

Andere problemen 3, 8ojo 3, lqo 3, b~Jo

Geen problemen 16, 8qo 13, 8~0 16, 2ojo

N - 238 65 303

Hoewel de vraag er niet op was gericht, worden de financiële zorgen nog

het meest genoemd, maar blijken huisvestingsproblemen (25qo), moeilijk-

heden met de gezondheid (29, 4~Jo), moeilijkheden met de kinderen (24qo),

met het alleen staan (27~Jo) of inet de vroegere man (20qo) en alles wat met

de echtscheiding of verlating verband houdt (24qo) relatief vaak voor te

komen.
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Slechts 1óojo bleek geen speciale moeilijkheden te (willen) noemen en

29`~o vermeldde slechts één moeilijkheid, 55oJo noemde minstens 2 proble-

men: 586 bij elkaar of gemiddeld nog 3 á 4 per respondent.

Aan degenen die bepaalde problemen hadden ondervonden is gevraagd hoe

zij de ernst daarvan beoordeelden.

Tabel 6. 3.: De door respondenten zelf beoordeelde ernst van hun proble-

men.

Respondent vindt
zijn problemen

eerst genoemde
probleem

als tweede ge-
noemde probleem

Zeer ernstig 126 ( 49, ólo) 68 ( 41, 2ojo)

Ernstig 83 ( 32, 7oJo) 73 ( 44, 2ojo)

Alleen maar vervelend 38 ( 15, OoJo) 21 ( 12, 7oJo)

Geen antwoord 7( 7, 3ojo) 3( 1, 9~0)

Totaal 2ti4 ( 100, O~o) 16~ ( 100, Oj'o)

In de ogen van de respondenten waren de door hen ervaren problemen in

de meeste gevallen (82 tot 85qo) van ernstige tot zeer ernstige aard. Het

is bij gebrek aan uitkomsten van soortgelijke onderzoekingen moeilijk

om een vergelijking met andere groepen te maken. Niettemin lijkt de

probleem-frequentie en intensiteit zonder meer hoog (8).

Uit een verdere analyse blijkt nog, dat moeilijkheden met de kinderen,

(8) De Vries komt bij een onderzoek in een geíhdustrialiseerde platte-
landsgemeente van ruim 4300 inwoners via opgave en taxatie door huis-

arts, wijkverpleegster en maatschappelijk werker van de hun bekend
zijnde problemen in de 759 onderzochte gezinnen tot een percentage
van 67, 9`~o dat van ernstige of zeer ernstige aard was. Zie A.E.N. de

Vries: Gezin en hulpverlening in Dorp-bij-stad; Nijmegen, 1973, pag. 60.
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de problemen die het alleen staan met zich meebrengt, de problemen

rond de echtscheiding en verlating zelf en de moeilijkheden met de
gezondheid het zwaarste wegen voor de onderzochte groep.
Wij zijn nagegaan in hoeverre het voorkomen van de genoemde proble-
men de algemene tevredenheid van de respondenten met hun levens-
situatie beihvloedde. De uitkomsten vormen mogelijk tevens een aandui-
ding voor de mate waarin de aangeduide ernst van de genoemde proble-
men ernstig worden genomen.

Tabel 6.4.: Algemene (on)tevredenheid en het voorkomen van gezins-
problemen.

Algemene tevredenheid

Tevreden Ontevreden
Totaal

geen problemen genoemd 39 (79, óojo) 10 (20, 4~Jo) 49 ( 100ojo)
1 probleem genoemd 64 (71, 9~0) 25 ( 28, lojo) 89 ( 100~Jo)
2e probleem genoemd 80 (48, 5ojo) 85 (52, 5qo) 165 (100ojo)

N- 183 (60, 4~0) 120 (39, 6Qjo) 303 ( 100ojo)

Daaruit valt op te maken dat het vóórkomen van problemen wel een nega-
tieve invloed heeft op de tevredenheid met de levenssituatie maar dat dit
toch geen doorslaggevende factor is. Ter vergelijking zij vermeld dat
het oordeel over de toereikendheid van het 'nk 1 d 'd 1"ki omen een vee ui e i~ er
samenhang vertoonde met deze algemene (on)tevredenheid ( E - 42ojo
tegen e- 31~fo in geval van tabel 6.4. ).

De ontevredenheid met het levenslot neemt, begrijpelijk, ook toe, naar-
mate men meer problemen heeft of zijn problemen van ernstiger aard
acht. Uit meer gedetailleerde tabellen bli~jkt verder nog dat de financi~le
zorgen, het alleen staan en de moeilijkheden met de gezondheid het meest
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negatief uitwerken op de bestaanservaring terwijl de problemen rond de

echtscheiding en moeilijkheden met de vroegere man relatief minder

diepe indruk maken. Verder is uit de analyse gebleken, dat de frequentie

en de ernst van de gezinsproblemen duidelijk samenhangen met psycho-

somatische klachten en dat moeilijkheden met de kinderen daar meer en

woningproblemen veel minder dan andere problemen toe bijdragen.

6.2.2.3. De verwijzing en de hulpverlening van de G.S.D.

Bij de interviews is aan de respondenten voor elk probleem dat zij noem-

den gevraagd of zij daarvoor hulp hadden gekregen en hoe zij die hadden

gevonden. In tabel 6.7. zijn de antwoorden bij elkaar gebracht over de

hulpverlening die men bij zijn "eerste" probleem had ondervonden.

Over de meeste problemen wordt allereerst in de eigen persoonlijke om-

geving gesproken: 13~o der respondenten blijkt zelfs daarbuiten geen hulp

.meer gezocht te hebben.

Voor degenen die buiten het eigen vertrouwde milieu hulp zochten, blijkt

de Sociale Dienst een vaak gekozen toevlucht te zijn in de genoemde moei-

lijkheden en wordt zij veruit het meest in vertrouwen genomen in verge-

lijking met de andere min of ineer professionele en gespecialiseerde in-

stellingen voor hulpverlening nl. in 1~3 van alle gevallen waarin respon-

denten die hulp buiten eigen kring zochten.

Meer dan 39~o der respondenten sprak over hun problemen met de G.S.D.

De meesten van hen blijken zelf het initiatief genomen te hebben bij dat

hulp zoeken; meer dan naar alle andere hulpinstellingen die in tabel 6.5. ge-

noemd worden vinden de cliënten zelf de weg naar de G.S.D. Men hoeft er

minder naar verwezen te worden door anderen. De Sociale Dienst blijkt

niet de centrale invalspoort te vormen tot meer gespecialiseerde instellin-

gen want de verwijzende functie van de G.S.D. naar deze instellingen is

maar zwak ontwikkeld: slechts in 24 gevallen (6~Jo van alle hulp-vragen)
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Tabel 6.5.: Instellingen of personen waaraan niet-financiele problemen werden voorgelegd.
in "Jo van N).

Daarmee in contact
gekomen via:

geen

Problemen besproken met: G.S. D. Andere Zelf ant-
instantie contac[ woor~i
of instan-
tie zelf

a) Informele contactpersonen: ~

- Ouders 46, lqo

- Kinderen 18, Sqo

- Andere familieleden 40, óqo

-Vrienden, kennissen 48, Oqo

- Buren 13, 4~0

b) Professionele hulpverleners:

Ambtenaar van de G. S. D. 53, Sqo 4, 3qo 1, óqo 46, Sqo 1, 2~;0

Maatschappelijk werkster
(niet van de G. S. D. ) 16, 9ola 0, 8qo 3, Sqo 11, Sqo 0, 8~jo

Pastoor, dominee, geeste-
lijke 5, 9~0 - 0, Bqo 5, lqa -
Huisarts, dokter 29, 9qo - 2, SoJo 26, Oqo 1, 2oJo

Psychiater of psycholoog 8, 3qa - 3, 9qo 3, 9qo 0, 4qo

Med. Opv. Bureau 3, Solo 0, Solo 0, 8qo 2, Oqo -

Kinderbescherming of
voogdijvereniging 11, Sqo 1, 2qo 3, 9010 6, 7qo -

Ongehuwde Moederzorg 2, Oqa - 0, 4qo 1, 2qo 0, 4qo

Bureau v. Levens en Ge-
zinsmoeilijkheden 2, 4"jo - 1, 2 jo 1, 2qo -

Bureau Huisvesting 8, 7ofo 0, 4~0 1, bofo 6, 3ofo 0, 4oJo

Sociaal Raadsman 1, óojo 0, 4qo - 1, 2qo -
Arbeidsbureau 0, 8qo - - 0, Sqa -

Raad van Arbeid, bedrijfs-
vereniging, G.A.K. 0, 4~0 - - 0, 4qo -
G. G. D. 3, 9010 0, 4oJo 0, Solo 2, OoJo 0, Sofo
Anderen 8, 7qo 1, 2ojo 2, 4qo 4, 7qo 0, 4oJo

N - .. . ,
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werd volgens de respondenten door de G.S.D, verwezen en daarvan

nog in 11 gevallen naar een andere afdeling van de eigen Dienst. Daar-

uit moet men wel haast concluderen dat deze zich in veel gevallen com-

petent acht om zelf de nodige hulp te bieden en het niet nodig oordeelt

om te verwijzen naar andere instanties. Het grote vertrouwen van de

clienten in de Sociale Dienst wordt niet altijd beloond, want bijna 2~3

van de 136 die kennelijk hun hoop geve stigd hadden op de Sociale Dienst

zei er (nog~ geen oplossing gevonden te hebben voor zijn problemen.

Dat negatief gestemde oordeel over de doeltreffendheid van de ontvangen

hulp geldt overigens ook voor de meeste van de andere hulp-instanties:

steeds blijft er meer dan de helft van de gezinnen met de problemen,

waarvoor men hulp heeft gezocht naar hun zeggen zonder afdoende oplos-

sing zitten.

Uit de antwoorden op de vraag die als algemene evaluatie was bedoeld

van de rol van de G.S.D. en die werd gesteld aan alle (216~ respondenten

die buiten de eigen kring bij een of ineer professionele hulpinstellingen

met hun probleem hadden aangeklopt: "Vindt U dat de Sociale Dienst wel

genoeg geholpen heeft bij dit probleem of vindt U dat ze eigenlijk meer

hadden kunnen doen of zijn ze naar Uw mening niet voor dat soort proble-

men ?", kon worden opgemaakt dat ruim 1~3 meer hulp van de G. S. D.

verwachtte dan tot dan toe werd ondervonden, terwijl ruim 1~4 de hulp

van de G. S. D, afdoende achtten. Daarnaast zijn er bijna 114 van mening

dat de G.S.D. voor de gezochte hulp niet het juiste adres is. Zij ver-

wachtten van de G. S. D. dit soort hulpverlening niet.

Het beeld dat tot nu toe geschetst is had betrekking op de wijze waarop

de respondenten voor het probleem, dat zij als eerste in het gesprek met

de interviewer noemden, hulp hadden gezocht en gevonden. Er is daarna

eenzelfde reeks vragen gesteld over het verloop van het hulpproces bij
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een (eventueel) tweede probleem waarmee men in het afgelopen jaar
geconfronteerd werd. Uit de gegevens hierover blijkt dat het antwoord-
patroon niet noemenswaard afwijkt van het reeds gesignaleerde d, w. z.

- de G.S.D. was ook hier de meest gezochte hulpinstelling: bijna 1~3
van de vraag naar gespecialiseerde hulp was weer op haar gericht.

- het merendeel van deze hulpvragers had er op eigen initiatief zijn
problemen voorgelegd.

- de verwijzende functie van de G.S.D. naar de andere instellingen is
zeer beperkt.

- de door haar geboden hulp wordt in meer dan 2~3 der gevallen niet als
een afdoende oplossing beschouwd, hetgeen overigens in bijna gelijke
mate ook geldt voor de andere instanties

- deze teleurstelling leidt ook nu weer tot een aanzienlijk percentage
(t 39~0) dat vindt dat de G.S.D. meer had kunnen doen, hoewel daar-
naast 32~Jo meent dat de G.S.D. niet voor zulk soort problemen is.

Als afronding van de vragen over de ondervonden hulpverlening is de
respondenten tenslotte de vraag voorgelegd die ook al in het eerste inter-
view was gesteld.

"Vindt U het eigenlijk beter dat de Sociale Dienst alleen financi~le hulp
geeft of vindt U dat de Sociale Dienst er niet alleen moet zijn voor de
financi~le problemen maar zich ook bezig moet houden met andere pro-
blemen ?". In tabel 6. 6. zijn de antwoorden vergeleken met die uit het
eerste interview.

De behoefte aan niet-financi~le hulp blijkt bij de groep Kort-in-bijstand
aanzienlijk sterker dan een jaar voordien. Zij kan echter moeilijk aan
de duur van de bijstandssituatie worden toegeschreven, aangezien de
categorie Lang-in-bijstand, die gemiddeld reeds veel langer in bijstand
was dan de groep Kort-in-bijstand in 1973, juist minder behoefte aan dit
soort hulp vertoonde dan deze laatste groep.
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Tabel 6.6.: Verwachtingen van de respondenten t.a.v. hulpverlening

door de G.S.D.

le interview 2e interview

In U it
Kort Lang bijstand bijstand

G.S.D. alleen voor
financi~le problemen 146 (39, 7~Ío) 222 (45, l~Jo) 58 (24, 4qo) 22 (33, 8qo)

G.S.D. ook voor
andere problemen 214 (58, 2qo) 265 (53, 9~0) 177 (74, 4qo) 42 (64, óqo)

Weet niet, geen antwoord 8( 2, 2ojo) 5( 1, Oqo) 3( 1, 2qo) 1( 1, 5~Jo)

N- 368 (100oJo) 492 (100qo) 238 (100QJo) 65 ( 100oJo)

Eerder lijkt de verschillende context van de vraagstelling invloed te

hebben gehad op het antwoordpatroon: in het tweede interview is de res-

pondenten bij deze vraag een veel duidelijker referentiekader geboden,

doordat vooraf uitdrukkelijk over de aard van de niet-materiële moei-

lijkheden kon worden gesproken.

De hoge verwachtingen die men toch koestert ten aanzien van de Sociale

Dienst, ondanks de vaak onbevredigende oplossing of bemiddeling die zij

bij voorgelegde problemen had geboden, blijken bij verder doorvragen

toch niet in te houden dat de Diensten zelf steeds de behandeling van de

problemen op zich moeten nemen. Op de vraag: Zou de Sociale Dienst

dan zoveel mogelijk zelf die problemen moeten proberen op te lossen of

moet ze daarvoor de mensen meer met andere instanties in contact bren-

gen, antwoordde de groep als volgt:
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Tabel 6. 7. : Verwachting ten aanzien van de rol van de G. S. D. bij

niet-materiéle problemen.

In-bijstand Uit bijstand Totaal

G. S. D. alleen'voor finan-
ciele problemen 60 (25, 2qo) 23 (35, 4qo) 83 (27, 4~0)
G. S. D. moet zelf ook niet-
financiele problemen op-
lossen 58 (24, 4ojo) 14 (21, Sqo) 72 (23, 8oJo)
G. S. D. moet cli~nten
daarvoor verwijzen 100 (42, Oojo) 24 (36, 9oJo) 124 (40, 9~0)
Beiden 8( 3, 4qo) 3( 4, 6qo) 11 ( 3, óqo)
Geen oordeel 9( 3, 8qo) 1( 1, 5qo) 10 ( 3, 3qo)
Geen antwoord 3( 1, 3~Jo) 0( 0, OaJo) 3( 1, Oojo)

N- 238 ( 100QJo) 65 ( 100~0) 303 ( 100oJo)

Ongeveer een kwart der respondenten zegt de behandeling van zijn meer
persoonlijke moeilijkheden aan de Sociale Dienst zelf te willen toever-
trouwen. Men verwacht echter in sterkere mate (ruim 40~Jo) dat de So-

í ciale Dienst als verwijs-instantie optreedt. Hier wordt een zekere dis-
r
crepantie zichtbaar tussen de verwachtingen en de feitelijke ervaringen:
de G.S.D.'s verwijzen immers, naar zeggen van de clienten, maar zel-
den naar meer gespecialiseerde instellingen.

Aangezien het mogelijk toescheen dat de perceptie door de cli~nten van
de ondervonden hulp niet geheel correct was, is ook middels een kleine
schriftelijke enquête bij de betrokken Diensten geihformeerd naar de
feitelijk verleende immateri~le hulp voorzover dat uit de dossiers kon
worden opgediept.

Nu blijkt daaruit allereerst dat de G. S. D.'s veel minder problemen sig-
naleerden dan tijdens de interviews door de respondenten zelf vermeld
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werden, terwijl deze hun problemen toch voor ruim 80ojo als ernstig tot

lzeer ernstig kwalificeerden.

iEr is ook wel enig verschil in de opgave van de frequentie, waarmee

clienten verwezen zijn door de G.S.D. naar andere instanties. Volgens

opgaven van de G.S.D.'s is ruim 25ojo van alle cli~nten waarvan bij de

administratie problemen bekend waren, verwezen naar een andere in-

stantie. Hoewel de verwijzing voor de G.S.D.-ambtenaren een meer

professionele "techniek" zou moeten vormen, komt zij dus niet als zo-

danig bij de cliënten over. Dit vormt temeer een kortsluiting in de weder-

zijdse rolverwachtingen tussen cliénten en G.S.D., waar bleek dat er bij

de cli~nten een uitgesproken behoefte bestond aan een goede verwijzing.

Als de Sociale Diensten zelf de gevraagde hulp niet kunnen bieden zou er

meer zorg aan besteed moeten worden dat de hulpzoekenden door hen op

het goede adres gebracht worden.

In het voorgaande werd naar aanleiding van de geringe verwijsactiviteit

van de G.S.D.'s verondersteld dat de Diensten bij voorkeur zelf de be-

handeling van niet-materiL'le problemen op zich namen. Uit de enquête-

gegevens blijkt echter op een desbetreffende vraag dat voor ó0ojo van het ~

aantal gevallen die de G.S.D. kende geen oplossing van hun probleem ge-

zocht was. In dit licht is het niet verwonderlijk dat de cliënten voor onge-

veer een gelijk percentage meenden bij de G.S.D. geen afdoende oplossing

voor hun problemen gevonden te hebben.

',Uit het geheel moet geconcludeerd worden dat het er minstens alle schijn

van heeft dat de G.S.D.'s een bepaalde pretentie, die overigens strookt

~met de verwachtingen van een groot deel der cli~nten, tot nu toe (nog) niet

fwaar konden maken.



-247-

6.3. Verwachtingspatronen van cliL'nten; poging tot een typologie.

6:3. 1. De hy~othese-

Reeds in hoofdstuk 1 is op grond van de beschouwingen van Pinker over
eventueel stigmatiserende effecten van welzijnsvoorzieningen op de daar-
van afhankelijke cliënten, de hypothese geformuleerd:
Afhankelijk van het ervaren van stigma in de eigen directe of wijdere
omgeving en afhankelijk van de mate waarin de Sociale Dienst bij de
hulpverlening deze ervaring versterkt of neutraliseert, zullen de clién-
ten een afwerende en berekenende of een meer positieve houding ten aan-
zien van controle door de Sociale Dienst aannemen en uiteenlopende ver-
wachtingen koesteren inzake niet-financiele hulpverlening.
Ter verduidelijking volgt op de volgende pagina het in hoofdstuk 1 reeds
gegeven schematische beeld van de vier mogelijkheden die dit uitgangs-
punt impliceert (schema 1-A) en de op basis daarvan veronderstelde
typen van reactiewijzen.

Bij de analyse van de onderzoeksgegevens in de voorgaande hoofdstukken
zijn reeds herhaaldelijk elementen van de onderscheiden reactie-wijzen
ter sprake geweest. In deze paragraaf zal meer systematisch de samen-
hang or~derzocht worden tussen de in de hypothese onderscheiden elemen-
ten.

6.3.2. De variabelen.-------------------

Het gaat in de typologie volgens Schema 1-A om de volgende variabelen:

A. De instellin~ van de omgeving van de client ten aanzien van biistand-
ontvangen en bijstandontvangers, of ineer nauwkeurig, de wijze waar-
op de client denkt dat in zijn omgeving gedacht wordt over bijstand en
de wijze waarop hij daarop reageert.
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Schema I -A

NEGATIEVE INSTELLING VAN OM-
GEVING t.a.v. A.B.W en G.S.D.

cliënt door sti matiserin cliënt door hulpinste9 9
in defensief isolement - ling „in bescherming

genomen t.o.v. nega
ve omgeving

cliënt met negatieve t T cliënt in goed geint

maar opportunistische greerde relatie mei
instelling tav. G.S.D G.S.D. en omgevinc

POSITIEVE INSTELLING VAN OM-
GEVING t.a.v. A.B.W en G.S.D.
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Uit een eerste analyse bleek dat het verschil maakt of inet de omge-
ving het bredere maatschappelijke milieu bedoeld is of de eigen per-

soonlijke omgeving zoals familie, vrienden en buren. De eerste va-

riabele duiden we aan met: a) perceptie publiek oordeel, de tweede
met: b) perceptie reactie directe om~eving. Deze onderscheiding
impliceert twee varianten van de hypothese al naar gelang het publieke

oordeel of de reacties van de directe omgeving in het geding zijn.

B. De wijze waarop de dienstverlening van de G. S. D. door de cli~nt

wordt ervaren. Wordt de negatieve of positieve houding die zijn omge-

ving inneemt door de behandeling op de Sociale Dienst versterkt of

geneutraliseerd ?

De afhankelijke variabelen in de hypothese worden gevormd door:

C. De houdin~ en reacties van de cliënt ten aanzien van contrble van de
G.S.D. op de bijstandontvangers.

D. De verwachtin~en van de cli~nt ten aanzien van de rol van de G.S.D.
inzake immateriële problemen.

6. 3. 3. OPerationaliserin~ van de variabelen.

De boven~enoemde variabelen A en B werden geoperationaliseerd met de
in Schema VI- 1 aangeduide vragen uit de beide gebruikte interviewsche-
ma's (aangegeven met (I) resp. (II)).

Waar meer indicatoren voor één concept werden gebruikt is op de gebrui-
kelijke wijze een somscore berekend en de samenhang van de scores op
elk der indicatoren met de somscore (Y ). Wanneer de Y-waarden minder
dan . 55 bedroegen zijn de betreffende items niet meer als indicatoren
gebruikt. (Zie voor de Y-waarden Schema VI-1).
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In eerste aanleg werd nagegaan of de items v~.n variabele B ook met de
items van de variabele A correleerden of inet de som~core daarvan,
maar dat bleek, zoals reeds vermoed werd, niet het geval.

Om tot de constructie te komen van de in de hypothese genoemde vier

mogelijke combinaties van houdingen werden de beide schalen voor
"perceptie publiek oordeel" en "beoordeling dienstverlening" gedichoto-
miseerd en tegen elkaar afgezet. Dit werd bij benadering op de mediaan
gedaan en leidde tot de volgende verdeling bij de groep Lang-in-bijstand.

Tabel 6.8.: Steekproef Lang-in-bijstand verdeeld naar combinaties van

perceptie publiek oordeel en beoordeling dienstverlening.

Beoordeling dienstverlening GSD

negatief L'' ~,.7'r ~
(score Ot~m8) (score 9t~m 14) Totaal

Negatief
Perceptie (score 0 t~m 4) 104 111 215
publiek oordeel Positief

(score 5 t~m 8) 119 158 277

223 269 492

We zullen nu aangeven hoe de afhankelijke variabelen door ons werden
geindiceerd, te weten de houding ten aanzien van contróle door de GSD
enerzijds en de verwachting ten aanzien van een meeromvattende hulp-
verlening van deze instelling anderzijds.

C. De houdinQ ten aanzien van contróle door de G.S.D.

Deze variabele werd aanvankelijk (in het eerste interview) slechts ge-
indiceerd door een tweetal specifieke vragen (cl en c2). Dit om alle
schijn van recherche-achtige vragen te vermijden. In het tweede inter-



- 252 -

is echter de houding van de clienten ten aanzien van contróle met een

meer algemene vraag gemeten (c3). Achteraf gezien kan echter wor-

den betwijfeld of de formulering van de vraag voldoende éénzinnig was.

c 1) Vr. 29k(I): Het komt voor dat de Sociale Dienst U bij voorkomende

gelegenheden vraagt om Uw betalingsbewijs van huur- en ziekenfonds

te tonen, zodat nagegaan wordt of U de huur en het ziekenfonds betaald

hebt. Vindt U dat juist of vindt U dat niet juist ?

c2) Vr. 291(I): Wanneer U bijstand ontvangen hebt voor bepaalde extra-

voorzieningen b.v. een gashaard of verhuiskosten wordt eveneens nage-

gaan of U het bedrag ook werkelijk besteed hebt voor dit doel. Vindt U

dat dat wel juist is of vindt U van niet ?

c3) Vr. llf(II): Vindt U dat de Sociale Dienst er contróle op zou moeten

uitoefenen of de mensen wel terecht bijstand krijgen of vindt U dat ze

dat al genoeg doet ?

D Verwachtin en ten aanzien van de rol van de G.S.D. inzake niet-

financiele problemen.

In de hypothese geldt deze variabele als het alternatief van C, in die zin,

dat deze veronderstelt dat naarmate er minder behoefte is aan (nog)

meer contrSle er meer behoefte is aan hulp door de G.S.D. inzake niet-

financiele problemen. Ook deze variabele is met één enkele vraag nogal

summier gemeten.

dl) Vr. 32a(I) en 12s(II): Vindt U het eigenlijk beter dat de Sociale Dienst

alleen financiële hulp geeft of vindt U dat de Sociale Dienst er niet alleen

moet zijn voor financi~le problemen, maar zich ook bezig moet houden

met andere problemen ?

6:3-4- Resultaten van de-loetsing.

We kunnen nu nagaan in Tabel 6. 9. of de onderscheiden combinaties van

houdingen (typen) inderdaad, zoals de hypothese luidt, een verschillend
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verwachtingspatroon impliceren, tot uitdrukking komend onder andere

in de houding ten aanzien van contróle door de G.S.D. enerzijds en ten

aanzien van een meeromvattende hulpverlening anderzijds.

Tabel 6. 9.: De samenhang van vier mogelijke combinaties van perceptie

publiek oordeel en oordelen over de Sociale Dienst met hou-

ding ten aanzien van contróle en hulpverlening door de

G.S.D. bij de steekproef Lang-in-bijstand.

Ervaringen met G.S.D.

negatief positief

Vindt contróle Perceptie pu-
niet juist bliek oordeel:

- ti f 12 5oj 104 ~~`) 7nega e , )o ( 11, qo ( 111) 12, l~o (215)

---------------
- positief
-------------

19, 3ojo ( 119)
------------

7, O~jo ( 158)
-

12, 2ojo (277)

--------------- -------------
16, 1~Jo (223)
-----

----------
8, 9~0 (269)

-----------
12, 2ojo (492)

G. S. D, ook Perceptie pu-
------- ----------- -----------

voor niet-finan- bliek oordeel:
ciele hulp - negatief 56, 7qo ( 104) 55, Oojo ( 111) 55, 8qo (215)

- positief 43, 7Pfo ( 119) 58, 9~0 ( 158) 52, 3PJo (Z77)

49, 8ojo (223) 57, 3ojo (269) 53, 9~0 (492)

-~~) Tussen haakjes de N van de combinaties. Hierop werd gepercenteerd.

De antwoorden op de "contróle"-vraag zijn zeer scheef verdeeld.

De kleine minderheid van respondenten die bezwaar heeft tegen contróle

is nauwelijks meer vertegenwoordigd in de groep die zichzelf door de

omgeving gestigmatiseerd voelt dan onder hen die dat niet voelen. Er is

wel een wat duidelijker verband aanwezig tussen de ervaring die men

met de Sociale Dienst had en de houding ten aanzien van contróle: naar-

mate die ervaring positiever is heeft men er minder bezwaar tegen dat
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de Sociale Dienst contróle uitoefent, maar dat is toch alleen het geval

bij de groep die zich ook al door het publiek gerechtvaardigd voelt. Con-

sistent hiermee verwacht men ook niet meer of minder immateriële hulp

van de Sociale Dienst wanneer men zich door de publieke opinie niet of

wel gekentekend voelt als bijstandontvanger. De ervaringen met de hulp-

verlening van de G.S.D. zijn weer wel enigszins bepalend voor die ver-

wachting maar ook weer alleen voor de groep die zich niet gestigmati-

seerd voelt: degenen die een positieve indruk hebben van de G.S.D.

wensen er zich in meer opzichten aan toe te vertrouwen dan degenen die

niet zo tevreden zijn over de ondervonden behandeling.

Tabel 6. 10.: De samenhang van de víer mogelijke combinaties tussen

reacties van de eigen omgeving van de cliénten en hun

eigen oordeel over de dienstverlening met hun houding

t. a. v. contróle of hulp door de G. S. D. (Groep Lang-in-

bijstand).

Ervaringen met G.S.D.

negatief positief

Vindt contróle Reacties ei-
niet juist gen omgeving

- negatief 18, Oqo ( 139)~~) 6, 4ojo (140) 12, 2qo (279)

- positief 13, l~Jo ( 84)
--------

11, óoJo (129)
----------

12, 2ojo (213)
--------------------------- -------------

----------

-----
16, loJo (223)

-------------
8, 9qo (269)
----------

12, 2~fo (492)
---------------------------

G. S. D. ook
---
Reacties ei-

voor niet-finan-
ciële hulp

gen omgeving
- negatief 49, 6~Jo ( 139) 53, óqo (140) 51, 3ojo (279)

- positief 50, Oqo ( 84) 61, 2qo (129) 56, 8aJo (213)

49, 8qo (223) 57, 3ofo (269) 53, 9qo (492)

Tussen haakjes de N van de combinaties. Hierop werd gepercenteerd.
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Omdat de onderzochte groep zich niet noemenswaard door de stereo-

type vooroordelen in de maatschappij ten aanzien van bijstandontvangers

laat beihvloeden in haar interactie met de Sociale Dienst, is r.agegaan

of misschien van het eigen persoonlijke lePfmilieu een bepaalde invloed

zou uitgaan die de betrokkenen bracht tot een gereserveerde dan wel

conperatieve opstelling ten aanzien van de G. S. D.

Tabel 6. 10. (vorige pagina) laat zien dat de verschillen ongeveer bij

dezelfde combinaties van houdingen optreden, maar dat ze van nog ge-

ringer betekenis zijn.

De reacties van de eigen omgeving leggen ook weinig gewicht in de schaal,
met dien verstande dat nu alleen bij degenen wier omgeving negatief rea-
geert men minder beducht is voor contróle door de G. S. D.
De voorgaande analyse had betrekking op de groep Lang-in-bijstand. Om-
dat we bij het tweede interview de mogelijkheid hadden betere operatio-
naliseringen toe te passen met name voor de houding van clienten ten
aanzien van contróle door de G.S.D. en ook de houding tegenover imma-
teriële hulp beter was gemeten, is dezelfde analyse toegepast op de ge-
gevens van het tweede interview onder de groep Kort-in-bijstand.
Tabel 6. 11. bevat de resultaten.

De antwoorden op de vraag over de houding tegenover contróle door de

G. S. D. zijn nu minder scheef verdeeld. Omdat de vraag een heel andere

formulering had als in het eerste interview kan men echter niet stellen

dat de houding ten aanzien van contróle minder positief was geworden.

Overigens blijken de bij de cli~nten aanwezige attitudes ten aanzien van

het bijstand ontvangen en ten aanzien van de dienstverlening van de G. S. D.

ook nu geen opmerkelijke verschillen in verwachtingspatronen met zich

mee te brengen. Voor zover er van verschillen sprake is doen zich die

vooral voor bij andere typen dan bij de groep Lang-in-bijstand het geval

was.

Bij degenen die niet zo onder een negatieve houding van het grote publiek

lijden vinden we nu vergelijkenderwijs wat minder respondenten die be-
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Tabel 6. 11.: Idem als Tabel 6.9. en 6. 10. voor de groep Kort-in-bijstand.

Ervaringen met G.S.D.

negatief positief

Perceptie publiek oordeel:

G.S.D. controleert - negatief 33, 9~oM) 30, 2~Jo
al genoeg - positief

------------------------
33, 7qo

-----------
25, 2qo

-----------
Reacties eigen omgeving:

- negatief 28, 9~0 41, lqo

-----
- positief
------------------------

25, 3qo
-----------

28, 4oJo
-------------------------

Perceptie publiek oordeel:

G. S. D. ook voor - negatief 71, 4qo 62, 3qo
niet-financiele - positief 75, 9~0 74, 8qohulp ------------------------ ----------- -----------

Reacties eigen omgeving:

- negatief 69, 9~0 80, 4ojo

- positief 66, 3qo 75, 3oJo

~) Er is gepercenteerd op het aantal respondenten binnen elk "type".

zwaren hebben tegen contróle van de G. S. D. en wat méér die ook niet-

financiele hulp verwachten dan bij degenen die de stereotype opvattingen

over bijstandontvangers wel als negatief ervaren. In tegenstelling tot onze

bevinding bij de groep Lang-in-bijstand blijkt nu de ervaring die men eer-

der op de Sociale Dienst had opgedaan minder gewicht in de schaal te leg-

gen bij de verwachtingen omtrent de rol van de G.S.D. inzake immateri~le

hulp; wanneer de ervaringen positief zijn, zijn er zelfs minder die niet-

fínanciéle hulp verwachten dan wanneer zij negatief zijn.

De reacties van de directe omgeving hebben bij de groep Kort-in-bijstand

weer een wat duidelijker invloed dan het publieke oordeel. Dit in tegen-
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stelling tot onze bevindingen bij de andere steekproef. De invloed is
echter niet conform. onze verwachtingen. Als de omgeving negatief rea-
geert vinden we, met name wanneer men een positieve behandeling bij
de G. S. D, ontuangt zowel een verhoogde afkeer van contróle door de
G.S.D. als een grotere verwachting inzake niet-financi~le hulp.

Het geheel overziende moet men stellen dat met de gekozen operationa-
liseringen, de op basis daarvan ontwikkelde schaalscores en de daarmee
na dichotomisering van de scores, geconstrueerde typen van reactiewijzen
geen groepen van bijstandontvangers konden worden onderkend die zich
ten aanzien van hun wensen en verwachtingen over het optreden van de
G.S.D. duidelijk onderscheiden. Deze teleurstellende conclusie houdt
naar ons vermoeden toch niet zozeer in dat er zulke typische groepen
niet zijn, maar eerder dat de gekozen benadering niet geheel adequaat
is geweest. Met name moet dat betwijfeld worden voor de indicering van
de "afhankelijke" variabelen: de houding tegenover contróle en niet-finan-
ciele hulp door de G. S. D.
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HOOFDSTUK 7. OVER DE DUUR VAN DE BIJSTAND EN DE FACTOREN

DIE DE BEEINDIGING BEINVLOEDEN.

7. 1. Inleidin~.

Uit de Bijstand-statistieken van het C. B. S. valt nagenoeg niets op te

maken over de duur van de bijstand voor de onderscheiden groepen. Ook

bij de G. S.D. -administraties is, voorzover bekend, slechts in een enkel

geval gepoogd om "overlevingscijfers" samen te stellen. Deze zijn slechts

uitgesplitst naar burgerlijke staat en geslacht van de bijstandontvangers

en kunnen dus weinig inzicht verschaffen over de factoren die het al dan

niet verlaten van de bijstand bepalen. Ook de gegevens uit de eerste fase

van dit onderzoek zijn niet geschikt om de determinanten van het in bij-

stand blijven te bepalen. Van de groep die in 1972 reeds lang in bijstand

was kon wel worden nagegaan hoe lang zij reeds van bijstand afhankelijk

was, maar dat zegt weinig over de gemiddelde duurinhet algemeen, om-

dat het hier ging om restgroepen uit verschillende jaarlichtingen waaruit

reeds wisselende aantallen verdwenen waren. Bovendien was uiteraard

ook niet bekend, hoe lang ze er nog in zouden blijven.

Van de groep die bij het eerste interview nog slechts kort in bijstand was

mocht op grond van de bekende verloopcijfers verwacht worden dat bij het

tweede interview, dat één jaar later werd gehouden, ongeveer 1~3 niet

meer in bijstand zou zijn. Een vergelijking tussen de blijvers en de ver-

laters zou enig inzicht kunnen verschaffen in de achtergronden en redenen

van de eventuele be~indiging van de bij stand.

In dit hoofdstuk wordt van deze bevindingen verslag gedaan. De verklaring

van de uittreding draagt echter ook nu slechts een voorlopig karakter om-

dat door het geringe verloop en de grote non-response onder de groep bij-

standverlaters een te klein aantal respondenten resteerde om een uitvoe-

rige analyse mogelijk te maken. Bovendien is de verloopperiode van 1 jaar
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waarschijnlijk te kort geweest om de werking van alle uittredingsfactoren
tot hun recht te laten komen.

7.2. De beéindiging van de bijstand.

Van de 368 bij de eerste meting gei'nterviewde respondenten uit de steek-
proef Kort-in-bijstand bleek na 1 jaar 26, lqo (- 96 respondenten) geen bij-
stand meer te ontvangen. Van deze 96 respondenten kon slechts bij 65 een
tweede vraaggesprek worden afgenomen ( 1). Wij zullen thans eerst ingaan
op deze laatste groep van respondenten. In de eerste plaats is voor hen
nagegaan, hoe lang zij d.m.v. een bijstandsuitkering in hun onderhoud
hebben voorzien.

Van degenen die niet meer in bijstand zijn blijkt bij f 60ojo dat het samen-
leven of hertrouwd zijn met de vroegere of inet een andere man de belang-
rijkste redenen zijn, waarom zij geen bijstand meer ontvangen. Daarnaast
is 21, 5qo gaan werken en krijgt 12, 3ojo een uitkering van een andere voor-
ziening, in dit geval de A. W. W.

7.3. Factoren die biidra~en tot beëindi~in~ van de bijstand.

7-3. 1- Inleidin~-

In deze paragraaf zullen we de factoren bespreken, die een mogelijke ver-
klaring kunnen geven voor het feit, dat een aantal respondenten niet langer
meer bijstand ontvangt, terwijl dit bij anderen nog wel het geval is. We
zullen met deze factoren een hypothetisch verklaringsmodel construeren

( 1) In Bijlage I is nagegaan of de representativiteit van de steekproef door
een en ander werd aangetast. Wij kwamen tot de conclusie dat voor de
centrale variabelen in het onderzoek een representatieve steekproef
resteerde.
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en dit empirisch toetsen met behulp van de methode der partiële correla-

tiebe rekenin g.

7-3-2- Verklarin~smodel:-formulerin~ van-de hykothesen-

In het door ons opgestelde verklaringsmodel zijn negentien variabelen be-

trokken, welke direct dan wel indirect invloed zouden kunnen uitoefenen

op de afhankelijke variabele, het wel of niet meer in bijstand zijn. Dit

verklaringsmodel heet methodisch dezelfde structuur als het reeds be-

sproken model ter verklaring van het al of niet direct beroep doen op

bijstand (hoofdstuk 2). We hebben, om aan de voorwaarden van de door

ons gehanteerde analysetechniek te voldoen beslissingen genomen over a)

de onafhankelijke variabelen en b) de intervenierende variabelen en hun

plaats in het causale model.

Anders als bij de onafhankelijke variabelen bestaat bij de interveni~rende

variabelen de noodzaak om tevoren hun volgorde in tijd aan te geven, omdat

wij behalve in de invloed van deze variabelen op de afhankelijke variabele

tevens geihteresseerd zijn in de causale relaties tussen de intervenieren-

de variabelen onderling.

Als interveni~rende variabelen zijn in het model betrokken: toekomstori~n-

tatie, arbeidsbereidheid, houding tegenover het huwelijk, zelfrespect, iso-

lering, psychische reacties, de financi~le toereikendheid, het gevoel van

persoonlijke verantwoordelijkheid en de reacties van de directe omgeving.

Als onafhankelijke variabelen zijn in het model opgenomen: leeftijd, leef-

tijd van de kinderen, gezinsgrootte, huisvesting, het soort en het niveau

van de gevolgde opleiding, burgerlijke staat, urbanisatiegraad, sociale

klasse en de vroegere financiële situatie.

Voor de operationalisering van deze variabelen zij opnieuw verwezen naar

de interviewschema's (Bijlage V). De wijze waarop zij werden gedichoto-

miseerd is kort samengevat in de overzichtstabel (Schema VII- 1 op pag. 270),
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7.3.2. 1. Toekomstoriëntatie.

Onder toekomstori~ntatie verstaan we de verwachting van de respondenten
in de toekomst al dan niet op andere wijze dan door middel van de bij-
standsuitkering in hun onderhoud te kunnen voorzien. Als hypothese stel-

len we:

Hyp. VII- 1: dat zij die hoop hebben op een andere inkomensbron eerder
uit bijstand zullen zijn dan zij die niet een dergelijke verwach-

ting van de toekomst koesteren.

De variabele toekomst orientatie wordt gevormd door het antwoord op de
vraag of inen denkt binnen afzienbare tijd nog bijstand te zullen ontvangen
of niet (zie vragenlijst vraag 57b). Bij de eerste meting werd deze vraag
door 64~Jo van de 303 respondenten bevestigend beantwoord, 22, 4qo dacht
binnen een jaar uit bijstand te zijn en 13, bojo had hierover nog geen oordeel.
Bij degenen die bij het eerste interview meenden nog zeker een jaar bij-
stand te zullen ontvangen gaven hiervoor als belangrijkste redenen, dat de
situatie toch niet zou veranderen en dat zij nog voor hun kinderen moesten
zorgen. Van degenen, die de verwachting hadden binnen een jaar uit bij-
stand te zullen zijn, had bijna de helft de verwachting over een jaar zelf te
kunnen gaan werken.

Vooruitlopend op de resultaten, welke m. b. v. de methode der partiéle

correlaties zijn gevonden, menen we hier al te mogen vermelden, dat de
toekomstori~ntatie sterk samenhangt met het feit of inen bij de tweede me-
ting uit bijstand is. Van degenen die niet verwachtten, dat ze over een jaar
uit bijstand zouden zijn, blijkt na een jaar nog 84, 6~Jo bijstand te ontvangen;
bij degenen die bij de eerste meting dachten over een jaar uit bijstand te
zijn is dit percentage 57, 7ojo en bij hen, die bij het eerste interview nog
geen mening hadden 78, lojo.



- 262 -

7.3.2.2. Arbeidsbereidheid en arbeids~eschiktheid.

In het begin van dit hoofdstuk bleek inkomen uit arbeid een der manieren

te vormen waarop men uit bijstand is geraakt. Op basis daarvan stelden

wij als hypothese:

Hyp. VII-2a: dat van degenen, die bij de eerste meting arbeidsbereid en

arbeidsgeschikt waren, meer respondenten door te gaan wer-

ken uit de bijstand zijn geraakt dan van degenen, die niet ar-

beidsbereid en arbeidsgeschikt waren.

Bij de operationalisering van de begrippen arbeidsbereidheid en arbeids-

geschiktheid werden, zoals reeds in Hoofdstuk 4 werd vermeld, vier groe-

pen respondenten onderscheiden:

1) Werkende vrouwen.

2) Vrouwen die onder bepaalde condities bereid zijn in de toe. omst te

gaan werken.

3) Vrouwen voor wie de gezondheid een blijvende belemmering vormde

om te gaan werken.

4) Vrouwen die onder geen enkele conditie bereid zijn zelf te gaan wer-

ken.

Omdat de variabelen in het causale model gedichotomiseerd moeten worden,

is besloten de eerste en tweede groep samen te nemen als ook de derde en

vierde groep (2).

Wij verwachten dat de arbeidsbereidheid zowel direct als indirect via de

toekomstorientatie invloed zal uitoefenen op het wel of niet meer in bij-

stand zijn.

(2) Bij de laatste subgroep zijn op basis van de eerste stap van de contrast-
groepen-analyseook degenen gevoegd bij wie de arbeidsbereidheid niet
kon worden vastgesteld.
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We nemen wel aan dat arbeidsbereidheid in tijd vóór toekomstori~ntatie
ligt. Dit lijkt alleszins aannemelijk, omdat

Hyp. VII-2b: degenen die werken of willen gaan werken eerder zullen ver-
wachten binnen een jaar op andere wijze in het onderhoud te
voorzien dan degenen, die niet arbeidsbereid of arbeidsge-
schikt zijn.

7.3.2.3. Houdin~ ten opzichte van het huwelijk.

Ook de bereidheid tot het aangaan van een nieuw huwelijk of het weer
samen willen gaan wonen met de eigen man zal ertoe kunnen leiden, dat
men verwacht in de toekomst op een andere wijze in het bestaan te kunnen
voorzien als door middel van een bijstandsuitkering. Vandaar de hypothe-
sen:

Hyp. VII-3a: van degenen die positiever staan tegenover een nieuw huwe-
lijk zullen er meer verwachten eerder uit bijstand te zijn
dan van degenen die negatief over een huwelijk oordelen en

Hyp. VII-3b: van degenen die positief staan tegenover een nieuw huwelijk
zullen er ook meer uit bijstand zijn gegaan.

Vanwege het persoonlijk en delicate karakter werd de huwelijksbereid-
heid geihdiceerd met een vraag over de houding die respondenten in het
algemeen tegenover het huwelijk aannamen. (Zie vraag 58, Interview-
schema). Van de 303 respondenten uit de steekproef bleek 30oJo het huwe-
lijk ideaal te vinden, 28, 7ojo vond getrouwd zijn beter dan de huidige situa-
tie, 38, 3ojo wenst niet meer te trouwen en 3qo heeft zich hierover geen me-
ning gevormd.

Voor de path-analyse is onderscheid gemaakt tussen hen, die niet meer
wensen te trouwen en de overige respondenten die een huwelijk ideaal of
beter vinden of zich daarover nog geen oordeel gevormd hebben.



Er zijn nu ín het model twee variabelen opgenomen, die direct of indirect

via de variabele toekomstoriëntatie het nog of niet meer in bijstand zijn

zullen bepalen, nl. de arbeidsbereidheid en de houding ten aanzien van

het huwelijk. Wat betreft de relatie tussen deze laatste twee variabelen

kan moeilijk van een volgorde in tijd worden gesproken, hoewel dit ge-

zien de aard van deze variabelen in het model wel zou moeten. We zullen

bij de toetsing van het verklaringsmodel daarom beide variabelen afzon-

derlijk bezien d.w. z. wanneer het gaat om de mogelijk bepalende facto-

ren van arbeidsbereidheid zal de houding tegenover het huwelijk constant

gehouden worden en omgekeerd zal arbeidsbereidheid constant gehouden

worden bij het bepalen van de factoren díe rechtstreeks invloed uitoefenen

op de houding ten aanzien van het huwelijk.

7.3.2.4. Zelfrespect.

Het begrip zelfrespect is door ons eerder gedefinieerd als het beeld dat

men van zichzelf heeft in termen van persoonlijke waarde. Reeds is ge-

bleken dat bij de onderzochte groep het eigen zelfbeeld nauwelijks is aan-

getast.

Wat betreft de plaats van de variabele "zelfrespect" in het causale model

veronderstellen wij dat deze uiteindelijk via arbeidsbereidheid of de hou-

ding tegenover het huwelijk of via de toekomstori~ntatie invloed zal uit-

oefenen op het nog wel of niet meer in bijstand zijn. Onze hypothesen zijn

derhalve:

Hyp. VII-4a: dat zij die bij de eerste meting een positief beeld hebben van

zichzelf eerder uit bijstand zullen zijn dan zij, wier zelfbeeld

minder positief gekleurd is, omdat de eerste groep meer dan

de tweede zal ve rwachten in de toekomst op ande re wij ze in

het onderhoud te gaan voorzien.
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Hyp. VII-4b: aangezien degenen met een positiever zelfbeeld ook meer

bereid zijn om te gaan werken en~of

Hyp. VII-4c: om een nieuw huwelijk aan te gaan.

7.3.2. 5. Sociaal isolement.

In hoofdstuk 5 hebben wij reeds geconstateerd dat het subjectieve sociale

isolement rechtstreeks effect heeft op het zelfbeeld. Zij die in sterke

mate het gevoel hebben overal alleen voor te staan en moeilijk omgang

met anderen kunnen verkrijgen, hebben een minder positief zelfbeeld dan

zij die zich slechts in geringe mate sociaal gei'soleerd voelen.

Wat betreft de plaats van deze variabele in het model veronderstellen

wij daarom:

Hyp. VII-5a: dat sociaal isolement indirect via het zelfrespect het in of

uit bijstand zijn zal beihvloeden. Daarnaast is het mogelijk:

Hyp. VII-5b: dat sociaal isolement leidt tot een grotere mate van arbeids-

bereidheid en

Hyp. VII-5c: een positieve houding tegenover het huwelijk en daardoor in-

direct tot een eerder afzien van bijstand.

7.3.2.6. Psychische reacties.

Het begrip psychische reacties is door ons geoperationaliseerd in termen

van zich schamen voor het feit dat men in bijstand is en de neiging dit te-

genover de buitenwereld te verbergen. Omdat bij het eerste interview bij

de steekproef Kort-in-bijstand geen vragen over dit onderwerp waren ge-

steld, zijn bij het tweede gesprek deze reacties retrospectief gemeten.

(Zie vraag llb en llc, Interviewschema).

Op basis van bovenstaande vragen werd een subgroep onderscheiden die

negatief reageerde en een groep die positief reageerde op het in bijstand

zijn.
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Wat betreft de plaats van de variabele in het verklaringsmodel gaan wij

ervan uit:

Hyp. VII-6: dat het zich schamen en het ontvangen van bijstand voor an-

deren verbergen leidt tot een groter sociaal isolement en

daardoor indirect invloed zal uitoefenen op het al dan niet

meer in bijstand zijn. Negatieve psychische reacties kunnen

er immers toe leiden, dat men minder contact zoekt met de

buitenwereld waardoor het sociaal isolement kan worden ver-

sterkt.

7.3.2.7. Financiele toereikendheid.

Het zich schamen en voor anderen verbergen dat men in de bijstand is kan

mede veroorzaakt worden door het feit, dat men vindt onvoldoende finan-

ciele armslag te hebben. Het niet meer kunnen vasthouden aan de vroegere

levensstandaard kan een afname van contacten tot gevolg hebben, omdat

men niet wil, dat de buitenwereld op de hoogte komt van de financieel

precaire situatie, waarin men verkeert en waarvoor men zich schaamt.

Wij gaan dus hierbij eenzijdig uit van de veronderstelling:

Hyp. VII-7: dat financiele ontoereikendheid alleen via een negatieve bele-

ving van de bijstandssituatie invloed zal uitoefenen op het al

dan niet meer in bijstand zijn.

7.3.2.8. Persoonlijke verantwoordelijkheid.

We geven eerst de operationalisering van dit begrip weer. Bij het eerste

interview is aan de respondenten de volgende vraag gesteld: "Vindt U, dat

mensen in een situatie zoals U, dus zonder man die de kost verdient, in

eerste instantie toch zelf voor het eigen inkomen verantwoordelijk moeten

zijn of vindt U dat de overheid daar in eerste instantie voor moet zorgen ?".
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Van de 303 respondenten bleek 39, 3ojo in eerste instantie zichzelf als

verantwoordelijk te zien om in het onderhoud te voorzien, 58, lqo meende

dat deze verantwoordelijkheid duidelijk bij de overheid lag en 2, 7qo had

hierover geen mening.

De mogelijke invloed van deze variabele op het al dan niet meer in bij-

stand zijn zou, theoretisch bezien, via verschillende andere intervenie-

rende variabelen lopen. Op de eerste plaats kan daarbij gedacht worden

aan een mogelijke invloed via arbeidsbereidheid, in die zin:

Hyp. VII-8a: dat zij die zich zelf primair verantwoordelijk achten om in

het onderhoud te voorzien dientengevolge meer arbeidsbe-

reid zijn dan zij die de verantwoordelijkheid bij de overheid

zien liggen.

Daarnaast is ook een effect mogelijk op financiële toereikendheid en wel

in deze zin:

Hyp. VII-8b: dat zij die zichzelf verantwoordelijk achten om in het inko-

men te voorzien minder snel geneigd zullen zijn om hun

financiéle situatie negatief te beoordelen dan zij die de pri-

maire verantwoordelijkheid bij de overheid zien liggen.

7.3.2.9. Reacties van de directe omQeving.

De reacties van de directe omgeving vormen in ons model de in tijd eerste

intervenierende variabele, die indirect via de overige interveniërende va-
riabelen effect zou kunnen uitoefenen op het al dan niet meer in bijstand

zijn. Naar alle waarschijnlijkheid mag men verwachten dat:

Hyp. VII-9a: negatieve reacties uit de omgeving van zich schamen en ver-

bergen tot gevolg zullen hebben en

Hyp. VII-9b: dat deze reacties tevens een grotere mate van isolement zul-

len veroorzaken, omdat de directe omgeving geen begrip voor
de situatie kan opbrengen.
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7.3.2. 10. Achtergrondvariabelen.

Zoals reeds aangegeven zijn door ons een tiental achtergrondvariabelen

in het verklaringsmodel opgenomen, die rechtstreeks of via een of ineer

der interveniërende variabelen invloed zouden kunnen uitoefenen op het

al dan niet meer in bijstand zijn. Het betreft hier de variabelen leeftijd,

leeftijd van kinderen, gezinsgrootte, huisvesting, soort en niveau van de

gevolgde opleiding, burgerlijke staat, urbanisatiegraad, sociale klasse

en de vroegere financi~le situatie. Het opnemen van deze variabelen in

het model is om uiteenlopende redenen geschied. Het zou echter te ver

voeren op deze plaats gedetailleerd in te gaan op welke wijze zij mogelijk

invloed zouden hebben op de afhankelijke variabele. Zo kan de leeftijd van

de respondente en die van de kinderen, de gezinsgrootte, de wijze van

huisvesting en de gevolgde opleiding indirect via de mate van arbeidsbe-

reidheid effect hebben op het al dan niet meer in bijstand zijn. Wat be-

treft de leeftijd van de respondente en die van de kinderen kan echter

daarnaast gedacht worden aan een mogelijk indirect effect via de houding

tegenover het huwelijk. Wij willen hier echter niet verder op de mogelijke

betekenis van de genoemde factoren ingaan, wij laten het van de resultaten

van de methode per parti~le correlaties afhangen of de in het model opge-

nomen onafhankelijke variabelen direct dan wel indirect het in of uit bij-

stand zijn beihvloeden. Voor een overzicht zie Model VII-1.

Wat betreft de dichotomisering van deze onafhankelijke variabelen zij

verwezen naar schema VII- 1, waarin voor elke in het model opgenomen

variabele de dichotome groepen zijn weergegeven, het aantal respondenten

in deze groepen als ook het percentage binnen elke groep, dat inmiddels

uit bijstand is (3).

(3) Bij het dichotomiseren der variabelen zijn drie criteria gehanteerd.
Allereerst is getracht de variabelen te dichotomiseren op inhoudelijke

grond. Waar dit niet mogelijk bleek is de eerste stap van de contrast-
groepanalyse op in of uit bijstand zijn gebruikt om binnen de variabe-

len dichotome groepen te construeren. Leidde dit laatste tot een erg
scheve verdeling dan werd gedichotomiseerd rond de mediaan.
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Model Y[I-2 Causaal model van faktoren die het ,uit bijstand gaan" bepalen.
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In het model blijken drie interveniérende variabelen, nl. de opinie over
huwelijk, psychische reacties en reacties van de directe omgeving noch
direct noch indirect via toekomstori~ntatie of de determinanten daarvan
effect te hebben op in of uit bijstand zijn. We zullen na de bestudering
van de variabelen welke wel direct of indirect van invloed zijn op het uit
bijstand gaan op elk dezer interveni~rende variabelen ingaan en trachten
aan te geven waarom zij niet samenhangen met de afhankelijke variabele.

Tenslotte is gebleken dat de onafhankelijke variabelen gezinsgrootte,

huisvesting, soort opleiding en sociale klasse op geen enkele wijze sig-
nificant met het in of uit bijstand zijn samenhangen. Op deze variabelen
zullen we in de volgende paragrafen niet ingaan.

7.3.3.2.2. De factoren die het uit biZstand ~aan direct beihvloeden.------------------------------- --------

Zoals reeds gesteld, blijken drie factoren rechtstreeks van invloed te
zijn op het feit of inen bij de tweede meting nog in of reeds uit bijstand
is, nl. burgerlijke staat (p -.26), urbanisatiegraad (p -.37) en toekomst-
orientatie (p -. 38). Deze drie variabelen verklaren voor 33qo de variantie
in de afhankelijke variabele. We zullen achtereenvolgens op elk dezer
variabelen nader ingaan.

1. Wanneer we uitgaan van de gekozen tweedeling in de onderscheiden
categorie~n van de bur~erlijke staat, lijken de weduwen en de verla-
ten vrouwen na één jaar relatief ineer uit bijstand te zijn dan de ge-
scheiden vrouwen en de ongehuwde moeders. Wat betreft de weduwen
ligt de verklaring voor de hand. Door een structurele verhoging van
de A. W. W. -uitkering heeft deze in een aantal gevallen de bijstands-

norm overschreden, waardoor geen recht meer bestaat op een supple-

tie uit de bijstand. Van de 17 weduwen die bij de eerste meting een
dergelijke aanvullende uitkering genoten zijn er dan ook inmiddels 9
uit bijstand.
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De samenvoegingmetde verlaten vrouwen leidt ertoe, dat men snel

geneigd is de conclusie te trekken dat ook van deze categorie er rela-

tief ineer uit bijstand zijn dan van de overigen. Deze conclusie is

echter slechts ten dele waar, zoals men kan aflezen uit tabel 7. 1. ,

waarin de relatie tussen burgerlijke staat en het in of uit bijstand

zijn is weergegeven.

'I'abr i 7. 1.: Relatie tussen burgerlijke staat en het in of uit bijstand zijn.

In-bijstand Uit-bijstand

weduwe 8 (47, 1~Jo) 9(52, 9`~0) 17

verlaten 101 (77, l~Jo) 30 (22, 9oio) 131

gescheiden 92 (82, lqo) 20 ( 17, 9oÍo) 112

ongehuwde moeder 37 (86, O~Jo) 6( 14, Oqo) 43

238 (78, 5~fo) 65 (21, 5~Jo) 303

De verlaten vrouwen komen niet veel gemakkelijker uit bijstand dan

de overige groepen. De ongehuwde moeders blijken de ongunstigste

kansente hebben.

2. Naast de burgerlijke staat blijkt ook de urbanisatiegraad van de woon-

gemeente direct te maken te hebben met het al dan niet meer in bij-

stand zijn (p -.37). Van de respondenten die bij het eerste interview

woonachtig waren in kleinere gemeenten (A1-C1) zijn relatief ineer

respondenten uit bijstand dan van degenen, die in de grotere steden

(C2-C5) woonden.

Omdat door dichotomiseren van de variabele urbanisatiegraad een erg

scheve verdeling is ontstaan, hebben wij in tabel 7.2. de relatie tussen

het in of uit bijstand zijn en de urbanisatiegraad meer gedetailleerd

weergegeven.
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Tabel 7. 2.: Relatie tussen urbanisatiegraad en in of uit bijstand zijn.

In-bijstand Uit-bijstand

A1-A4 2(40, Oojo) 3(60, Oofo) 5

B1-B3 26 (65, OoJo) 14 (35, Oojo) 40

C1-C3 42 (79, 2ojo) 11 (20, 8~fo) 53

C4-C5 67 (81, 7ajo) 15 ( 18, 3QJo) 82

drie grote steden 101 (82, lojo) 22 ( 17, 9~0) 123

238 (78, 5~fo) 65 (21, 5~fo) 303

In de kleinere gemeenten blijken relatief ineer respondenten uit bij-

stand te zijn dan in de grotere gemeenten. Daaraan dient direct te

worden toegevoegd dat er binnen de C-gemeenten verder weinig diffe-

rentiatie is voor wat betreft de relatieve aantallen ex-bijstandontvang-

sters.

Het is bijzonder moeilijk de duidelijk significante samenhang te inter-

preteren, omdat de urbanisatiegraad in het causale model recht-

streeks effect heeft op het in of uit bijstand zijn en niet indirect via

een der interveniërende variabelen. Men is snel geneigd de gevonden

samenhang te interpreteren in termen van sociale controle door de

omgeving, die in de kleinere gemeenten groter is dan in grotere ge-

meenten. Zou deze interpretatie juist zijn dan zou men echter een

indirect effect verwacht mogen hebben van urbanisatiegraad via reac-

ties van de omgeving en~of psychische reacties op het in of uit bijstand

zijn. Dit blijkt echter niet het geval te zijn.

3. De derde en laatste variabele tenslotte die een direct effect op het in

of uit bijstand zijn uitoefent is de toekomstoriéntatie (p -.38). Van

degenen die bij het eerste interview de verwachting hadden over af-



- 276 -

zienbare tijd uit bijstand te zijn blijken relatief ineer respondenten

na één jaar uit bijstand te zijn dan van hen die niet een dergelijke

verwachting van de toekomst koesterden of zich daarover geen oor-

deel gevormd hadden. Deze samenhang lag voor de hand; wij zullen

er daarom niet verder op ingaan. Wel willen we stipuleren dat on-

danks de vanzelfsprekendheid deze samenhang toch niet zo erg sterk

was: 58~Jo van degenen, die bij het eerste interview de verwachting

hadden binnen afzienbare tijd uit bijstand te zijn, was bij de tweede

meting toch nog steeds in bijstand !

7.3.3.2.3. De determinanten van fle toekomstoriëntatie.
--------------------------------------------------

Blijkt de toekomstoriëntatie een direct effect te hebben op het al dan niet

meer in bijstand zijn, het oordeel over de financiële situatie, de arbeids-

bereidheid en het eigen zelfbeeld oefenen indirect via de toekomstori~n-

tatie invloed uit op de afhankelijke variabele. De variantie in toekomst-

oriëntatie wordt voor 27qo door deze drie variabelen verklaard. We zullen

in het volgende op elk dezer drie variabelen ingaan.

1. Op de eerste plaats bestaat er een duidelijke relatie tussen het oor-

deel over de financiéle situatie, waarin men verkeert en de toekomst-

orientatie (p -. 30). Zij die de bijstandsuitkering ontoereikend ach-

ten voor de gewone uitgaven hebben eerder de verwachting binnen

afzienbare tijd uit bij stand te zijn dan zij die vinden voldoende finan-

ci~le armslag te hebben; in de eerste groep bleek bij de eerste meting

26, lqo te verwachten over een jaar uit bijstand te zijn, in de tweede

groep slechts 12, 3ojo.

2. Naast het oordeel over de financi~le situatie blijkt ook de mate van

zelfrespect direct van invloed te zijn op de toekomstori~ntatie (p -.25).
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Zij die een overwegend positief beeld hebben van zichzelf ver-

wachten meer binnen afzienbare tijd uit bijstand te zijn dan dege-
nen, wier zelfbeeld minder positief gekleurd is. Meer concreet

- gelet op de items waaruit de zelfrespect schaal is opgebouwd -

betekent dit, dat het gevoel niet mislukt te zijn en niet minder te

zijn dan anderen er in sterke mate toe leidt dat men in de toekomst
nog mogelijkheden ziet en niet berust in de situatie, waarin men

verkeert.

3. Een laatste variabele tenslotte wellce direct van invloed is op de

toekomstori~ntatie is de arbeidsbereidheid (p -.30). Respondenten

die bij het eerste interview werkzaam waren of te kennen gaven

onder een ,epaalde conditie werk te gaan verrichten hadden eerder

de ~~erwachting binnen afzienbare tijd uit bijstand te zijn dan respon-

denten, voor wie de gezondheid een blijvende belemmering vormde

om te gaan werken of die niet bereid waren zelf te gaan werken.

Dit laatste kan men ook duidelijk aflezen uit tabel 7. 3. , waarin de

relatie tussen de vier met betrekking tot de arbeidssituatie onder-

scheiden groepen en toekomstoriëntatie is weergegeven.

Tabel 7.3.: Relatie tussen arbeidsbereidheid en toekomstori~ntatie.

Toekomstoriëntatie over jaar nog bijstand over jaar uit bijstand

we rkt 23 ( 60, Sqo) 15 ( 39, SQJo) 38
wil werk 105 ( 73, 9qo) 37 (26, 1PJo) 142
ongeschikt 50 (87, 7qo) 7(12, 3~Jo) 57
wil geen werk 50 (87, 7ojo) 7(12, 3qo) 57
W.N. - G.A. 7( 77, 8aJo) 2 ( 22, 2~fo) 9

235 68 303
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Om te kunnen vaststellen welke respondenten nu in werkelijkheid uit

bijstand zijn gegaan is in tabel 7.4. de relatie tussen arbeidsbereid-

heid en het in of uit bijstand zijn weergegeven. Er blijkt dan een dis-

crepantie te zijn tussen verwachting en werkelijkheid wat betreft het

door zelf te gaan werken uit bijstand gaan.

Tabel 7.4.: Relatie tussen arbeidsbereidheid en in of uit bijstand zijn.

werkt ongezond wil werk wil geen wer W.N.

nog in
bijstand 26(68, 4qo) 46(80, 7oJo) 115(81, Oojo) 45(78, 9qo) 6(66, 7ofo) 238

bijstand 12(31, óoJo) 11(19, 3qo) 27( 19, OoJo) 12(21, lqo) 3(33, 3~fo) 65

38(100ojo) 57(100oJo) 142(100QJo) 57(100aJo) 9( 100~Jo) 303

Van degenen die bij het eerste interview in feite reeds werkzaam

waren zijn er relatief ineer respondenten na een jaar uit bijstand

dan van de overige groepen. Maar van degenen, die onder een be-

paalde conditie wilden gaan werken hadden er wel meer de verwach-

ting binnen afzienbare tijd uit bijstand te zijn, maar er waren er

van hen niet meer uit de bijstand dan van de andere drie groepen.

Het verlangen om door middel van arbeid zelf in het bestaan te

voorzien kon veelal niet gerealiseerd worden. Deze bevindingen

geven tevens een verklaring voor het feit, dat wij in het causale

model geen relatie vonden tussen arbeidsbereidheid en het in of uit

bijstand zijn. On~dat de variabelen in het causale model gedichoto-

miseerd moesten worden, heeft de toevoeging van de werkwilligen

aan de groep werkende vrouwen de relatie tussen arbeidsbereidheid

en het in of uit bijstand zijn geneutraliseerd. Zouden we alleen wer-

kende vrouwen tegenover niet-werkende vrouwen genomen hebben
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dan zouden we wel een relatie met de afhankelijke variabele
gevonden hebben.

Afgezien van de groep arbeidsongeschikten die vooral door an-
dere uitkeringen (vooral A. W. W. ) uit de bijstand kwam, blijken
uit andere gegevens (4) de bij de eerste meting niet-werkende
vrouwen, die inmiddels uit bijstand zijn, vooral in het onderhoud
te voorzien doordat zij opnieuw getrouwd zijn of weer samen zijn
gaan leven met de eigen man, terwijl vrouwen die bij de eerste
meting werkzaam waren en nu uit bijstand zijn, vooral door conti-
nuering of uitbreiding van hun werkzaamheden voldoende inkomen
verwierven.

Terugkomend op het eigenlijke onderwerp van deze paragraaf, de deter-
minanten van de variabele toekomstoriëntatie, moeten we na het boven-
staande concluderen dat de verwachting over een jaar uit bijstand te zijn
relatief ineer aanwezig bleek te zijn.

- bij hen die de uitkering ontoereikend achten voor de gewone uitgaven,
- bij hen die een positief zelfbeeld hadden en tot slot
- bij hen die zelf werkzaam waren of wilden gaan werken.
Omdat wij in het model geen verdere significante samenhangen met "finan-
ci~le toereikendheid" gevonden hebben, zullen we ons in de volgende twee
subparagrafen bezighouden met de variabelen, welke rechtstreeks op de
arbeidsbereidheid en het zelfrespect invloed uitoefenen.

7.3.3.2.4. Arbeidsbereidheid en haar determinanten.------------------------------------------------

Volgens het causale model blijkt de arbeidsbereidheid door twee variabelen
direct belYivloed te worden: door het gevoel van persoonlijke verantwoord-
delijkheid (p -.24) en door leeftijd (p -.28). Jongere vrouwen en vrouwen

(4) Zie Rapport Deel 2, pag. 44, Tabel 2. 11.
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die bij de eerste meting van mening waren, dat zij zelf verantwoordelijk

waren om in het onderhoud te voorzien zijn relatief ineer arbeidsbereid

of relatief ineer werkzaam dan resp. oudere vrouwen en vrouwen die

vonden dat de overheid in hun situatie primair voor het inkomen verant-

woordelijk was. Omdat de variabele arbeidsbereidheid uit vier catego-

rieen bestaat, die vo`or de gekozen analyse-methode tot twee moesten

worden gereduceerd is met behulp van tabellen (5) de relatie tussen ar-

beidsbereidheid enerzijds en leeftijd en persoonlijke verantwoordelijk-

heid anderzijds meer gedetailleerd onderzocht. Hieruit konden we con-

cludPren, dat de in het causale model gevonden relatie niet het gevolg is

van het feit, dat jongeren meer werkten maar dat ze meer arbeidsbereid

waren en dat ouderen de gezondheid meer als blijvende belemmering om

zelf te gaan werken zagen.

Wat betreft de relatie tussen persoonlijke verantwoordelijkheid en ar-

beidsbereidheid biijkt de dichotomisering geen verstorende invloed te

hebben gehad. Degenen, die zichzelf verantwoordelijk achten om in het

bestaan te voorzien zijn relatief ineer werkzaam en arbeidsbereid dan

zij die van oordeel zijn dat de overheid in het inkomen dient te voorzien.

Behalve direct door leeftijd en persoonlijke verantwoordelijkheid wordt

de arbeidsbereidheid in het causale model indirect via persoonlijke ver-

antwoordelijkheid door de leeftijd van de kinderen en door de burgerlijke

staat beihvloed. Dat er een realtie zou bestaan tussen leeftijd van de kin-

deren en de opvatting over wie in de gegeven situatie voor het inkomen

verantwoordelijk is, lag voor de hand. Het feit, dat vrouwen met kinderen

van 12 jaar of jonger in meerdere mate van oordeel zijn, dat in hun situa-

tie de overheid in eerste instantie in hun bestaan dient te voorzien dan

vrouwen met oudere kinderen is te verklaren uit het feit, dat de vrouwen

(5) Zie Rapport Deel 2, pag. 46, Tabel 2. 12. en 2. 13.
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met jongere kinderen de opvoeding van hun kinderen veelal primair

stellen en dientengevolge geen mogelijkheden zien om zelf door middel
van arbeid in het eigen onderhoud te voorzien.

De relatie tussen burgerlijke staat en persoonlijke verantwoordelijkheid
is daarentegen veel moeilijker te interpreteren. In tabel 7.5. is deze
relatie weergegeven, waarbij de variabele burgerlijke staat in vier cate-
gorie~n in plaats van in de gekozen dichotomie is ingedeeld.

Tabel 7. 5.: Relatie tussen burgerlijke staat en persoonlijke verantwoor-

delijkheid.

weduwe verlaten gescheiden ongehuwd
moeder totaal

zelf ver-
antwoorde-
lijk 11(64, 7aJo) 38(29, OPJo~ 48(42, 9ojo) 22(51, 2ojo) 119(39, 3`~0)
overheid is
verantwoor-
delijk 6(35, 3qo) 93(71, O~Jo) 64(57, lojo) 21(48, 8Pfo) 184(60, 7~Jo)

17 131 112 43 303

De opvatting dat men zelf in de gegeven situatie verantwoordelijk is voor
het eigen inkomen blijkt vreemd genoeg het sterkst aanwezig te zijn bij
de weduwen. Verlaten vrouwen zien daarentegen deze verantwoordelijk-
heid vooral bij de overheid liggen, terwijl gescheiden vrouwen en onge-
huwde moeders in deze een tussenpositie innemen. Wij willen slechts
volstaan met deze constatering, omdat wij geen adequate interpretatie
voor het gevonden verband kunnen vinden.
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7.3.3.2.5. Zelfrespect en ziZn bepalende factoren.
-----------------

Naast de arbeidsbereidheid en de financi~le toereikendheid blijkt ook

zelfrespect indirect via toekomstorientatie van invloed te zijn op het

in of uit bijstand zijn. In deze paragraaf willen wij nader ingaan op de

bepalende factoren van zelfrespect. In het causale model blijkt slechts

één variabele direct op zelfrespect invloed te hebben nl, het sociale

isolement (p -.37). Degenen die zich sterk gei'soleerd voelen hebben

in het algemeen een negatiever zelfbeeld dan zij die zich slechts in ge-

ringe mate gei'soleerd voelen. Deze samenhang geeft een duidelijke inter-

pretatie voor de in Schema VII-1 gevonden relatie tussen sociale isole-

ring en het in of uit bijstand zijn. Daar bleek immers dat 30qo van hen

die zich slechts in geringe mate gei'soleerd voelden inmiddels uit bij-

stand is tegenover 19qo van degenen, die zich in sterke mate gei'soleerd

voelden bij de eerste meting. Een geringe mate van sociaal isolement

leidt derhalve tot een aanmerkelijk positiever zelfbeeld en dientengevolge

eerder tot de verwachting, dat men binnen afzienbare tijd op andere wijze

in het onderhoud zal gaan voorzien, hetgeen dan door een deel ook gedaan

wordt.

In dit kader moet ook het geconstateerde verband tussen persoonlijke ver-

antwoordelijkheid en sociaal isolement worden geinterpreteerd (p -..20).

Degenen die zich in sterke mate gei'soleerd voelen blijken in meerdere

mate te vinden bij hen die menen, dat de overheid in hun situatie in het

onderhoud dient te voorzien dan bij hen die menen allereerst zelf voor

hun inkomen verantwoordelijk te zijn. Zij die de primaire verantwoorde-

lijkheid bij de overheid leggen hebben derhalve eerder het gevoel overal

alleen voor te staan en geen steun van anderen te krijgen dan zij die zich-

zelf voo-r hun inkomen verantwoordelijk achten.
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7.3.3.2.6. PsYchische reacties.------------- --------

Door ons was oorspronkelijk verondersteld, dat een negatieve beleving
van de bijstandssituatie, in de zín van zich schamen en het voor anderen
verbergen dat men bijstand ontvangt, direct dan wel indirect van invloed
zou zijn op het uit bijstand gaan. Dit blijkt niet het geval te zijn: de va-
riabele psychische reacties blijkt op geen enkele wijze op het in of uit
bijstand zijn effect te hebben. In hoofdstuk 2 ontdekten we een soortge-
lijke afwezigheid van een verwachte relatie, toen bleek dat er nauwelijks
sprake was van een samenhang tussen psychische barriéres en het direct
of niet direct bijstand aanvragen. Wij hebben toen na verdere analyse ge-
constateerd, dat voor degenen die ondanks grote psychische barriéres
toch direct bijstand hebben aangevraagd, de mogelijkheden op een alter-
natieve inkomensbron dermate gering waren, dat zij wel tot het doen
van deze stap genoodzaakt waren. Het komt ons voor, dat het niet aan-
wezig zijn van een relatie tussen psychische reacties en het in of uit bij-
stand zijn op soortgelijke wijze geinterpreteerd kan worden. Zij die het
in bijstand zijn als negatief beleven willen misschien wel op andere wijze

in het bestaan gaan voorzien, maar de mogelijkheden daartoe zijn (nog)
niet voorhanden.

Een negatieve beleving van de bijstandssituatie blijkt vooral voor te komen

op oudere leeftijd (p -.43), een hogere opleiding (p -. 15) en het gecon-
fronteerd worden met negatieve reacties uit de directe omgeving (p --.28).
Met dit laatste blijken in meerdere mate vrouwen geconfronteerd te wor-
den wier vroegere financi~le situatie slecht was dan vrouwen die vroeger
royaal of behoorlijk konden rondkomen. Omdat dit hoofdstuk echter han-
delt over de factoren, die op het in of uit bijstand zijn van invloed zijn en
geen der hier genoemde variabelen direct dan wel indirect met de afhan-
kelijke variabele samenhangt, willen we ons tot bovenstaande constatering
van de gevonden samenhangen beperken.
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7. 3. 3. 2. 7. Houdin~ ten aanzien-van het huweli~jk-
----------------- ---------

Tot nu toe is één interveni~rende variabele in het causale model nog on-

besproken gebleven nl. de houding ten overstaan van het huwelijk. Ook

dit is een gevolg van het feit, dat deze variabele noch direct, noch in-

direct invloed uitoefent op het nog of niet meer in bijstand zijn. Reeds

uit het Schema VII- 1 kan men aflezen, dat er nauwelijks verband bestaat

tussen deze variabelen. Van degenen die bij de eerste meting verklaar-

den niet meer te willen hertrouwen was bij de tweede meting 20, 7qo uit

bijstand, van degenen die het huwelijk ideaal of beter vonden dan de hui-

dige situatie 21, 9~0. Het ontbreken van samenhang tussen beide variabe-

len, alsook het nagenoeg ontbreken van samenhang tussen de houding

tegenover het huwelijk en "toekomstoriëntatie" - een relatie die door ons

oorspronkelijk verondersteld was - is echter minder verbazingwekkend,

wanneer men beseft, dat de wens om opnieuw te trouwen niet zo maar

te realiseren is. Bovendien is het niet de enige manier om op andere

wijze dan met bijstand in het bestaan te voorzien. Degenen die bij de

eerste meting te kennen hebben gegeven niet meer te willen trouwen,

kunnen ook op andere wijze uit bijstand zijn gegaan, bijvoorbeeld door

te gaan werken, hetgeen tabel 7.6. demonstreert, waarin de relatie tus-

sen huwelijksbereidheid en de huidige inkomensbron van ex-bijstandont-

vangsters is weergegeven. (Zie tabel ?.6. op volgende pagina).

Het gebruik maken van verschillende alternatieve inkomensbronnen door

de beide groepen heeft er derhalve toe geleid, dat er nauwelijks sprake

is van een relatie tussen de instelling ten aanzien van het huwelijk en het

in of uit bij stand zijn.

Het verlangen om te hertrouwen zelf blijkt bepaald te zijn door leeftijd

(p -.43) en door de mate van sociaal isolement (p -.29). Jongere vrou-

wen en vrouwen die zich in sterke mate geisoleerd voelen, hebben een
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Tabel 7. 6.: Relatie tussen huwelijksbereidheid en hnidige inkomensbron.

werkt leeft weer sa- hertrouwd of overig
men met leeft samen bronnen
eigen man met andere

man

wil niet mee r
trouwen 8(33, 3ojo) 5(20, 8oJo) 5(20, 8qo) 6(25, OoJo) 24
huwelijk is
ideaal of beter 6( 14, óojo) 13(31, 7ojo) 15(36, óojo) 7(17, lqo) 41

14(21, 5oJo) 18(27, 7ojo) 20(30, 8oJo) 13(20, OoJo) 65

positievere houding ten aanzien van een nieuw huwelijk dan oudere vrou-

wen en respondenten, die zich slechts in geringe mate gei'soleerd voelen.

Het nu geconstateerde verband tussen sociaal isolement en de houding

tegenover het huwelijk en de eerdere bevinding, dat vooral respondenten

die zich niet gei'soleerd voelen uit bijstand zijn gegaan, versterkt ons
eerder uitgesproken vermoedén, d~,t het uit bijstand gaan vooral een

zaak is van het beschikken over of een geloof hechten aan de bereikbaar-

heid van aanwezige alternatieven. Men had immers mogen verwachten

dat van degenen die zich sterk gei'soleerd voelden en dientengevolge posi-

tief stonden tegenover een nieuw huwelijk relatief ineer respondenten uit
bijstand zouden zijn gegaan dan van degenen bij wie nauwelijks sprake was

van sociaal isolement. Het omgekeerde blijkt echter het geval te zijn.

Van degenen die zich nauwelijks gei'soleerd voelen blijken relatief ineer
respondenten uit bijstand te zijn dan van degenen, die sterke gevoelens

van sociaal isolement ervaren. We hebben reeds vastgesteld dat dit het

gevolg is van het feit, dat de eerste groep meer dan de tweede een posi-

tiever zelfbeeld heeft en dientengevolge meer vertrouwen heeft om een
andere inkomensbron in de toekomst te vinden.
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BIJLAGE I.

STEEKPROEFTREKKING EN VOORBEREIDING VAN HET VELDWERK.

1. Inleidin~.

De probleemstelling en onderzoeksopzet zoalsdieinhoofdstuk lwerdenbe-

schreven vergden eensteekproef uit het totale bestand van vrouwelijke

gezinshoofden beneden de 65 jaar, die periodiek, maarnietkrachtens een

derRijksgroepsregelingenbijstandontvingen. Dit bestand omvatte per 31

maart 1972 30. 253 personen ( 1). Besloten werd, dat de steekproef zou

bestaan uit 1000 respondenten. Het aantal van 1000 is enerzijds gekozen,

omdat een grotere steekproef te zeer kostenverzwarend zou werken, an-

derzijds, omdat de steekproef voldoende groot moest zijn om betrouw-

baar te kunnen generaliseren met betrekking tot de populatie.

Eén aselecte steekproef uit het totale bestand zou echter tot grote ana-

lyse-moeilijkheden leiden, omdat dan te weinig vrouwen die pas kort

bijstand ontvingen in de steekproef getrokken zouden worden. Op basis

van beschikbare gegevens kon namelijk verwacht worden, dat slechts

6 á 7ojo van het totale bestand op 1 maart 1972 pas na 31 december 1971 in

bijstand was gekomen. Bij een steekproefgrootte van 1000 zouden der-

halve slechts 60 á 70 respondenten getrokken worden die sinds januari 1972

bijstand ontvingen. Gezien het belang van deze groep in de totale onder-

zoeksopzet was dit aantal te gering.

( 1) C. B. S. : Statistiek van de Algemene Bij stand 1972.
N.B. De periodieke bijstandverlening wordt onderscheiden van de inci-
dentele, welke laatste betrekking heeft op éénmalige uitkeringen voor
speciale kosten (b. v. verhuizing, schulddelging e. d. ). De bijstandver-
lening krachtens Rijksgroepsregeling geschiedt aan groepen die in bij-
zondere vergelijkbare omstandigheden verkeren zoals werkloze werk-
nemers, zelfstandigen, mindervaliden, oorlogsslachtoffers 1940-1945,
gerepatrieerden en Ambonezen.
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Om deze reden is besloten niet één aselecte steekproef uit het totale

bestand te trekken, maar te werken met twee aselecte steekproeven, een

uit het bestand vrouwelijke gezinshoofden, die vóór 1 januari 1972 in bij-

stand waren gekomen, en een uit het bestand vrouwelijke gezinshoofden,
die na 1 januari 1972 bijstand waren gaan ontvangen. Besloten werd uit

beide bestanden een aselecte steekproef van 500 respondenten te trekken.
Een overweging die bij deze verdeling een grote rol heeft gespeeld, was

het feit, dat in de tweede fase van het onderzoek de kleinste analyse-groep,

nl. degenen, die niet langer meer bijstand zou ontvangen, voldoende groot

moest zijn om betrouwbare conclusies te kunnen trekken. Bij een ver-
wachte "uitval" van t 1~3 na één jaar, zou deze groep derhalve bestaan

uit 167 respondenten, een aantal, dat nog voldoende groot werd geacht om
deze groep in de analyse te betrekken.

2. Het trekken van de steekproef.

Om in feite 1000 respondenten een volledig interview af te nemen, moet
men beginnen met een steekproef, die uit meer dan 1000 respondenten be-
staat, omdat rekening gehouden moet worden met non-response.

Op basis van een in Rotterdam gehouden proefonderzoek, werd deze non-

response geschat op t 20ojo. Om 1000 respondenten te kunnen interviewen
was het derhalve nodig 1250 personen in de steekproef op te nemen.
Idealiter zou men uit de twee onderscheiden bestanden twee aselecte
steekproeven van elk 625 personen moeten trekken. Deze procedure had

echter als praktisch bezwaar, dat de interviewkosten te hoog zouden wor-

den, omdat deze personen over teveel gemeenten verspreid zouden wonen.
Beter was het daarom gebruik te maken van een meertrapssteekproef,
waarbij eerst gemeenten in de steekproef werden getrokken en vervolgens

respondenten uit deze gemeenten.
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2. 1. Steekproef van ~emeenten.

Bij de steekproef van gemeenten werd er naar gestreefd een naar urbani-

sa~iegraad en regio zo representatief mogelijke steekproef te trekken.

Bovendien zouden in de steekproefopzet de gemeenten, welke meer bij-

standontvangsters hebben dan andere gemeenten, meer kans moeten heb-

ben in de steekproef getrokken te worden, terwijl ook voor gemeenten

met veel bijstandontvangsters de kans om meerdere malen in de steek-

proef getrokken te worden groter zou moeten zijn dan voor gemeenten

met een geringer aantal bijstandontvangsters.

Om aan genoemde voorwaarden te kunnen voldoen werden bij het C.B.S.

de op het moment van steekproeftrekken ( 31-3-1971) meest recente ge-

gevens omtrent vrouwelijke gezinshoofden die bijstand ontvingen verza-

meld per gemeente. Eerst werden ~?e gemeenten geclassificeerd in de 12

bestaande urbanisatiegraden (A1 t~m A4, B1 t~m B3, C1 t~m C5).

Vervolgens werden de gemeenten binnen elk der 12 urbanisatie-strata ge-

groepeerd per provincie. Daarna werd een lijst samengesteld van de be-

staande 873 gemeenten ( incl. Dronten en Emmeloord), te beginnen met op

alfabetische volgorde de A1 gemeenten in Groningen t~m de A1 gemeen-

ten in Limburg. Om er zeker van te zijn, dat de uiteindelijke lijst van

gemeenten zo homogeen mogelijk zou zijn, werd telkens de volgorde van

de provincies bij de volgende urbanisatiegraad omgekeerd. Na op deze

wijze een lijst van gemeenten, welke loopt van de Groningse A1 gemeente

Eenrum tot en met de Groningse C5 gemeente Groningen, te hebben samen-

gesteld, werd achter de naam van elke gemeente het aantal vrouwelijke

gezinshoofden jonger dan 65 jaar die op 31 maart 1971 periodieke bijstand

ontvingen in die gemeente toegevoegd.

Vervolgens werden cumulatieve frequenties berekend en werden bij elke

gemeente de subtotalen toegevoegd. Het resultaat~~is dan een serie van 873

cumulatieve aantallen, waarvan het laatste gelijk is aan 26. 580 zijnde het
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totale aantal vrouwelijke gezinshoofden jonger dan 65 jaar, die op 31

maart 1971 periodieke bijstand ontvingen.

Besloten werd telkens wanneer een gemeente in de steekproef zou worden

getrokken, uit deze gemeente 6 respondenten ( 3 kort in bijstand, 3 lang

in bijstand) te interviewen ( 2). Deze omvang werd gekozen, enerzijds

omdat bij een geringer aantal respondenten per gemeente het aantal ge-

meenten in de steekproef weer te groot zou worden~ anderzijds omdat bij

een groter aantal de kans op te veel gemeenten in de steekproef, die geen

6 bijstandontvangsters zouden tellen, te groot werd.

Omdat de steekproef moest bestaan uit 1250 personen moesten er dus

208 1~3 clusters van elk 6 respondenten getrokken worden ( 1250~6 - 208 1~3).

Het totale aantal bijstan3-ontvangsters werd daarom verdeeld in:

a. 104 intervallen van elk 127 bijstandontvangsters

b. 104 intervallen van elk 128 bijstandontvangsters

c. 1 interval van 60 bijstandontvangsters

totaal 26.580 bijstandontvangsters

Hierbij werd eerst een interval van 127, vervolgens een van 128 bijstand-

ontvangsters genomen en vervolgens om en om 127 en 128 tot en met het

208e interval. Uit elk dezer 208 intervallen zouden 6 respondenten getrok-

ken worden. Het laatste interval van 60 bijstandontvangsters tenslotte zou

2 respondenten moeten opleveren.

Na deze 209 intervallen ín de lijst van bijstandontvangsters per gemeente

te hebben aangebracht werd voor elk van deze intervallen een randomgetal

gekozen uit een tabel met random-getallen. Elk van deze random-getallen

duidde op een bepaalde bijstandontvangster in het respectievelijke interval.

Uit de gemeente, waartoe zij behoorde, zouden telkens 6 bijstandontvang-

sters voor dat interval moeten worden gekozen.

(2) Uit de hierna te bespreken steekproefopzet zal duidelijk worden, dat
een gemeente meerdere malen in de steekproef getrokken kon worden.
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Omdat zelfs een kleine gemeente kan behoren tot twee aan elkaar grenzen-

de intervallen, is er een kleine kans, dat twee rlusters van 6 bijstandont-

vangsters moeten worden getrokken uit die gemeente. Niettemin blijft

de kans voor elke bijstandontvangster en de kans van elke gemeente om

getrokken te worden gelijk aan die kans maal het aantal bijstandontvang-

sters in die gemeente.

Deze steekproefprocedure leidde ertoe, dat 107 gemeenten in de steek-

proef werden getrokken. Hiervan hebben er 2(waaruit 36 personen zouden

worden getrokken) geweigerd om aan het onderzoek medewerking te ver-

lenen.

2.3. Steekproef van resPondenten.

De eenvoudigste manier om uit de overgebleven 105 gemeenten 1214 respon-

denten te trekken was de Gemeentelijke Sociale Dienst in de diverse ge-

meenten de opdracht te geven zelf het aantal bijstandontvangsters dat uit

die gemeente in de steekproef moest worden opgenomen, aselect uit hun

bestand te trekken. Deze procedure kende echter het bezwaar dat het van-

wege de diversiteit van de gemeentelijke administraties onmogelijk was

een voor alle gemeenten uniforme handleiding te formuleren, volgens welke

de steekproeftrekking zou moeten geschieden.

Om deze reden werd de 105 gemeenten verzocht het totale bestand van

vrouwelijke gezinshoofden, jonger dan 65 jaar, die periodiek bijstand ont-

vingen, te nummeren, bij elk nummer adres, leeftijd en burgerlijke staat

van betrokkene toe te voegen, als ook aan te geven of betrokkene voor of

na 1 januari 1972 in bijstand gekomen was. Om wille van de privacy werd

de Sociale Diensten in eerste instantie alleen gevraagd het nummerbestand

met daaraan toegevoegd leeftijd, burgerlijke staat en ingangsdatum van

bijstand aan de onderzoekers ter beschil~cing te stellen en voorlopig namen
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en adressen achter te houden ( 3). Door de onderzoekers werd vervolgens

per gemeente het voor de steekproef benodigde aantal bijstandontvang-

sters aselect uit het nummerbestand van de gemeente getrokken. Vervol-

gens werden pas in tweede instantie aan de Sociale Diensten de namen en
adressen gevraagd van de in de steekproef getrokken nummers. Dit laatste

echter pas nadat de betrokken respondenten via de betreffende Sociale
Diensten uitdrukkelijk hun medewerking aan het onderzoek hadden toege-
zegd.

Omdat ons uit de 101 gemeenten t 75PJo van het totale bestand via nummers

ter beschikking stond, kon ook een tweede moeilijkheid worden opgelost,

nl. het feit, dat verschillende gemeenten niet het voor een of beide steek-
proeven benodigde aantal bijstandontvangsters in hun bestand hadden.

Voor de steekproef van langdurige bijstandontvangsters kwam één gemeente

twee en één gemeente één respondent tekort.

Voor de steekproef van vrouwelijke gezinshoofden, die sinds kort bijstand

genoten, kwamen 16 gemeenten drie, 9 gemeenten twee en 8 gemeenten

één respondent tekort. Besloten werd telkens wanneer een gemeente res-

pondenten te kort kwam deze respondenten te trekken uit een andere steek-

proef-gemeente, die qua regio en urbanisatiegraad vergelijkbaar was met

de betrokken gemeente. Waar dit niet mogelijk bleek te zijn werden de

respondenten genomen uit een gemeente die in dezelfde regio lag en waar-

van verondersteld werd dat de betrokken gemeente zich in haar bijstands-
beleid op deze gemeente zou oriënteren. Dit leidde er in verschillende

provincies toe, dat uit bepaalde grotere gemeenten onevenredig veel res-

pondenten extra in de steekproef zouden worden getrokken. Daarom werd

besloten voor verschillende gemeenten geen plaatsvervangende respondenten

(3) Aan dit verzoek kon vanwege personeelsgebrek door 4 gemeenten niet
voldaan worden. Deze gemeenten waren echter wel bereid aan het on-
derzoek mee te werken en hebben zelf aselect uit hun bestanden een
steekproef getrokken.
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in de eigen regio te trekken, maar deze te nemen uit gemeenten in andere

regio's, die een soortgelijke urbanisatiegraad hadden

3. De response~roep.

3: 1: Inleidin~.

Alvorens nader in te gaan op de mate, waarin door de in de steekproef

getrokken respondenten aan het onderzoek is meegewerkt, is het zinvol

iets te zeggen over de interviewfase.

3.2. Selectie van interviewers.
----------------------------

Reeds in een vroeg stadium van het onderzoek werd besloten voor deze

fase geen commerciLle organisatie in te schakelen, maar de interviews

te laten afnemen door studenten van de Katholieke Hogeschool (4).

Op de eerste plaats hadden wij het vermoeden, dat studenten (met name

sociologie-studenten) zich op grond van hun studierichting meer bij de

onderzochte problematiek betrokken zouden voelen dan medewerkers van

commerciele organisaties, die dag in dag uit over de meest verschillende

onderwerpen vraaggesprekken afnemen.

Op de tweede plaats wilden wij de beschikking krijgen over zo betrouwbaar

mogelijke onderzoeksgegevens. Daarvoor was het o.a. nodig, dat wij be-

schikten over interviewers, waarvan we zeker konden zijn, dat zij zich

van hun verantwoordelijkheid bewust zouden zijn. Van de t 60 aspirant-

interviewers werden er door ons 40 geselecteerd en geihstruëerd. Naast

(4) Voor enkele gemeenten in het noorden van het land verleenden drie
studenten uit Groningen hun medewerking.
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een schriftelijke instructie werd gedurende anderhalve dag nog een monde-
ling interviewtraining gegeven, welke bestond uit een uiteenzetting over
de algemene richtlijnen voor interviewen, een nadere verduidelijking van
het doel van het onderzoek, films van enkele attitude-interviews en een
modelinterview. Op het einde van deze training werden door de geselec-
teerde studenten onderling oefen-interviews gehouden.

3-3- Introductie-bi~j-de-respondenten-

Niet alleen de interviewers moesten optimaal op het onderzoek worden
voorbereid, dit gold evenzeer voor de respondenten. In eerste instantie
werden deze middels een brief, ondertekend door de directeur van de
Sociale Dienst van hun gemeente, verzocht hun medewerking aan het on-
derzoek te verlenen.

In deze brief werd het doel van het onderzoek uiteengezet, werd gewezen
op de anonimíteit en op de vrijheid om aan het onderzoek deel te nemen.
Bovendien werd in deze brief ineegedeeld, dat op korte termijn iemand
van de Sociale Dienst hen nog een keer mondelíng het doel van het onder-
zoek zou komen toelichten en tevens hun medewerking zou vragen om aan
het onderzoek deel te nemen. Indien deze toestemming werd verkregen,
werd door de ambtenaar van de Sociale Dienst met de respondente een
afspraak gemaakt voor de dag en het tijdstip, waarop een vraaggesprek
tussen de respondenten en een door ons geselecteerde interviewer kon
plaats vinden .

De interviews werden afgenomen in de periode 18 april-30 juni 1972.

3.4. De uitval.

Van de 1214 aldus benaderde respondenten werden er 968 (79, 74qo) geih-
terviewd, een percentage dat nagenoeg overeenkomst met de door ons
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verwachte response van 80qo. Opvallend is echter, dat er in de steekproef

van 607 langdurige bijstandontvangsters 509 (83, 86~fo) geiliterviewd werden,

tegen slechts 459 (75, ó2ojo) in de steekproef van 607, die sinds kort bij-

stand genoten. Deze geringe response in de laatste groep moet waarschijn-

lijk verklaard worden uit het feit, dat deze vrouwen in mindere mate dan

zij die reeds langer bijstand ontvingen hun positie als bijstandontvangende

en de ongelukkige omstandigheden, die tot deze positie hadden geleid, ver-

werkt en aanvaard hadden en zich daarom minder geroepen voelden er

met een buitenstaander over te praten.

Door ons zijn ook de redenen van non-response verzameld. In tabel 1.

zijn deze voor de steekproef als g8heel, als ook voor beide substeekproe-

ven weergegeven.

Tabel 1.: Reden van non-response.

totale steek-
proef

steekproef Kort-
in-bijstand

steekproef Lang-
in-bijstand

weigering bij ambte-
naar van GSD 94 (38, 21~Jo) 51 (34, 4óojo) 43 (43, 88qo)

weigering bij inter-
viewer 20 ( 8, 13ojo) 10 ( 6, 76qo) 10 (10, 20afo)

niet thuis bij bezoek
ambtenaar GSD 25 (10, 16~Jo) 20 ( 13, 51qo) 5( 5, lOqo)

niet thuis bij bezoek
intervíewer 47 (19, lO~Jo) 29 ( 19, 60ojo) 18 (18, 37~Jo)

getrouwd 6( 2, 43~Jo) 3( 2, 03qo) 3( 3, 0óafo)

gezin herenigd 10 ( 4, 06~Jo) 8( 5, 41qo) 2( 2, 04qo)

geen bijstand meer 11 ( 4, 47QJo) 7( 4, 73ojo) 4( 4, 08qo)

geen kinderen 3( 1, 21~Jo) 1( 0, 68qo) 2( 2, 04qo)

ziek 8( 3, 24qo) 3( 2, 03oJo) 5( 5, lOaJo)

vakantie 7( 2, 84PJo) 4( 2, 70ojo) 3( 3, 06~Jo)

verhuisd 5( 2, 03PJo) 4( 2, 70afo)

-

1( 1, 02ojo)

verblijf buiten stad 4( 1, 62Pfo) 4 ( 2, 70qo) 0( ---- )

adres onbekend 4( 1, ó2ojo) 2( 1, 35qo) 2( 2, 04~Jo)

in buitenland 2( 0, 81aJo) 2( 1, 35ojo) 0( ---- )

246 (100qo) 148 ( 100Pfo) 98 (100oJo)
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De belangrijkste reden van non-response was derhalve het in eerste in-

stantie bij het bezoek van de ambtenaar van de Sociale Dienst weigeren

om aan het onderzoek deel te nemen. Daarnaast was er een grote groep,

die wel aan de ambtenaar de toezegging gaf inee te werken, maar zich

later op het tijdstip van interview niet thuis bleek te zijn.

Van de 968 geinterviewden moesten alsnog 17 langdurige bijstandontvang-

sters en 7, die sinds kort in bijstand waren, uit de steekproef verwijderd

worden, omdat zij niet voldeden aan de definiéring van de onderzoekspo-

pulatie. Het betrof 15 vrouwen zonder thuiswonende kinderen, 7 zonder

kinderen en 2, die slechts tot februari 1972 bijstand hadden genoten.

Dit alles had tot gevolg, dat de steekproef Lang-in-bijstand bestond uit

492 respondenten (81, 05~Jo) en de steekproef Kort-in-bijstand uit 452 res-

pondenten (74, 47~fo). Bij deze laatste steekproef deed zich echter nadien

nog een ernstig probleem voor; dit als gevolg van de administratieve op-

gave van de gemeentelijke Sociale Diensten. Tijdens de interviews bleek

dat liefst 84 respondenten, die door de Sociale Diensten als "Kort-in-bij-

stand" waren opgegeven, in feite reeds voor 1 januari 1972 in bijstand

gekomen waren. Deze respondenten werden daarom door de interviewers

als lan~durige bijstandontvangsters geihterviewd, zodat zij niet verder in

het onderzoek konden worden betrokken. Voor de steekproef Kort-in-bij-

stand betekent dit echter dat van de 607 in de steekproef te trekken respon-

denten er slechts 368 (60, ó3ojo) als "Kort-in-bijstand" geinterviewd zijn.

In hoeverre zijn na de eerder vermelde correctie in de selectie van ge-

meenten en na het uitvallen van twee gemeenten en na de non-response

en het uitvallen van een groot aantal respondenten uit de steekproef Kort-

in-bijstand, de beide steekproeven nog representatief naar urbanisatie-

graad en regio ?(Zie tabellen 2 en 3).



Tabel 2.: In steekproef getrokken en verwachte frequenties naar urba-

ni satie graad.

Steekproef Kort-in-bijstand Steekproef Lang-in-bijstand

in in
steek- ver- steek- ver-
proef ofo wacht o1o proef qo wacht ~o

A 1~A4 8 2, 72ojo 22, 63 6, 15oJo 42 8, 54ofo 43, 69 8, 88oÍo

B 1~B3 54 14, 67oJo 59, 95 16, 29~0 79 16, 0óojo 78, 87 16, 03~0

C1~C2 34 9, 24oJo 30, 36 8, 25ojo 49 9, 9óofo 43, 39 8, 82`~-

C3~C4 70 19, 02~0 69, 81 18, 97qo 89 18, 09~0 90, 97 18, 49~,.~ I

C5 202 54, 89~0 185, 25 50, 34oJo 233 47, 3óojo 235, 03 47, 77'?", ~

368 100ojo 368 100qo 492 100ojo 492 100oJo

X2 - 11, 9995 . OS p 0. 1 X2 - 0, 8511 n, s.

Tabel 3.: In steekproef getrokken en verwachte frequenties naar regio.

Steekproef Kort-in-bijstand Steekproef Lang-in-bijstand

in in
steek- ver- steek- ver-
proef qo wacht qo proef qo wacht oJo

Noorde 31 8, 42ojo 30, 51 8, 29~0 46 9, 35ojo 40, 79 8, 29`~0

Oosten 43 11, 69oÍo 50, 49 13, 72oJo 57 11, 59~0 67, 50 13, 72ofo

Westen
Centru 224 60, 87qo 206, 60 56, 14~0 275 55, 89~0 276, 21 56, 14 j'o

Zuiden 70 19, 02oJo 80, 33 21, 83ofo 114 23, 17ojo 107, 40 21, 83ofo

368 100ojo 368 100oJo 492 100oJo 492 100oJo

X2 - 3, 9128 n. s. X2 - 2, 709? n. s.
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Beide steekproeven kunnen op basis van de berekende X 2-waarden als

representatief worden beschouwd naar urbanisatiegraad en regio. De ge-

vonden X2-waarde (11, 9995) benadert weliswaar de loJo significantiegrens

( 13, 2767), maar overschrijdt deze niet.

In de steekproef Kort-in-bijstand blijven niettemin de respondenten uit

de kleine gemeenten zwak vertegenwoordigd, maar het betreft hier ook

een deelpopulatie die slechts 8, 7~Jo van het totale bestand omvatte.

4. De response-~roep bii het 2e interview.

4. 1. Omvan~ van de onderzoeks~roe~.

In het kader van de onderzoeksopzet was het niet noodzakelijk en ook niet

wenselijk om alle respondenten, die medio 1972 aan het onderzoek hebben

meegewerkt, medio 1973 nogmaals te interviewen. Alleen de 368 respon-

denten, die tussen 1 januari en 31 maart 1972 in bijstand waren gekomen

(de steekproef Kort-in-bijstand) kwamen voor een tweede vraaggesprek

in aanmerking.

4.2. Benaderin~ van de onderzoeks~roe~.---- -- - ---- -- -- ---

Hoewel wij beschikten over de adressen van deze 368 respondenten, leek

het ons niet juist hen rechtstreeks voor een tweede interview te benaderen,

maar dezelfde procedure te volgen als bij het eerste vraaggesprek, name-

lijk het benaderen van de respondenten via de ambtenaren van de Sociale

Dienst. Daartoe werd aan de directeuren van de G.S.D.'s van de 79 ge-

meenten, waarin de respondenten woonachtig waren gevraagd opnieuw aan

het onderzoek mee te werken en wel op twee~rlei wijze.

Op de eerste plaats werd hen verzocht een korte vragenlijst voor elke res-

pondenten uit hun gemeente in te vullen. Deze vragenlijst had betrekking
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op het juiste adres van de respondente, het feit of zij al dan niet meer in

bijstand was, gegevensover de inkomenssituatie en over de immateriéle

problemen van de respondenten en de rol die de G.S.D. bij de oplossing

in deze problemen gespeeld had. Zodra de vragenlijsten aan ons gere-

tourneerd waren werd de betrokken Sociale Dienst gevraagd met de

respondenten een afspraak te maken voor een vraaggesprek met een

door ons geselecteerde en geihstrueerde interviewer. Voordat deze

afspraken werden gemaakt, werden de respondenten d.m.v. een brief,

ondertekend door de directeur van de G. S. D. van hun gemeente verzocht

nogmaals hun medewerking aan het onderzoek te verlenen.

4-3- ResPonse.

Van de totale onderzoeksgroep van 368 respondenten hebben er 303

(82, óqo) deelgenomen aan het tweede vraaggesprek. Dit percentage mag

voor een panel-studie bijzonder hoog genoemd worden. Daarbij dient

direct te worden opgemerkt, dat de response bij de respondenten, die

nog in bijstand waren aanzienlijk hoger was dan bij hen die inmiddels

geen bijstand meer ontvingen (zie tabel 4. ).

Tabel 4.: Relatie tussen response en het wel of niet in bijstand zijn.

In bijstand Uit bijstand Totaal

Response

Non-response

238 ( 87, 5~Jo)

34 ( 12, 5qo)

65 ( 67, 7PJo)

31 ( 32, 3~Jo)

303 ( 82, óoJo)

65 ( 17, 4qo)

272 ( 100, OaJo) 96 ( 100, Oojo) 368 ( 100, OoJo)

Van de eerste subgroep blijkt 87, 5qo opnieuw aan het onderzoek te hebben

meegewerkt, van degenen die uit bijstand zijn 67, 7ojo. In tabel 5 zijn de

redenen van non-response weergegeven.
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Tabel 5.: Redenen van non-response.

In bijstand Uit-bijstand Totaal

weigering 10 ( 29, 4ojo) 14 ( 45, 2qo) 24 ( 36, 9ofo)
niet thuis 15 ( 44, lqo) 6( 19, 4qo) 21 ( 32, 3oJo)
ziek 7( 20, óoJo) 1( 3, 2oJo) 8( 12, 3oJo)
vacantie 2( 5, 9oJo) - 2( 3, lqo)
adres onbekend - 3( 9, 7ojo) 3( 4, óojo)
overleden - 3( 9, 7qo) 3( 4, óqo)
woont in buitenland - 4( 12, 9~0) 4( 6, 2ojo)

34 (100, OoJo) 3 1( 100, OoJo) 65 ( 100, Oojo)

De grotere non-response bij degenen die uit bijstand zijn is vooral te
wijten aan twee factoren. Enerzijds kon 10, óqo van deze groep niet meer
benaderd worden vanwege het feit, dat ze verhuisd waren naar het bui-
tenland, hun huidige adres onbekend was of zij overleden waren, ander-
zijds bleek 14, óqo van deze groep ook na een tweede verzoek niet meer
bereid aan een tweede vraaggesprek deel te nemen. De belangrijkste
reden die voor dit laatste gegeven werd, was dat men blij was de periode
van bijstand ontvangen achter de rug te hebben en dat men niets meer
met deze periode te maken wilde hebben. Van degenen die nog in bijstand
waren, waren vanzelfsprekend alle adressen bekend en was de bereidheid
aan het onderzoek deel te nemen aanzienlijk groter: slechts 3, 7qo weigerde
aan een tweede vraaggesprek deel te nemen, omdat men er het nut niet
meer van inzag.

4.4. De re~resentativiteit van de resPonse-~roePen-

Door ons is zowel voor degenen, die ten tijde van de tweede veldfase nog
in bijstand waren, als voor hen, die inmiddels uit bijstand waren, onder-



- 300 -

zocht of de response en non-responsegroepen in bepaalde opzichten

significant van elkaar afweken.

De bedoeling van deze analyse was om na te gaan of de door ons geihter-

viewde respondenten nog wel representatief waren voor de betreffende

deelpopulaties van bijstandontvangsters en ex-bijstandontvangsters.

Op de eerste plaats is dit laatste door ons geanalyseerd voor een aantal

achtergrondvariabelen (burgerlijke staat, leeftijd, woonsituatie, urbani-

satiegraad, gezinsgrootte, regio en opleiding) (5).

Noch bij degenen die in, noch bij degenen die uit bijstand zijn, bleek de

mate van response significant samen te hangen met een der achtergrond-

kenmerken. We kunnen derhalve stellen dat de responsegroepen een re-

presentatief beeld vormen van de overeenkomstige subpopulaties voor wat

betreft de onderzochte kenmerken.

Naast deze achtergrondvariabelen waren bij het eerste interview nog een

groot aantal andere kenmerken van de respondenten geregistreerd. Het

zou te ver gevoerd hebben om de response- en non-responsegroepen op

al deze kenmerken te vergelijken. Wij hebben dit wel gedaan voor vijf

belangrijke kernvariabelen, die bij de analyse van de gevolgen van bijstand

ontvangen centraal stonden nl. de beoordeling van het inkomen, de arbeids-

situatie, sociale isolement, de levensinstelling en de opvoeding van de

kinderen (6).

De response- en non-responsegroepen bleken niet significant van elkaar

te verschillen wat betreft deze kernvariabelen. Zowel wat de achtergrond-

variabelen betreft als de kernvariabelen weken de response- en non-respon-

segroepen niet van elkaar af. De responsegroepen vormden derhalve voor

wat betreft de centrale variabelen in het onderzoek een representatieve

steekproef uit de betreffende deelpopulaties van vrouwen die in en vrouwen

die uit bijstand waren.

(5) Voor de betreffende tabellen: zie Bijlage I van Rapport, Deel II, pag.

179 t~m 181.

(6) Voor de betreffende tabellen: zie Bijlage I van Rapport, Deel II, pag.

82 en 83.



-301-

BIJLAGE II. ENKELE GEGEVENS UIT DE STATISTIEKEN VAN DE ALGEMENE BIJSTAND,

Tabel l. I: De netto ui[keringenenverstrekkingenkrachtens de Sociale Verzekeringswetten en de
netto uitgaven krachtena de Algemene Bijstandswet.

Jaar Uitkeringen en ver-
strekkingen Sociale
Verzekeringen ~)

Netto Uitgaven
A. B. W. ~~)

Kol. 2 in een
qo van ko1. 1

x f 100. ooo, - x{ 100. ooo, -
1967 10425 912 g, gofo

1868 12294 737 5,9qo
1969 14505 828 5, 7oJo
1970 16854 1069 6, 3oJo

1971 Z0217 1274 6, 3oJo

1972 24130 1361(voor 5,6qo
lopig)

Bron: ~) CBS: Statistisch Zakboek, 1969 en 1973
~") GBS: Statistíek van de Algemene Bijstand 1970 en 1971 t

CBS: Sociale Maands[atistiek maart 1973.

Tabel 1.2.a: Aantal bijstandontvangenden van 1965 to[ en met 1971 (31 december).

Jaar Thuiswonenden,nie[ Elders Verzorgden, Krach[ens Rijks- Totaal aantal partijenkrachtens Rijks- nietkrachtens Rijks- groepsregeling
groeparegeling groepsregeling
x1000 ~o op 100D

inw,
x1000 qo op 1000

inw.
x1000 qo op 1000

inw.
x 1000 qo op 1000

inw.

1965 85 40, 5 7 98 46, 7 8 27 12, 9 2 210 100oJo 17
1966 98 42, 1 8 106 45, 5 9 29 12, 5 2 233 100~jo 19
1967 109 42, 3 9 116 45, 0 9 33 12, 8 3 258 100qo 21
1968 135 52, 5 11 88 34, 2 7 34 l3, 2 2 257 100qo 20
1969 156 55, 1 12 91 32, 2 7 36 12, 7 3 283 100oJo 22
1970 161 54, 2 12 98 33, 0 7 38 12, 8 3 297 1000~0 22
1971 168 53, 2 13 105 33, 2 8 43 13, 6 3 316 100ojo 24

Bron: CBS: Statistiek van de Algemene Bijstand 1969 en 1971.

Tabel 1.2.b: Periodieke bijatand aan thuiswonenden niet vallende onder een Rijksgroeparegeling.

beneden 65 jaar 65 jaar en ouder Totaal aantal
partijen

gezinnen alleenstaanden gezinnen alleen-

mannen vrouwen mannen vrouwen
ataanden

per 31~12 '65 37.275 16478 31375 85128
„ '66 41.265 20544 36230 98039
~, '67 48.633 22035 38659 109327
„ '68 18289 20668 2450 17873 28295 47753 135339
„ '69 20437 23403 2489 20359 33636 56243 156567

Verschil'68-
'69 in o

tl l, 7oJo t13, 2qo f 1, óofo t13, 9oJo f 18, 9"Ío t17, 8oj t15, 7oJo
er 31'12'70 21930 25 21 3345 21354 31924 57333 1 1507

Verschil'69-
'70 in qo

~ 7, 3oJo f 9, Sofo f34, 4qo t 4, 9oJo - 5, lqo f 1, 9~ t 3, 2qa
er 31 12'71 24437 30701 3574 22445 28364 58120 167641

Verachil'70-
'71 in o

~11, 4qo t19, BoJo t 6, 9oJo t 5, loJo - 11, loJo t 1, 4oJ t 3, 8qo

Bron: CBS: Statistiek van de Algemene Bijatand 1969 en 1971.
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131JLAGE III - Tabel 2.

Matrix van partil'le correlatiecoëfficienten - aanvragen van bijstand.

direct - niet overtuigd bereidheid psychische perceptie reactiea roegere subjectieve
direct aan- van recht tot alterna- barriérea dienst- van an- rvarin- arbeidsmoge-
vragen op bijstand tieve inko- verlening deren en lijkheden

mensbron

0 1 2 3 4 5 6 7

1. overtuigd van recht op bijstand 0. 1872

2. bereidheid tot alternatieve inkomensbronnen 0. 0452 0.0901

3. psychische barrières 0.0372 0.1199 0.0629

4. perceptie dienatverlening -0.0206 0.0255 0.0276 0.4110

5. reactiee van anderen 0.0905 -0.0894 -0.0555 0.0048 0.1067

6. vroegere ervaringen 0.0774 0.0912 0.1350 -0.1176 0.1339 -0.0504

7. subjectíeve arbeidsmogelijkheden 0.1163 -0.0640 0.3775 -0.0530 -0.0002 0.0043 0.0762

8. burgerlijke staat 0.2271 0.0752 0.0002 -0.0662 0.0683 0.1001 -0.0659 0.0545

9. leeftijd vrou w 0.1444 -0.0311 -0.0203 0.0181 -0.0344 -0.0006 0.0785 -0.0247

10. opleiding 0.0370 0.0634 0.1240 -0.1025 -0.0713 0.0453 0.0502 0.0950

I1. vroegere sociaal-econo mische status U.0902 0.0179 0.0226 0.0676 0.0211 -0.0936 0.0457 0.1383

12. subjectieve vroegere inkomen 0.0342 -0.0338 -0.1244 0.0434 0.0061 0.0029 0.1326 -0.0615

13. vroegere gezineinkomen 0.1326 -0.0036 -0.0543 -0.0615 0.0993 -0.0176 0.0482 0.0595

14. gezinsgrootte 0.0689 -0.0469 -0.0047 0.0426 0.0151 0.0113 0.1030 0.0979

15. urbanisatiegraad 0.1007 -0.0040 -0.0374 -0.0590 0.0070 -0.0181 0.0132 0.0680

16. leeftijd kinderen -0.0796 0.0932 0.0516 0.1477 0.0198 0.0932 -0.1486 0.0211

17. godsdienat -0.0450 0.0782 -0.0242 0.0492 -0.0319 0.1210 0.0745 0.0218

aignificantiegrens t0.1049 t0.1047 t0.1046 t0.1044 t0.1043 t0.1041 t0.1040 t0.1038



BIJLAGE III - Tabel 3.

Matrix van path-co0fficiën[en - aanvragen van bijstand.

direct - niet
dírect aan-
vragen

overtuigd
van recht
op bijstand

bereidheid
tot alterna-
tieve inko-
mensbron

psychische
barrières

perceptie
diens[-
verlening

reactiea
van an-
deren

vroegere
ervarin-
gen

subjectieve
arbeidsmoge-
lijkheden

0 1 2 3 4 5 6 7

1. overtuigd van recht op bijstand 0.2578

2. bereidheid tot alternatieve inkomensbronnen

3. psychische barrières 0.2400

4. perceptie diens[verlening 0.6014

5. reacties van anderen 0.1919

6. vroegere ervaringen 0.1963 -0.1982 0.2192

7. subjectieve arbeidsmogelijkheden 0.2481 0.6198

8. burgerlijke staat 0.3330

9. leeftijd vrouw 0. 1301

10. opleiding 0. 1400

11. vroegere sociaal-econo mische status 0.3900

12. subjectieve vroegere inkomen -0.2438 0.2612

13. vroeger gezinsinkomen 0.1610

l4. gezinsgrootte

15. urbanisatiegraad

l6. leeftijd kinderen 0.2743 -0. 1769

17. godsdienst 0.2300

verklaarde ~~ari,~intir 39, 25oJo 5, 7óojo 54, ó0ofo 45, 91qo 7, 64"fo 5, 29~io !0, 41oJo 8, 41~jo



BIJLAGE IV.

Tabel 1: : Matrix van correla[ies tussen de variabelen die verondereteld worden het uit de bijstand gaan te bepalen.

~rt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I1 12 13 14 15 16 17 l8 19 20

1. In-~uit bijstand 0.40 0.04 0.03 0. 17 0.21 -0. O1 0.24 0.07 0. 10 0. 13 0. 17 0. 32 0. 16 0.06 0.04 0.20 0. 36 0.09 0. 10

2. Toekomstoriëntatíe 0.24 0.35 0. 18 0.28 0.04 -0.01 0.30 0. 15 0. 13 0. 17 -0.07 0. 13 0.07 0.09 0.06 -0.01 0.07 0.09 0.25

3. Arbeidsbereidheid 0.02 0.19 0.17 0.15 0.08 0.22 0.04 0.20 -0.17 0.32 -0.35 0.06 -0.02 0.15 0.09 -0.16 0.06 0.16 0.11

4. Houding t. o, v, huwelijk 0. 02 0. 10 0. 10 -0. O1 -0. 19 0. 11 0. 13 -0. 17 -0. 14 0. 36 -0. 37 -0. O1 0. 04 0. I O 0. 14 -0. OS 0. 07 0. OS -0. 02

5. Zelf-respect 0.08 0.13 0.09 0.00 0.37 0.06 -0.06 0.00 -0.17 0.17 -0,04 0.03 0.19 0.23 0.19 0.01 -0.04 0.11 0.02

6. Sociale ieolering 0. 11 0.02 0.05 -0. 11 0. 16 0.21 -0. 11 0.20 -0.23 0.23 -0. I1 0.20 0. 18 0. 17 0. 17 0.08 -0.06 0. 16 0.03

7, Psychische reactiee 0.00 0.00 0.14 0.07 0.03 0.12 -0.21 0.00 -0.22 0.43 -0.35 O.16 0.23 0.19 O.OI 0.07 -0.01 -0.08 -0.18

8. Financ. toereikendheid O.12 0.15 0.02 0.08 -0.03 -0.06 -0.12 -0.06 0.11 -0.12 0.07 -0.06 -0.05 -O.18 -O.ll 0.04 0.02 0.05 0.05

9. Persoonlijke verantw. 0.04 0.09 0. 12 -0. 10 0.00 0. 12 O.OQ -0.03 0.08 -0. 16 0.29 0. 17 -0.06 0. 16 0.04 -0.20 -0. 02 0.07 0. 16

10. Reacties omgeving 0.06 0.08 -0. 10 -0.09 -0.09 -0. 12 -0. 14 0.07 0.05 -0. 10 0. 19 0.09 0.02 0.09 -0.06 -0. 11 -0.06 -0. 17 0. l9

11. Leeftijd 0.07 0. LO 0.20 0.23 0.09 0. 13 0.28 -0.07 -0. 10 -0.06 -0.88 0.56 0.45 0. 16 0.06 -0. 18 0.02 0.04 -0. 10

12. Leeftijd kinderen 0.09 -0. 03 -0. 19 -0. 21 -0.02 -0. OS -0. 19 0. 03 0. 16 0. 10 -0.41 0. 17 -0. 15 -0. 07 -0. 11 0. 24 0. 04 -0. 02 0. 25

13. Gezinsgrootte 0.15 0.07 0.03 -0.01 0.02 0.10 0.09 -0.03 0.10 0.06 0.34 0.07 0.23 0.12 0.07 -0.21 0.02 0.18 0.31

14. Huisvesting 0.09 0.04 -0.01 0.02 0. 10. 0. 10 0. 14 -0.03 -0.04 0.01 0.29 -0.07 0. 13 -0. 13 0.03 -0. 17 -0.03 -0.20 -0.02

15. Niveau opleiding 0.04 0.05 0. 09 0.06 0. 12 0. 10 0. I1 -0. 11 0. 10 0. 06 0. 10 -0. 04 0.06 -0. 07 0.72. 0.05 0. 22 0. 21 0. 33

16. Soort opleiding 0.02 0. 03 0.04 0. 07 0. 08 0. 08 0.01 -0.05 0.02 -0.03 0.03 -0. 04 0.03 0. Ol 0.43 0.00 0. 18 0. 00 0.41

17. Burgerlijke staat 0.12 0.00 -0, l0 -0.03 0.00 0.04 0.04 0.02 -0.12 -0.07 -0. 12 0. 13 -0.12 0. 10 0.03 0.00 -0. 14 -0. 12 -0.03

18. Urbanisatiegraad 0.20 0.03 0.03 0.04 -0.02 -0.03 0.00 0.01 -0.01 -0.03 0.01 0.02 0.01 -0.01 0.12 0.09 -0.07 0.09 0.22

19. Vroegere finan. situatie 0.05 0.05 0. 10 0.03 0.06 0.09 -0.05 0.03 0.04 -0. 11 0. 03 -0. 01 0. 11 -0. 13 . 0. 13 0.00 -0.07 0.05 . 0. 13

20. Sociale klaese 0. 06 0. 15 0. 07 -0. 02 0. 01 0. 02 -0, 12 0.03 0. 10 0. 12 -0. 06 0. 13 0. 18 -0. 01 0. 21 0. 21 -0.02 0. 12 0. 08
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Tabel 2.: Matrix van partiële correlaties - ui[ bijetand gaan.

In-uit
bij-
atand

Toekomat- Arbeide- ou ing
orienta- bereid- t.o.v.
tie heid huweli~k

Zel{-
respect

Socia-
le iso-
lerin

Paychi-
ache re-
actiee

Finan.
toerei-

Pera.ver-
antwoor-
deli'kh.

eacties
omgeving

Toekomatoritsntatie 0. 2008

Arbeidabereidheid - 0.0088 0.1478

Houding t. o. v. huwelijk 0. 0168 0. 0770 0. 0321

Zelf-respect 0.0432 0.1239 0.0709 O.O1Z9

Sociale iaolering 0.0960 -0.0043 -0.0132 -0.1446 0.1237

Paychiache reactiea -O.O167 -0.0090 0.0931 -0.0084 - 0.0236 0.0555

FinanciLle toereíkendheid 0.0952 0.1413 0.0510 0.1014 -0.0030 -0.0288 -0.0794

Pereoonlijke verantwoordelijkheid 0.0190 0.0818 0.1474 - 0.0431 -0.0174 0.1314 0.0481 -0.0264

jteactie~ angeving 0.0635 0.0940 -0.0757 -0.0809 -0.0772 -0.1028 -0.1230 0.0796 0.0014

Leeftijd 0.0277 0.0559 0.1288 0.1743 0.0456 0.0549 0.1545 -0.0339 - 0.0824 -0.0497

Leeftijd kinder~ 0.0742 -0.0049 - 0. 1104 -0.0944 0.0282 -0.0210 - 0.0937 -0.0043 0.1156 0.0629

Gezinegrootte 0.1129 0.0114 - 0.0536 -0.0519 - 0.0256 0.0448 0.0512 -0.0171 0.0880 0.0511

Huiaveeting 0.0757 0.0219 - 0.0632 -0.0204 0.0882 0.0879 0.0823 -0.0154 - 0.0191 0.0067

Ni~.eau opleiding -0.0051 -0.0140 0.0176 0.0341 0.0964 0.0440 O.I214 -0.1106 0.1090 0.0985

Soort opleiding - 0.0022 -0.0051 -0.0072 0.0533 0.0225 0.0445 - 0.0435 -0.0017 -0.0295 -0.0849

Burgerlijke etaat 0.1576 0.0504 -0.0642 -0.0018 -0.0060 0.0740 0.0807 0.0235 -0.1439 -0.0933

Urbanieatie graad 0.2207 O.O175 0.0084 0.0204 -0.0362 -0.0420 0.0084 0.0216 -0.0406 - 0.0494

Vroegere financiéle eituatie 0.0339 0.0230 0.0629 0.0207 0.0400 0.0813 -0.0705 0.0533 0.0040 -0.1386

Sociale klasae -0.0371 0.1161 0.0979 -0.0051 -0.0064 0.0053 -0.1049 0.0424 0.0410 0.1044

Significantie-grena

~x - Sqo, twee-zijdig

0.1167 0.1165 0.1163 0.1163 0.1159 0.1157 0.1155 0.1153 O.1I51 O.1149



BIJLAGE IV.

T abel 3.: Matrix van path-coëfficiënten - uit bijatand gaan.

In-uit
bijetand

Toekomst Arbeida- Houding Zelf- Socia-
oriénta- bereid- t. o. v. respect le iso-
tie heid huwelijk lering

Psychi- Financ.
sche re- toerei-
acties kendheid

Pera.ver-Reac-
antwoor- ties om-
delijkheid geving

Toekomstoritshtatie 0. 3767

Arbeidabereidheid 0.2999

Houding t. o. v, huwelijk

Zelf-respect 0.2532

Sociale isolering -0.2880 0.3700

Psychiache reacties

Financ. toereikendheid 0.3032

Persoonl. verantwoordelijkheid 0.2449 0.2000

Reactiee omgeving -0.2765

Leeftijd 0.2808 0.4262 0.4344

Leeftijd kinderen 0. 3587

Gezinegrootte

Huiavesting

Niveau opleiding 0. 1454

Soort opleiding

Burgerlijke staat 0.2555 -0.2861

Urbanisatie graad 0.3694

Vroegere financ. situatie -0. L700

Sociale klasse

Proportie verklaarde variantie 33, 48qo 26. ó9qo 13, 88qo 20, Blqo 13, ó9qo 4, OOqo 27, 52qo 0, Oqo 16, 12qo 2, 89qo
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II
BIIRGERLI,7RE STAAT
la. Om ta beginnen met uw gezineometandigheden, bent u ov het oQenblik 1, weduwe Q

gehuwd an leeft u met uw man eamen of bent u niet of niet meer ge- 2. geecheiden v. echt ~
huwd? (indien niet): bent u weduwe, gescheiden van echt of vnn ta- 3. geecheiden van 0
fcl en bed, ongehuwd of door uw man verlaten? tafel en bed
(Int.: indien gehuwd: Snt- beSindigen) q. verlaten ~

5. ongehuwde moeder Q
6, ongehuwd 0

lb. Aoe oud bent n? leafti,d: 1
II

KINDEREN

2. Aebt u kinderen?
(Zo ja:) Roeveel kinderen hebt u?
(INT.: epmen met reepondente ín ondereteand echema voor elk kind gegevene invullen. Indien een kind

getrouwd is verder geen vragen atellen over dit kind. Indien kind werkt, beroep i gevolgde
opleiding vragen, ook diploma en klae. Zndien kind op eohool ie, echool vermelden, . klae .
eerder gevolgde opleidingen.)
ge-

htl
leef-

dtl
thuie-
w d gehuwd wat doet het kind overdag di loma

laatete klae
biy afbrekene ac

a, vr.
j one

'a
n
nee a nee thuis beroep echool a nee o leidin

le kind

2e kind

jc kind

4e kind

Se kind

6e kind

~e kind

8e kind

II
L OPLEIDItiG ~ZiOL'W

j, Welke eoholen of oursuesen hebt u zelf gevolgd?
(ZNT.: vragen of daarvoor diploma behaald is. Zo niet de laatete klas vragen, die respondente van
die echool of curaua gevolgd heeft).

School diploma
a nee

laatate klae

1.
2.
j.
Cureue
1.
2.
j.

OPLEIDINC MAN

4, En uw vroegere man (INT.: voor ongehuwde moedere: en uw eigen vader), welke acholen of cursueeen
heeft hij gevolgd? (INT.: betreft laatstP echtgenoot)
(INT.: ook hier vragen nanr diploma en laatete klae),
School diQloma

,~a nee
leatate klae

2,
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BEROEP M.AN . INKOMEN
5a. En wat voor werk deed uw man?!I"T,: betreft laatste echtgenoot)

(INT.: voor ongeh, moedere: vat voor werk deed uw vader).

5b. Werkte hii voor eigen rekening of ontving hij loon of ealaris? 1, eigen rekening 8
2, loon~ealarie

6a. Hoe zou u uw inkomenssituatie willen noemen toen u nog met uw man 1, royaal
samer.leefde (toen u nog geen kind had). Zou u zeggen, dat u toen 2, behoorlijk
royasl rond kon komen of behoorlijk, of inet moeite of dat u toen 3. met moeíte
onmogelijk rond kon komen? 4. onmogelijk ~

6b. Kunt u mij zegger. hoe hoog het inkomen van uw man ongeveer was, toen u no met hem samenleefde'
(INT,: voer ongehuwde moeders: van uw vader, toen u nog thuis wae
Om het u wat gemakkelijker te maken heb ik hier een kaart (KAAAT 1) met enkele inkomensklaseen erop.
(INT.: antwoord in schema invullen).

6c. Kunt u mij ook zeggen hoe hoog ongeveer het inkomen wae, dat in uw gezin binnenkwam per week of per
masnd, in die tijd?
(INT.: antwoord in schema invullen).

per maand man ezin per wee
ninder dan f j00,- 1 1 minder dan 1 115.-
f 500.- -" 700,- 2 2 f 115,- -" 160,-
~ 700,- -" 90~,- 3 3 f 16o,s - " 205.-
e 900,- -" 1.200,- 4 4 f 205,- -" 275.-

.- 1.200,- -" 1.500,- 5 5 f 275,- - " i45.-
f 1.500,- -" l.eoo,- 6 6 f 345,- -" 415.-
meer dan f 1.800, - 7 7 meer dan f 415,-

wil níet zeggen 8 8
..oeet niet 9 9

6d. In welk jaar was dat?
79~F,GERE FIYANCIELE MOF,ILIJKHEDEN

jaar:

7a. (7NT.: alleen voor weduwen gescheiden en verlaten vrouwen). ~ 1 jaar
Hoeveel jaren bent u getrouwd geweest? ~J

~ 7c
finar.cieel moeilijk had? (INT,:voor ongeh,moeders: vóór geboorte kindl 2. nee -~ 8

7c. Hoe vaak onqeveer? Wae dat altijd, vaak of af en toe? 1, altijd e
2, vaak
3, af en toe

SINDS WANNEER ALLEEN?

8. (INT.: voor weduwen, gescheiden en verlaten vrouwen). Sinda wanneer mnd. -aar
ataat u n~i alleen, .ík bedoel, dat uw man er niet meer is)?

7b. uebt u toen v getrouwd was al eerder perioden gehad, dat u het 1, ja

(INT.: vnor ongehuwde moedersl, Sinds wanneer moet u eiqenlijk voor
u zelf zorqen? eehoorte kind}

DttiJR BIJSTAND

y, U ontvangt nu een uitkering van de P.lgemene Pijstandawet. Kunt u mij
ook ze,erren, sinds wanneer u díe uitkerina ontvanrrt?

(Int.: Eet gaat hier om de laatste uitkeringsperiode! Hier vaetetel-
len aan de hand van de datum of het een K of L respondent ís.)

jaar

1
jaar

fpERIODE TOSSEN HIIWELIJK EN BIJSTAND

K
10. Hoe lang heeft het nadat u alleen was komen te etaan {de geboorte var. 1, binnen 2 weken ~14

uw kind) geduurd, voordat u een aanvrasg voor bijetand hebt ingediend? 2. 2 w, of langer 10b
n.l.

lOb.Waarom hebt u toen niet meteen bijstand aangevraagd. Wiat u toen van het 1. wiet het wel 10c
bestaan van de Ala. Aiietandsw.of had u daar toen nog nooit van gehoord? 2. wiet het niet 12

lOc.'~iet u toen ook dat u daarvoor bij de Sociale Dienat moeet zijn? 1, wiat het wel ~1
2, wiet het niet ~ 12a

mnd.

mnd.
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11. Maarom hebt u toen nog .... weken~maanden gevacht?

ALTERNATIEVE INKOMEN5MOGELIJK??SDEN
12s. Uit welke bronnen had u die ., veken~maanden inkomen?

Ik heb hier een kaert (KAP.RT 2.. Wílt u eene kijken of uv inkometenbronnen erop etean?
(TNT.: voorlezen en voor elke bron ja~nee vermelden)

}.AART 2 ja nee Hoo
er week

te
er mnd.

begin
mnd aar

eind
mnd 'asr

1, het inkomen van mijm m~n ging nog door
2, ik had penaíoen van mijn man
j, ik had A, W, W.

4. ik kreeg alimentatie

5, ik werkte zelf
6, ik had koetgangere of invoning

7, ik kreeg ziekengeld of een W,W,-uitkering
8, de kinderen droegen vat meer bij
9, de familie eprong bij

10, buren en vrienden hielpen mij
11, ik liet de rekeningen oplopen
12, ik had apsargeld
lj, ik moeat geld lenen
14. ik had een man die voor mij zorgde

12b. (INT.: aan veduven jonger dan 40 janr). Hebt u een z,g, kortlopende 1, ja
A,W,W,-uitkering ale overbrugging ontvangen? 2. nee 8

12c. Kunt u mij voor elke bron, waarvan u toen inkomen had, zaggen hoeveel inkomen u daaruit ongeveer
per veek of per msand gemiddeld had? (INT,: in eohema invullen)

12d, Kunt u mij voor elke bron, waarvan u inkomen had, zeggen hoelang u daaruit inkomen hebt gehad,
b.v, de eerete bron .......................... vanneer hebt u dear voor het eerat inkomen uit ge-
had? En einde wanneer hebt u daar geen inkomen meer van? (iNrT.: in eohema ínvullen)

12e. Waarom ontvangt u daar aindedien geen inkomen meer van? ( INT.: hieronder bron t reden vermelden)
Bron

Aron
Bron

Bron

no:
no:
no:

no:

Reden:
Reden:

Redsn:
Reden:

DUUR ARMOEDF, SITUATIE
13n. Hebt u eigenlijk voordat u bijetand kreeg een langere of kortere tijd 1. ja

van minder moeten leven dan u nu heeft met de bijetand?
ljb. Hoe lang?

BEREIDHEID TOT ALTF,RNATIHYE MOCELZJKREDEN
I

2. nee -~ ~4a8-~ ~ 3b1
14a. Habt u, nadat u alleen bent komen te etaan ( na d~ geboorte van ur kind ) en nog voox

dat u bijetand had aangevraagd, vel eene geproDeerd om op sen andere manier inkomen te krijgen.
Ik heb hier een kaartje (KAAAT j) , vaarop een aantal bronnen van inkomen etaan. Kunt u mij voor
elke bron zeggen of u geprobeerd heeft die te krijgen, voordat u bijetand hebt aangevraaqd?
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K

K

K

geprobeerd n.v.t~
eK,1ART 3 deeà)ik standbi

wel niet ~a nee
~~ 1, h ulo van tamilie

~ 2, hulp van hurenwrienden

j. hulp var, de kerk

q, koetqanqera of inwoning nemen

5, (weer) same!qaan vonen met uw man ( vader van uv !cind)

6, samen aaan woner, met een andere man

7, inkomen van de kinderenr

8, alimentatie voor u zelf

9. alimentatie voor de kinderen

10, zelf aaan werken

14b. Als u nu elke bron on dit kaartje eens verqeli~kt met bijstand, vat had u d an toendertijd ei qenllfk
liever aehad, b.v, had u toen liever hulp van de familie gehad of bijst and?
(INT.: enz. voor de volqende inkomer.ebronnenl ( aangeven in bovenetaand schema).

ARBF,IDS?FREIDRF,ID - ~~'cry7p,TUr;ln en - Yf~(;F?.11K7?EDF.N

~1NT.: vraaa 15 alleen stellen indien respondente niet qeprobeerd heef t we rk te krijgen en wannee
zij niet reeds werkte . vraag 16 etellen indien reap. wèl geprobeerd heeft werk te krijgen.)

15a. II hebt dus toen niet geprobeerd om werk te krijgen, vas dat omdat u 1, kinderen ~15b
overdaq voor de kinderen moeat zorgen of om een andere reden? 2, andere reàen 15

15b. Ttaar als er iemar.d anders overdaq op uw kinderen had kunnen passen 1, ja
(b,v, familie, buren een crèche of uw kinderen hadden on echool over 2, nee

e

kunnen bliiver,) had u dan werk willen hebben?

15c. Wae er toen in de buurt een crèche of had een van uw familieleden of 1 ja
buren of kennisser. o? uw kinderen willen paeeer. volqene u, of had u 2, nee

~

uw kir.deren toen oo achool over kunnen laten blijven?

15d, Sommige mensen, die in een situat:e komen zoals u, vinden zich van-
wege hun leeftiid of eezondheid of vanvege hun vakY.ennis minder ge- 1. wel qeschikt 15h
schikt om te gaen werken. En u, vond u zich to?n u alleen kuam te 2, weinig qeschikt 15e
ataan (na de geboorte van uw kindl -.rel geschi t om te gaan werken j , niet geachikt 15e
of weinia aeschikt of vond u zich toen niet geschikt om te qaan
werken?

15e. Was dat vanveqe uw leeftijd? 1, ja 8
Z, nee

15f. Vanweqe uw gezondheid? 1, ja
2, nee

e

15g, Vanvege uw vakkennie? 1. ja
2, nee

8

15h. Waren er volgene u toen u alleen kwam te staan ( na de gebcorte van
uw kindl en noq voordat u bíjstar.d had aanqevraagd voldoende moqe- 1, voldoende
lijkheden om werk te krijaen, of waren die moaelijkheden gerinq of

p gering
~

helemaal niet aenweziq volaens ~~? :,' niet aanwezig

15i. Penkt u, dat u in die ti.id wel werk had kunnen krijgen, waarmee u 1. ja
meer zou ver~iienen dan u nu heeft aan bijstand? 2, nee

8

15j. ?~ebt u toen aeen verk cezoc',t omda! u wi?t det u ín vw situatie bi,i- 1, ja (-{1 17
s}and kon krijaen? 2. nee IL-~I.r17

16a. II probeerde toen wel te qsan verken maar dat lukte niet.
w t voor soort werk zocht u toen?

76b, Waaraan lag het dat u er niet in slaagde te gaan verken?
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17.

etand aan kon vragen.
Bent u doar een van deze pereonen erop gawezen?

Op een geqeven moment hebt u bijetnnd aangevraap,d. Ik heb hier een ksart (RAART 4) waarop een aan-
tal personen of inetantiee etaan, die u er miasehien op hebben geweaen, dat u in uw eituatie bij-

1. ja
2, nee

KAART 4
verwij-
zin
a nee

inlioht.
gegeven

papieren
ingevuld

allee ge
regeld

over-
tuigd v,
reoht

1.Pamilieleden

2,Vrienden en kennieeen
3,Buren

q,Hviearte

S,Geweatelijk Arbeidebureav

6,Rasd van Arbeid, C.A,K„ Bedrijfevereniging,
Soa.Verzekering

7,p.G,D,

B,Advocaat
y,Radio, T,Y., krant (IP?T.: zie 17b)

lO.Kinderbeecherminq

11,Ongehuwde Moederzorg
12,Paetoor, dominee, e.d.

13.Politicl, gemeenteraadelid, vakbond

14.Voorlichting van Aijk en Gemeente
15.Sociale Raadaman
16.Maatachappelijk werk (INT.: zie 17a)

17,Anderen ~ met name:

(INT.: voor elke verwijzende pereoon of inetantie vragen, wat die gedaan heeft, inlichtingan gegevenof papieren inqevuld of alles geregeld. Ook voor elke verwijzende peraoon of inatantie vragen,of dezerespondente ervan overtuigd heeft, dat ze zich niet behoefde te schamen om bijetand aan te vragen,omdat ze het gewoon nodig had of er recht op had), (I;7T.:indien ja-antwoord, x zetten.)
17s. Welke Snetelling wae dnt?

17b. Welke krant

HOIIDING T.A.Y. BIJSTAND AANYRAGEN
1Ba, Hoe vond u het om bijetand aan te vragen, vond u het voor

u zelf een moeilijke etap om naar de Sociale Dienet te gaan
of had u daar geen moeite mee?

18b. Waarom vond u dat?

SIIBJECTIEVE PERCEPTIE DIENSTVERLENING

1
1. huie aan huia blad
2. wijkblad
3, plaataelijk dagblad
4. landelijk dagblad

1, moeilíjke etap
2, geen moeite

~
8

Ik wil u nog enkele vragen etellen over wat u ervan vond om bijetand aan te vragen. Aet gaat er dueniet om wat u er nu van vindt. maar wat u ervan vond, toen u bitetand aan aina vraaen
19a. Toen u naar de Sociale Díenet ging om bijetnnd san te vrngen, 1. peraoonlijk e

verwaahtte u toen, dat men u daar onpereoonlijk ale een anamer 2, onpereoonlijkmer zou behandelen of niet? 3, had toen geen idee
19b, Daoht u dat de ambtenaren daar wel begrip voor uw eituatie 1, wel begrip Azouden tonen of niet? 2, geen begrip

j, had toen gean idee
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K

K

II

K
K

19c. Wne u er toen Dang voor, dat zij op u neer zouden kijken, of 1. vae er banq voor
vae u daar niet bang voor? 2,

~
wae er niet bang voor

j. had toen geen idee

19d, Vervachtte u, dat zij u allerlei dingen over uw leven en ei- 1. wel vervacht
tuatie zouden vragen, vaer zij volgene u niete mee te maken 2, niet verwacht

~

hadden of niet? j, had toen geen idee

19e. Was u er bang voor, dat de embtenaren op de Sociale Dienet u 1, wae er wel Dang voor
zouden controleren vaaraan u uw geld zou beeteden of.niet? 2, vsa er niet Dang vo

~
or

i. had toen geen idee

19f. Vond u het van te voren vervelend, dat u bij de Socisle 1. vel vervelend
DienaL misechien met allerlei menBen eamer. moeet wachten op 2, niet vervelend

~

uw beurt of vond u dat niet vervelend? 3. had toen geen idee

19g. Rekende u erop, dat u bijstand zou krijgen of wae u daar 1. rekende er wel op
niet zo zeker van? 2, rekende er niet op

~

3, had toen geen idee

HOIIDING VAN FAMILIELEDEN E.D.
20a. Hoe etonden uv familieleden er tegenover dat.u biistand asn- 1. afwijzend

vroeg? Stonden zij daar afwijzend tegenover of interesaeerde 2. geen intereaee
~

het hen niet of vonden zij het terecht, dat u bijatand asn- 3. poeitief
vroeg of wisten zij niet, dat u bijstand aanvroeg? 4. wiaten het niet

20b. En u~.r vrienden en kenniasen. etonden die er afvijzend tegen- 1. afvijzend
over of intereeseerde het hen niet of vonden zij het terecht 2, geen intereeee

~

dat u bijatand aanvroeg of wiaten zij niet, dat u bijetand 3, poeitief
aanvroeg? 4. wisten het niet

20c. En uw buren, etonden die er afvijzend tegenover, of ínteres- 1, afwijzend
seerde het hen niet of vonden zij het terecht dat u bijetand 2, geen intereeee
aanvroeg of wiater, zij niet dat u bijatand aanvroeg? 3. poeitief

~

4, vieten het niet

BEELDVORMINC BIJSTANDONTVANGF.RS
21a. Had u voordnt u bijetand aenvroeg eníg idee wat voor eoort 1. enig idee i21b

meneen bijatand ontvingen? 2, geen idee
B
i 21c

21b. P.an vat voor soort mensen dacht u toen?

21c. Dacht u toen dat de meeete mensen die bijetand ontvingen vel 1, echte hulp
echt financiille hulp nodig hadden, of dacht u dat het vaker 2, vel gemakkelijk

~

meneen waren die het wel gemakkelijk vonden om naar de bij- 3, beiden
etand te gaan?

21d. Wat denkt u er nu van? Denkt u dat er veel misbruik van de 1. veel
bijetand gemaakt wordt of denkt u dat het veinig of helemaal 2. veinig

~

niet voorkomt? ?. níet

21e. Welke mensen maken er eígenlijk volgene u miebrvik van de
bijatand? Kunt u daar in het algemeen een voorbeeld van geven?

PERCEPTIE REACTIE VAN ANDEREN
22. Toen u bijetand nanvroeg, hebt u dnt toen voor zoveel mogelijk 1. vel verbergen

meneen proberen te verbergen? 2, niet verbergen
8

AANTASTING ZELPBEELD

2ja. Toen u Dijetand aanvroeg, had u toen het gevoel, dat u eigen- 1, wsl mielukt
lijk mielukt vae in uv even of had u dnt getoel niet? 2, niet mielukt

B

2jb. Rebt u er zich toen voor geeohaemd om bijstend aan te vragen 1, vel geeohaamd
of niet? 2, niet geeohaamd

e
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'7:?~~É~)E:.I :citVlPItJS:,N I~L:T BIJ~'P9~iD

2Qa. Had u al eene eerder cor.tact gehad met de 3cciale Die:.et of 1, ja
had u daarmee nog n oit coutact gehad? 2. nee

24b. Was dat in verband met een bijs!anda-nvrage? 1. ja
Z. nee

'4c. 'danneer wea dat? jaar I
24d. Hoe vi7dt u, da': u toen geholpen bent, zou u zeggen, dat men 1, goed geholpen

u toen echt gs~clpen heeft of dat men u niet goed genolpen 2. niet goed geholpen
heeft?

2qe. Waarom vindt u dat?

VRO~GFRï. F,RVA3ITIGEN MFT ANDF,RE INSTANTIES

24
25

25a. Ik zou nu iete heel andera met u willen bepraten. De meeete mensen hebben in de loop vnn hnn
leven wel eens bepaalde vrager. of moeilijkheden waarvoor ze dan naar een instelling gean of nsar
een maatschappelijk werker om er eens over te nraten. Ik heb hier een kaartje (KAART 5). Daarop
etasn verechillende r.amen van instellirgen. Hebt u, voordat u nu met de Sociale Dienat in aanra-
king kwam, wel eene contact gehad met een of ineer instel7~ngen op deze kaart?

R ART
contact ge-
had

qeholpen

A 5
wel geen goed slecht

]., Maatschappelijk Werk : m.n,

2, Mediach Opvoedkundiq Bureau

j, Reclassering

4, Kinderbeachermine en Vooqdijvereniginq

5, Ongehuwde Moederzorg

6. Bureau voor Levene- en Gezinemoeilijkheden~ Huwelijks-
aangelegenheden

~, N. V. S. A. e.d.

B. Politie

q, Volkehuieveeting

10. Sociale Raademan - wetewinkel

11. C. C. D.

12, Geweetelijk Arbeidabureau

1j, Rasd v~.n Arbeid

14. Gemeenechappelijk Adminietratiekantoor~ Bedrijfevereniging

15, Release ~ Telefonische hulpdianet ~ Alarmcentrale

16. Anderen: met name:

(I":T,: voor elke inetantie, waarmee contact ie geweeat).

25b. Aoe vindr, u, dat u toen geholnen bent, vindt u dat men u daar goed geholpen heeft of vindt u
van niet?
(INT.: invullen in bovenetsand schema).

25c. Waarom vindt u, dat men u toen goed~ niet goed geholpen heeft?
(INT.: hieronder ook ínatantie vermelden).

no.:
no..
no.:
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CONTACT t~T D3 SCCIALE DIS9ST.
Ik zou het nu weer graag willen hebben over het contact, dat u hebt gehad met de Sociale Dienet,
sinde u biistand ontvanat, of in de lastete 2 jaar.

II 26a. Hebt u met verechíllende meneen van de Sociale Dienst contact gehad 1. verechillende
of masr met één pereoon? 2. één

26b. Hebt u cat contact hier thuie gehad of op een bureau van de 1. thuie
Sociale Dienet? 2. eociale dienet

j. beide

263. Vond i dat genoeg om uw aituatie uit te leggen en te bespreken of vindt
u dat u niet genoeg gelegenheid hebt gekregen om uw probleem uit te 1, genoeg
leggen? 2. niet ganoeg

26c. Hoe vaak hebt u thuie contact gehad,
hoe vaak opeen bureau vnn de dienet
en hoe veak per telefoon?

1, thuie
2, sociale dienet
3. telefoon

maal

(Int.: Indien met één persoon contact gehad):

26f. Vond u het contact met hem~haar prettig of bent u dsar niet zo
tevreden over?

26g. Hunt u zeggen, waarom u het contact prettig vond?

1. prettig
2. niet prettig

maal
m~

~26g
26h

-f 26q

26h. lJaarom vond u het contact niet prettig?

~ 26q

(INT.: Indíer. met verschiller,de personen contact gehad):
26i. 1-;et hoaveel verschillende mensen hebt u contact gehad?

26k. Vindt u het vervelend dat u met verechillende meneen contact hebt
of kan u dat niet zo veel schelen of vindt u dat misschien juiet
wel prettig?

261. Hebt u wel geprobeerd om etaede àezelfde pereoon te epreken te
krijgen?

26m. Vond u het contact met de ambtenaren of maatscharpeli.jk
werkers, knrtom met de mrrsen van de sociale dienst, wel
rret~tq of bent u daar niet zo tevre~3en over'
Vond u dat van allem~al, van da meesten, van één enkele
Of ~~n nle::~3nd~

260. I(unt u zeggen wearom u het contact prettig vond?

26p. Waarom vond u het contact niet prettig?

1. vervelend
2. neutrasl
3. prettig

1. geprobeerd
2. niet geprobeerd

~nierand

retti
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K

26q. Wordt u liever door een man of door een vroux geholpen? ~, man
2, vroux

~

3. neutranl
26r. Hebt u liever te makan met een jongere, zo tueasn 25 en 30 je3r, 1, jongereof hebt u esn voorkeur voor een vat oudere van road 35 - 40 jaar? 2, ouders

~

3. neutrsal
26e. Wordt u gewoonlijk, bij bezoek aan de Sociale Uienat, door een 1, je

portler te xoord gestaan? 2. nee
B

Hoe zijn ux ervaringen hiermae?

26t. Yordi u gexoonlijk san een loket geholpen of in een epreek- 1, loketkamer ontvangen? 2. apreekY.amer
e

Hoe zijn ux ervaringen hiermee?

26u. Hebt u ooit contact gehad met de afdeling receptie van de 1, ja ~26v
Sociale Dienet? 2. nee ~27

26v. Wae dat aan de Sociale Dienet zelf of xae het telefoniech? 1. sociale dienet
2. telefoniech

~

3. beide
26v, Hebt u toen de juiete inlichtingen gekregen of niet? 1, juiete

2. aiet juiete
B

26x. Cir.g dat vlot o- hebt u nogal vat moeite moeten doen? 1, vlot
2. niet vlot

B

SUBJECTI'dVE H~CHT OP BIJSTAND
27. Toan u destijde de uitkering ging sanvragen, had u toen hat gevoeldat u uw har.d ging ophouden of beechouwde u het mear ale gebruik 1, hand ophoudenmaken van ux renht? 2, recht
s.HVARING MET FIIIDIGE BIJSTANDAANVRAGD
28a. I e uw uitkering in eerste inatantie afgewezen, zodat u hem ontvangen 1, ineene Qi2Bchebt nadat u een bezxaar- of beroepechrift hebt ingediend, of verd 2. na bezvaarhij in~ene tcegekend? achrift ~
2Bb. Wie heeft u dsarbij geholpen?

28c. V indt u, dat u er vesl moeita voor hebt moeten doen om een bijetand 1, vel moeitsuitkering te krijgen of vindt u van niet? 2. geen moeite
8

28d. T oan u eenmaal aen aanvrasg voor bijetand had ingediend, hoe langh ebt u toen moeten vachten, voordat u de eerete uitkering kreeg?
Be. Hoe vond u de hoogte van de uitkering? Vindt u dat u meer gekregen 1, meer gekzegenheeft dan u vervacht had, of xae het minder dan u vervacht had, of 2. minderis het evenveel ale u verwachthad. 3. evenveel

~

4. gaen idee
2Bf, II ontving deetijda na de aanvrage een beechikking, dat ie de brief 0. niete ontvangen 2eixsarin etor.d dat u ean uitksring kreeg. Vond u die brief vel duidelijk 1. duidslijk ~281genoeg of wee hij niet duidelijk? 2. onduidelijk
Bg. Hebt u hulp asn da Sociale Dienet of aan anderen moeten vragen om 1. soc. dienetd ie brief uit te leggen? 2. andaren

~

3. gsen hulp
Bh. Yat vond u onduidelijk? (INT.: specifiske antvoordenl).
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291. ~ de berekeningaformulieren die u krijgt, zijn die duidelijk
of niet?

2Bj. fteeft u wel eens h~lp ir.geroepen van de Sociale Dienet of
anderen om het te begrijpen?

28k. Wat ie on3uidelijk ?

281. Zo nu en dan k~rijgt u wel eene een kaartje of een brief inet nadere
informatiee over de bijetandsverlening. Vindt u die meeetal duidelijk
of onduidelijk?

28m. Moet u daarvoor wel eene uitleg vragen san ean ander of aan de
Sociale Dienet?

28n. 'dat is onduidelijk?

280. In de normale uitkering die u krijgt zijn begrepen de koatan van
levenaonderhoud met inbegrip van huur, ziekenfonda en kindertoeelag,
waarvan de eigen inkomsten die u heeft, geheel of gedeeltelijk zijn
afgetro'cken. Zijn ar daarnaaet nog speciale onkoeten wsarvoor u
maandelijke of wekeliike een extra uitkering krijgt i.v.m. de gezond-
heid, of an::ere omstanci~;heden?

0. ontvangt niete
1, duidelijk
2. niet duidelijk

1. Soc. Dienet
2, anderen
j. geen hulp

p. ontvangt nlete
1. d~.:idelijk
2, niet duidelijk
t. Soc. Dienet
2. anderen
j. geen hulp

ja nee
1, voor vervoer autokosten
2, voor hulp in da huishouding

. gehandicaptentoeslag
cr o..e os en

. voar ex ra voe ing o iee

. ez re a oos os en n aar
7. telefoonkosten

-ashulp
. sndere dingen. .

~281
~ 281

~ 290
280

~

L--I

28p. Aebt u voor de uitgave:i, die ik zo,iuiat ,genoemd he'o, maar die u niet
vergoed krijgt, ooit nadrukkelijY. om vergoeding gevraagd en ie u dat 1. wel gevraagd e~28q
toen geweigerd, of hebt u er nooit om gevras~d? 2. niet eevrasgd -~28r

2óq. Voor welke uitgaven ~ebt u wel eene een extra uitkering ~evraagd?

no.:

28r. riebt u daarom niet gevraagd, omdat u geen behoefte hebt san ver-
goeding van die uitgaven of om andere redenen?

28e, Om welke reden?

1, ,;een behoefte 8-s29t
2, andere redenen ~28e

28t. Vlndt u dat mensen, die bijetand ontvangen eamen met de ambtenaren 1, samen
van de Sociale Dienet zouden moeten kunnen praten over de hoogta van 2, alleen
de uitkering of vindt u, dat de ambtenaren van de Sociale Dienet maar 3. weet niet
slleen moeten uitmaken, wsar de menaen recht op hebbsn?

28u. Waarom vindt u dat?

(Int.: 28v. en 28w, a].leen etellen indien op 28t."SA?~N").
28v, Vindt u dat u 2elf voldoende invloed hebt kunnen uitoefenen op de 1, ja 8

hoogte van uw eigen uitkering? 2. nee
28w. Vindt u, 3at zoiete alleen in privó-gesprekken zou moaten gebeuren

of zou dasr een vergadering bij da Sociala Dienet voor moeten worden 1, privó e
gehouden, samen met vrouven, die er ook zo voorataan ala u? 2. vergadaring
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L

28z. Ik heb hier ean kasrt, waarop de eituatiee beechreven ataan van twee vrouwen die bljetand

8

H
~

ze minder bijstand ontvangt, de ander geeft het niet op. 1, die het op geeft
`die vindt u dat er gelijk heeft? 2, die het niet opgeeft

aanvragen. Zou u deze kaert even rustig willen lezsn? (KAART 6).
281. Aeide vrouwen hebben twee kinderen, het ene ie vier jaar, het tweedatwea jaar oud. Beide vrouwen hebben helemaal geen inkomen mesr, omdater slnde kort gaen man in het gezin ie, die in hun onderhoud voorziet.

De man van de eerete vrouw verdiende vroeger 1200 gulden per masnd,
de man van de tweede vroux 800 gulden, Wat vindt u nu, moeten beide
vxouwen dezelfde bljstandauítkering krijgen of vindt u, dat de eerete
vrouw meer bijetand moet krijgen dan de tweede vrouw, omdnt de man 1, svenveel
van de eerste vrouw vroeger meer verdiende dan ds man ven de tweede? 2. meer

282. En neem nu het geval, dat die twee gezinnen vroeger wel evenveel ver-
dienden maar dat hat huiehoudsn bij de óén
meer koet dan bij de andsr, terwijl die dsar niet veel aan kan ver-
anderen, b,v, omdat de kinderan mear koeten vanwege epeciale scholen
of zoi~ete. Wat vindt u nu, zouden nu beide vrouwen dezelfde bijstande-
uitkering moeten krijgen of vindt u dat de eerste vrouw meer bijatand 1, evenveel
moet krijgen dnn de tweede, omdat ze nu meer koeten heaft? 2. meer

28j. Stel dat ean vrouw aen vríend ale koetganger in huis heeft, wsarmea
ze zegt over een tijdje misschien te gsan trouwen. Aij verdient goed.
Vindt u dan dat de vrouw gewoon bijatand moet krijgen, of vindt u dat 1, zelfde
ze nu minàer moet krijgen, of vindt u dat ze nu eigenlijk geen recht 2. mir.der
meer heeft? j. geen recht

284. Twee vrouwen werken en verdienen beiden 1 30,~ per week, terwijl ze
bijatand ontvangen, De ene geeft het op nan de Sociale Dienet, zodat

ERVARnN VA!: BIJSTAND ONTYhNGEN

29a. Aoe etaan uw familieledsn er nu tegenover, dat u bijstand ontvangt,
etaan ze 3aer af~.rijzend teganover of neutraal, of vindar. ze het
terecht, dat u bijstand ontvangt of weten ze niet, dat u bijatand
ontvangt?

29b. En uv vrienden en kennisaen, stsan die er afwijzend tegenover of
neutraal of vinden ze het tereoht of weten za niet, dat u bijetand
ontvangt?

29c. En uw buren, atasn 3ie er afwijzend tegenover of neutraal of vinàen
ze het terech:, of weten ze niet, dat u bijstand ontvangt?

29d, Hoe zouden de meeate mensen ín one land íemand zien díe bijstand
ontvanqt. Gelooft u dat de meeste mensen denken aan Semand die echt
financieële hulp nodig heeft o~ asn iemand die het wel gemakkelijk
vindt om naar de bijstand te asan?

1, afwijzend
2. kan niet schelen
3. terecht
4. weten het niet

1, afwijzend
2, kan niet schelen
3, terecht
4, weten hat niet

1, afwijzend
2, kan niet schelen
j, terecht
4. weten het niet

1. hulp ~odig
2, wel Qemakkelijk
j. beide

29e. Ik heb hier twee uitspraken op een kaart etasn (KAP.RT 7). Kunt u mij zeqqen, met welke
~iiteprask u het eene bent?
1. Je kunt maar het beat voor zoveel moqelijk meneen verberger., daS

je bijatand ontvar.et, want dasr hebben ze nieto mee te maken. 1, verbergen
2. Je behoeft voor anderen niet te verbergen, dat je bijetand ont- 2. niet verbergen

vsr.gt, wanneer je gowoon bijstand nodiq habt.

29f. Ik heb hier nog ePn keer twee uitspraken op een kaart etaan (KAART B). Kunt u mij weer
zegqen met welke uitepraak u het eene bent?
1. Ik scheam me niet voor het feit, dat ik bíjstand ontvang, omdnt

ik er recht op heb. 1, niet schamen
2. Men kan wel zoqqen, dat ik recht heb op bijetand, toch echaam ik 2, echamen

me ervoor, dat ik bijetand ontvang.

29g. Hoe vindt u, dat men u op de ~ocíale Dienet tot nu toe qeholpen
heeft, vindt u, dat de ambtenaren u daar pereoonlijk qeholpen heb-
ben of ineer als een nummer?

29h. Vindt u, det de ambtenaren be,grip voor uw situatie getoond hebben
of vindt u van niet?

291. Hebt u het gevoel, dat z1j op u neerkijken, of hebt u dat gevoelniet?

29j. Hebben zij u sllerlei dingen over uw aituatie gevraagd, waar ze
eigenlijk niete mee te maken hadden?

1, pereoonlijk
2, ala nummer

1, wel begrip
2. aeen beqrip

1, neerkijken
2, niet neerkijken

1, wel gevraagd
2. niet gevraagd

8
8

ee
8e



- 320 -

29k. Ret kom[ voor dat de Sociale Dienet u bij voorkomende gelegen-
heden vraagt om uw betalingsbewijs van huur- en ziekenfonde te tonen, 1. juiet
zodat nagegaan vordt of u de huur en het ziekenfonda betaald hebt, 2, onjuiet
Vindt v dat juist of vindt u dat niet juiat?

291. Wanneer u bijetand ontvangen hebt voor bepaatde extra voorzieningen
b.v. een gashaard of verhuiekoeten wordt eveneena nagegaan of u het 1. juiet
bedrag ook verkelijk beateed hebt voor dit doel. Vindt u dat dat 2, onjuist
wel juiet is of vindt u var: niet?

ERYARINGEN MET ANDERE VORMEN VAN AULPVERLENINC

8
8

j0a. Ik heb hier opnieuv een kaart (KA.4RT 5). Misachien heb ik deze kaart al een keer laten zien, maar
het gaat nu over iete anders. 1Jilt u mij voor elke inetelling op deze kaart zeggen of u er wel
eena ooit van gehoord hebt? ( INT,: in schema inwllen).

jOb. Hebt u einds u bijatand ontvanqt vel eens met een of ineer van deze ~ ja
inatanties contact ehad om eens over uw eituatie te praten of hebt 2, nee ~ 30hu dat niet gehad? INT,: in echema invullen).

30c. Roe bent u met deze instantie(s) in cor.tact aekomen?
1. zelf contact gezocht

('NT.: in achema inwllen : 2. Sociale Píenat aangeraden
3, instantie zelf zocht contact
4. op adviee van anderen

30d. Hoe vond u het contact met deze instantie(e). Vindt u dat u qoed geholuen bent?
(INT,: inwllen in schema).

I
ervan
ehoord

contact
ehad

hoe in
contact
qekomen

goed
ahol en

kan ook
door
Soc.Dienet

'a nee a nee a nee a nee
1. Maatechappelijk Werk: m.n.

2. Medisch Opvoedkundiq Eureau

3. Reclaeae.ring
4, Kinderbescherming en Vooqdijvereniqing

5. Ongehuvde Moederzorg
6. Rureav voor Levens- en Gez,moeiliikheder.~

Huwelijksaanqeleqenheden

7. N. Y. S. R. e.d,

B. Politie
9. Volkehuiaveatíng

10, Sociale Raadaman - vetswinkel

11. C. C. D.

12. Geweatelijk Arbeidabureav

13, Raad van Arbeid
14. Gemeenecha.ppelijk 4dministratiekactoor~

Aedrijfevereniqing

15. Releaee

16. Anderen:met name:

30e. Wat vae de moeilijkheid, vaarover u met de~.e instantie(e) contact rebt opgenomen?
(INT.: hieronder nummer(e) van instantie(s) t moeilijkheid vermelden,)

no.:
no.:
no.:
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30f. Vindt u dat de Sociale Dienet net zo goed zelf deze hulp zou moeten kunnen verlenen, of vindt udat de Socíale Dienet die hulp zelf niet moet geven? (INT.: ínvvllen in echema)
i0g, Waarom vindt u dat? (INT.: hieronder nummer inatantie t reden invullen).

30h. Vindt u, dat in uw situatie niet nodig of had u het wel graag
willen doen, maar wist u niet goed, waar u moeet zíjn om over
benaalde moeilijkheden te praten'

1, niet, nodig ~30j.
2, vel nodig

30i. Over welke moeilijkheden zou u qraag eene praten met een bepealde inatantie?

30j. Aeeft de Sociale Dienst u wel eens aangeraden met één of
meer ínstellingen op de kaart over uw eituatie te
spreken?

;Ok, Met welke inatelling!er.) was dat?

;01. Hebt u daer toer. ook contnct mee opgennmen of hebt u
dat niet gedaan?

30m. Wazrom r.iet?

30n. Heeft de Sociale Dienat u wel eene verplicht om contact
op te nemen met C.A.K., de bedríifavereniging, de Raad
van Arbeid, de G.G.D, of G,A.B,?

;Oe. Ie de verplichtinc u in te laten achrijven bij het G.A,B.
echriftelijk ale voorwaarde bij de bijetandeverlening
opqelegd?

SOCIALE DIENSTVERLENING DOOR SOCIALE DIENST 2ELF

31. Heeft de Sociale Dienat u wel eene geholpen met andere
problemen, b.v, gezinamoeilijkheden e,d,

1, ja
2. nee

1, wel
2, niet

j~j~ 30n.

ja~nee ~
1. c.A.x.
2, Pedr. ver.
;, Raad v, Arb.
4. G.G,D,

5. G.A.B.
1. echriftelijke

voorwaarde
2. nee

1, ja
2, nee

32a. Yindt u het eigenlijk beter dat de Sociale Dienet alleen 1, alleen ~320.financiële hulp geeft, of vindt u dat de Sociale Dienát financieel
er niet alleen moet zíjn voor financille proDlemen masr 2, ook anderezich ook bezig moet houdan met andere problemen? proDlemen
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j2b. Met welke andere proDlemen zou ze zich ook bezig moeten houden? (INT.: KAART 9 asnbicden).

KAART 9 ja nee

1. Vrije tijdabesteding

2. Gezineproblemen

j, Huisvestingsproblemen

q. Moeilijkheden met kinderen

5. Huwelijkabemiddeling

6, Hul} bij papieren invullen

7, Bemiddeling bij het vinden van werk

8. Beateden van inkomen

9. Schulden regelen

10. Juridiache adviezen

11, Pereoonlijke moeilijkheden

12. Andere: m.n,

j 2c. '~aarom vindt u dat?

jj. Iedereen heeft van tijd tot tijd wel eene moeilijkheden en problemen, die hij dan beepreekt met
iemand andera. Ik heb hier een kaartie met een aantal pereonen erop met wie meneen zoal hun ei-
gen moeílijkheden wel eene bespreken (MAART 10). Kunt u mij zeggen met welke menaen u da
laatste tijd wel eens over uw problemen of moeilijkheden hebt gesproken?

KA:.RT ~ 0
wel

besproker.
niet

beaproken

1. Oudere
2, Kinderen
j, Andere familieleden
4. Vrienden, vriendinnen en kenniasen

5. Buren
6. Pastoor, Dominee, e.d,

~. Sociale Readaman

9. Ambtenaar of maatsch. werker van de Sociale Dienst.
9. Schrijven naar de Ombudaman

10. Huisarte

11. Maatechappelijk werk(et)er (niet v,9,sociale dienat)

12. Uw eituatie voorgelegd asr. een damesblad

1j, Anderen: met name:
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FCPD??dC T.A.V, WEAK DOOR VAO?~WEN IN HET ALCfT?F.EV
34a. Wat vindt u de eígenlijke taak van de vrouw in pnze tijd.

Vindt u dat de vrouv vooral of alleen maar voor 1, huiehouden
het huíahouden moet zorgen of vindt u dat ze ook moet kunnen 2, werken
verken?

34b. Vindt u dat men in het algemeen van een vrouv mag eisen
dnt zij geat werken wanneer er onvoldoende inkomen in een 1, wel eiean
gezin is en zij zelf ir. staat is om te gaan werken, of vindt 2, niet eisen
u dat men dat niet map, verlangen?

34c. Als eer. vrouv die al een tijdje geen werk meer heeft gehad,
nu wel in etaat is om te gaan werken - het kan nu voor haar
gezín en ze is gezond - tot welko leeftijd vindt u~dar. dat
men van een vrouw kan verlangen om opnieuw te gaan werken?
Moet ze dan ,jonger dan 40 jaar zijn, of jonger dan 50 jaar,
of jonger dar. 60 jaar? Voemt u eens de uiterate leeftijd.

34d. Bij welke leeftijd van de kinderen vindt u dat een moeder
buitenshuis kan qaan verken?

II
i ERVARITiG MET ZFLF '~JF'R1;~"i

34e. Hebt u op het ogenblik zelf verk?

?4f. Wat doet u voor werk?

34g. Sinde wanneer werkt u cu?
(IUT,: laatste werkperiode ia bedoeld).

(INT.: voor ongehuwde moeders:)

34h. Hoe zijn uw verktijden?

34i-

ma.
dí.

w0.
do.
vr.
ia.
zo.

var. : tot:

Wat zijn de belangrijkste redenen waarom u werkt?
Is dat:

1.
2,
3.
4.
5.

jsar

janr

1. ja
2, nee

1, vddr huwelijk
2. tíjdena huwelijk
3, ainda alleenstaan
4. einda bijstand

1, vó6r het kind
2, einde het kind
3. ainde bijatand

totsal aental
uren per week:

vanwege de verdienaten?
om wat om handen te hebben'
omdat het voor uw gezir. beter is?
omdat u dan contact met andere mensen hebt?
ar,dere reden: i

~ 35 a

8
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II
HGIIDING T.A.V. ZEI,~ ~~-;ar:;`~

34j. Waerom werkt u momenteel niet?

34k. Kunt u mij toch nog zeqgen of een van de volgende redenen
om niet te werken., voor u gelden? ja nee

~, omdat uw aezondheid een belemmering vormt'.

. omdat u bij de kinderen moet zijn?

. omdat u geen geschikt werk kunt vinden dat bij uw
opleiding past?

d, omdat u Reen werk met geachikte xerktijden kunt vinden?

s. omdat u denkt er financiëel niet op vooruit te gaan?

~, omdat u vindt dat het niet hoort vonr een vrouw?

. omdat u liever bijstand ontvar.g4 in uw situatie?

, vanwege uw leeftijd7

341. (INT.: vr. 341. en 34m, alleen etellen, indien het antwoord
op de gezondFeidavraag "JA" is.) , ja

Is dit op advies van uw huisarts of na een mediache keuríng'. 2. nee

;4m, Is de gezondheid een blijvende belemmering .,m te gsan werken i. blijvend
of is deze belemmering van tijdelijke aard? 2, tijdelijk

34n. Heeft de Sociale Dienst wel eene met u geaproken over het ~. ja
zelf gaan werken? 2. nee

340. Febt u er zelf wel eens over nagedacht om te gaan werken? ~, ja
2. nee

idn. Y.ur.t u mij zeaqen hne er b~j de biistard rekeninq wordt gehouden met uw irkomor. als

v zon xerker'

34a. Zou u er wel voor voelen om te gaan xerken,als u de helTt 1, ja
van wat u verdient zelf mag houden? 2. nee

34r. En ale u~ zou mogen houden naeet uw bijstand, zou u dan 1. ja
willen gsar. verken? 2. nee

34s. Stel dat u alles zou mogen houden wat u met verken verdient
en u zou gewoon hetzelfde bedrag ean bijatand krijgen dat u 1, ja
nu hebt, zou u dan willen werken? 2, nee

34t. Stel dat u een goede opnae voor uw kinderen zou kunnen 1. ja
krijgen, zou u dan willen werken? 2, nee

j4u. En als deze oppes door de bijstand zou worden vergoed? 1, ja
2, nee

j4v, Stel dat u geholpen wordt bij het vinden van werk, zou u 1, ja
dan willen werken?

j4x, 'welk soort werk zou u het liefste doen?

34z, Zou u er voor voelen om een verdere opleidíng te volgen,
ale daar voor u zelf geen koeten aan verbonden waren?

j4y, Pent u( nog) ingeschreven bij het G.P..P.?

2, nee

t, ja
2. nee
1, ja
2, nee

-~zie 34 1.

-i 34n.

e

e

e

~ 35a.

--~ 34w.

~34w.

-~34w.
-f34x.
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VROEGERE WEAKZAAMAEDEN
j5a. Hebt u vroeger geverkt? 1, ja 35b

2, nee j6
35b. Wanneer vae dat? 1, vóór huvelijk

(INT.: meer antwoorden zijn mogelijk) 2,
i.

tijdena huvelijk
einds alleenetaan

~4. einde Dijatand
(INT.: voor ongehuwde moedere) t, voor het kind

2, einda het kind
~

3. einde bijetand
35c. wat voor verk deed u toen?

1.
2.

3-
4.

j 5d, waarom Dent u opgehouden met verken?

FINANCIELE POSITIE NII
Ik zou u nu graag enkele vragen willen atellen over uw financiËle
positie, zoals die nu ie.

j6a. Hoe zou u uw eigen financiéle poeitie nu willen noemen. Zou 1, royaal
u zeggen, dat u ro,vasl rond kunt komen of behoorlijk of inet 2, behoorlijk
moeíte, of dat u onmogelijk rond kunt komen? 3, met moeite

~4, onmogelijk
j6b, Vergelijkt u zich in dit opzicht met andere mensen of denkt ~, andere meneen i36c.

u dan alleen aan uw eigen situatie vroeger? 2, zelf vroeger -~37
3, beide i6c.

j6c. Wat voor aoort beroep hebben de mansen vaarmee u zich ver-gelijkt?

II

II
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II 37. Ik heb nu een belangrijke vraag, waaraan in dit onderzoek veel aandacht wordt besteed, Ik heb
hier een kaart ~KA4T.?T 111, vasrop een aantal dingen ataan, waarasn mensen hun inkometen kunnen
besteden, Vu komt iedereen van tijd tot tijd wel eene Sete te kort, maar ataan er nu op deze
kaart poeten waarvan u zegt, daer kan ik nu echt minder aan uitgeven dan ik zelf besliet nood-
zakeli k vind.
!"ísechien is het het beate, als we de posten op deze kasrt samen eena één voor één~doornemen,
en dat u mij dan zegt of u er minder aan uitgeeft dan u zelf besliet noodzakelijk vindt.

geef er spaarqeld ervoor op afhe- de reke- ervoor
KAART 11 min3er aan aange- geleend taling ning le- opzij

vit dan sproken gekocht ten ataen legger.
heslist
noodzake-
li'k

1. Voeding

2. Onderhoud en reparaties
ear. wor.ing

j, Fookwaar, 9rar.k, snoenen

q. `~ervoer, fiets, avto

5, !'osmetica, kanper

6, Kleding en schoeisel voor
uzelf

7, Kledír~g en schoeisel voor
de kinderen

8, Huiehoudeliike apparaten en
repara~.ies daaraan.

9, N'eubilair en stoffering

0, Vrije tijd kinderen !clubs,
sport, epeelgoedl,

11. 7.akgeld kinderen

12. Cadeautjes, bloemetje

3, ti:rant, m.V „ radi.o, tijd-
schriften

~d, Schoolkosten kinderen

1S, ~ntspanning, uitgaan, sport-
en verenigingsleven

16. Vakan?ie er: wcekenduit-
,`aC,ec

38a. Hebt u nu nog spaargelden, die u voor de verdere toekomst
opzij gelegd hebt?

1, ja
2, nee

3Bh, Nebt u de laatste tijd wel eens apaargeld aangesproken 1, ja
om bepaalde uitgaven te kunren doen' 2, nee

38c. Voor welke uitgaver. op de kaart, die ik u net qeqeven heb,
hebt u uw apaargelden moeten aanspreken?
(INT.: invullen in schemal

-;.38c
i9a

39a. Fn hebt u de laatste tijd wel eena geld moeten lenen om 1, ja I I-~99b
bepaelde vítgaven te doen of niet? 2, nee L.~j-J-'`40a

j9b, Voor welke uitgaven op deze kaart hebt u de laatste tijd
wel eene geld geleend, dat u niet direct kon terug betaten,
6,v, binnen een maand :

(IfIT.: invvllen in schema~'
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II 39c. Yan wíe hebt u dat geld geleend?

40e, Febt u de laatete tijd wel eene op afbetaling gekocht
of hebt u dat niet gedaan?

40b, Voor welke uitgaven op deze kaart hebt u wel eene de
laatste tijd op afbetaling gekocht?
(INT.: invullen Sn echeme~

i, ja
2, nee

40c. Aebt u de laatete tijd wel eena de rekening moeten laten
etaan bij uv leveranciera om bepaelde uitgaven te kunnen :a
doen of niet? c. r.ee

40d. Voor welke uitgaven op deze kaart hebt u wel eena de
rekeníng laten etaan bij uv leveranciere'.
(INT,: in echema invullen~

~40b
-i40c

-~40d
--~ 4 i a

4~a. Hebt u de qewoonte om wekalijks of maandelijke qeld opzij 1, ja -~4ib
te leggen voor bepaalde uitgaven?

4~b, Voor welke uitgaven op deze kaart legt u gewoonlijk geld opzij3
(INT.: inwllen in sohema)

2. nee ~1 42

42, Ale u nog een keer naar het kaartje wilt kijken dat Sk u gegeven heb, wat zijn dan voor u
da drie belaneri.ikate noaten, waar u het meeat op moet bezuiniger., het hardat op te kort komt?
(INT.: Aieronder de poet vermelden en bij toelichting preciea aangever., waar de moeiliikheid

zit, b,v, alaspkamerzeil ie vereleten, T,V, moet gerepareerd, ík zou een zomerhuieje
willen huren er.z,)

1e poet: toelichting:

2e poet: toelichting:

je poet: toelichtíng:

BEHOF,FTF. AAti BIJC,TAND V~O4 P,IJZC".dnE??E "?Sn?)?pNELIJKE KOSmFrd

II ~43a. Hebt u bij de Soc. Dienst wel eena om extra bijetand gevrasgd
voor bepaelde uitgaven, waarvan u vindt dat ze voor u nood- 1, ja
zakelijk zijn? 2, nee

43b. Voor velke uitgaver. wae dat'

1.
2.
3.
4.

4jc. Eebt u die extra bijatand toen gekregen?

~43b
-~ 43g

geheel gekr, gedeeltelijk niet ekr, no in behandelin
no.
no,

no,
no,

43g 43a 43d 436
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43d, Vindt u het juist, dat u die extra bijatand toen niet gekre- t. juiet ~43q
gen~ gedeeltelijk gekregen hebt? 2, niet juist --~43e

qje, ?ebt u toen een bezxaarschrift ingediend? ~, ja ~43ea
2. nee

8
--~4jf

43ea.~~ie heeft u daarbij ge?7olpen?

4jf. Waarom niet'

43B. Noet u op het ogenblik eigenlijk bepaalde uit?aven doen.
waarvoor u eigenlijk bijstand zou willen aanvragen omdat 1.

2
ja
nee ~44a~i vindt dat die uitgaven voor v noodzakeli?k ziin' ,

q3!~. 'Joor we]ke uítgaven 7ou u extra bi~stand willen aar.vraqen?

431. Waarom vindt u die uitqaven voor u noodzakelijk?

43j. Waarom hebt. u daar qeen bijetand voor aanpevraagd?

44a. Als u eens kijkt naar wat u nu voor inxomen heeft, vindt u 1 enoa 45adat dan alles hij elkaar qenoeq om uw qewone uitgaven te .
2

g g
niet enoe

kurnen doon of niet?
. gg

44b, Fooveel denkt n onqeveer per week of ner maand meer te moe-
ten hebben voor uw qewone uitgaven?

~

per xeek
f. per maand

MEEVF.RDIF,NEN KINDF.REN

In het begin hebben wíj het even gehad over ux kir.deren. Ik zou u daar n og enkele vragen over willen
stell en.
45a. 'ijn er sinds u bijstar.d bent qaan or.tvanqen kinderen van v 1. ja

aasn werken? 2, nee 45c

4jb. iieeft het feir. dat u bi'~stan~t ontvanqt invloed gehad on het 1. ja
niet doorleren van uw kinderen? 2, nee

8

q5c. Heèt u van de kinderen die al werkten een qrotere bijdrage 1. ja
moeten vraqen voor tiet huie?-o~~den? 2, r.ee

e

45d, Hoeveel verdiener. uw kinderer, on~eveer per week of ner maand?

~

par xeek
per maand
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ASPIRATIES T.A.V. OPLEIDING KINDERE`:

(INT.e Alleen vraag 46 etellen ale er kinderen op achool zijn).
q6s. Welke opleiding hoopt u, dat uv kinderen die nu nog op eohool zíjn, zullen halen, en vat hoopt u

dat ze uiteindelijk zullen bereiken?
II

Kind no.

q6b, (INTr: Indien opleiding niet hoger ís dan L,T.S. - M.A.V.O. volgende vraag).

veèt u het idee dat uv inkomen, dus de bijsta~dsuitkering,een belemmeríng
vormt om uv kinderen v~rdPr te laten leren'

~OPVOF.DING KINDEREN

47a. Hebt u het idee dat u uv kínderen kunt geven vat ze nodig
hebben, of vindt u dat ze altijd minder hebben en kunnen doen
dan h.un vriendjes of vriendinnetjes, due dat ze achtergesteld
zijn?

47b, In ieder gezin zijn er vel eene moeilijkheden met de kinderen.
In een gezin, zoals u het nu hebt, kan het vel eene eztra moai-
lijk zijn om kinderen op tP voeden omdat er geen vader ie of
omdat u b.v, vaak buitenshuie moet zijn of omdat er soma onvol-
doende financiële middelen zijn.
Wanneer u nu eene kijkt naar uv gezin, zou u dan zeggen, dat er
alleen masr af en toe moeilijkheden zijn met de kinderen of vaak
of dat er voortdurend moeilijkheden zijn met de kinderen?

q7c. Als er moeilijkFeden zíjn met de kínderen komt dat dan omdat 1. ja
er geen vader in het qezin is? 2, nee

47d. Of omdat u zelf vaak buitenehuie moet zijn? 1, ja
2, nee

1, vat nodig ia

2, achtergesteld

~, ja
?, nee

0, geen q6
1. af en toe qB
2, veak
3, voortdurend

q7e, Of omdat er onvoldoende financiële middelen zijn? 1. ja
2, nee
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II

VRIJE TIJD

Ik heb nu een paar vraaen over de manier vaarop u uw vrije tijd besteedt en over de contacten, die u
hebt met andere mensen.

qBa. Ik heb hier een kaart (HAART 12) waarop een aantal dingen etaan, die u zoal in uw vrije tijd kunt
doen. Kunt u mij voor elke activiteit zeggen of u het vaak doet of eome of nooit.

KAART 12 vaak soms nooit

1. TijdscY.riften of boeken lezen

2, m.V„ radio en grammofoonplaten

;, Hobèies (thuis)

Q, ?ioscoopbezoek

5. Schouxburgbezoek

6, Café~restaurant bezoeken

7. Naar verjaardag of feest~e gaan

8. Op bezoek gaan

9. ??ezoek oravangen

10, Aan soort doer.

11. "laar soort ki,;ken

12. Er op uit trekken (vandelen, enz.~

lj. Cursussen

ld. Tuurtactiviteiten

15. Bestuurewerk~comités~orqanisaties

16. Verenigingen

QBb, Leest u elke dag de krant of doet u dat een of ineer dagen
in de week of minder dar. eens per week of doet u dat nooit?

1, elke dag
2, een of ineer dagen

per week
3, minder dan eens

per week

4. nooit

48c. Kijkt u e7ke dea naar de T,V „ of doet u dat een of ineer 1. elke dag
daqen in de week of ki,ikt u minder dan eens per week of ~, oen of ineer dagen
kijkt u nooit naar de T,V,? ver week

d8d, Bent u praktízerend lid van een kerk of levenabeachouwellik
genootschap'

minder dar. eens
per week

4. nooit

1, ja

2, nee ~i19a

48e. Waarvan?
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49a. Asbt u op het ogenblik veel, veinig of geen contact met uw 1. veel
familie? 2, veinig

3, geen
49b. Zou u meer contaot villen habben met uv tamilie of zou u 7, meer

dnar minder contect mee villan hebben of viadt u dat u er 2. miader
voldosnde contact mee heeft? 3, voldoends

49c. En mst uv bursn, hebt u daar veel contnct mee of weinig 1, veel
of hebt u daar geel enkel contact mee? 2. veinig

j, ~een
49d. Zou u meer contaot villen hebbsn met uw bursn of zou u er 1. maer

minder contnot mae willen hebben of vindt u dat u er nv 2. minder
voldoeDde contact mee heeft? 3, voldoands

49e, En met uv vrienden of vriendinaen, hebt u dasr veel, wainig t, veel
of geen oontaot mee? 2. veinig

3. geen

49f. Zou u er meer contnat mae villen hebben of mindsr of vindt 1, meer
u dat u ez nu voldoande contact mee hebt? 2. mia3er

3. voldoende

49B. Aebt u au vrienden, vriendinnea, kenniasen of familieleden, 1. ja ~~49h
die ook bijetand ontvangen? 2, nee ~ 49j.

49h. Aoaveel zija dat er ongeveer?
491. Aebt u die vrienden, vriandinnen, kenniseen of familieleden,

die bijetand ontvnngen pae leren kennen, toen u zelf bijetand 1, nu
bent r-e.an ontvangen of kende u hen al eerder?

STATIISVERLIES

2. eerder

49j. (INT.: letterlijk en ruatig etellen).

Aebt u het idee dat u, omdat u bijetand ontvangt, niet meer 1. voelt zich a
op dezelfde manier ale vroeger kunt omgaan met anderen? sooiaal
Ik bedoel: merkt u vel eene da.t u er op aangekeken vordt donr beperkt door
uw omgevinp. dat u bijatand ontvangt. zodat u het gevoel hebt bi,7etand
er niet meer bij te horen, of beperkt te worden in uw keuzevan vrienden en kennieaen, of vindt v dat u noR eteede zelf 2, geen auw kennieaen kunt kiezen vit de mensen vaar u graag mee om- invloedgaat en dnt het feit dat u bijetand ontvangt daar geen invloedop heeft?

SOCIAAL MILIEO

50a. De menaen met wie u het meeet omgast, tot welk milieu zou u
die rekenen? Ik heb hier een kaartje (KAART lj) met maatachap-
pelijke etanden en rangen, zoala je ze wel eene hoort noemen.
Waer rekent u de meneen toe wsar u het meeet mee omgaat?

SOb, En waar rekent u uzelf toe?

~

1. hogere arbeidereklaeee
7, gevone arbeidereklasse
j. hogere middenklaeee
4. gevone middenklaese
5, hoger milieu

SOc. Waar rekende u uv man (INT.: voor ongehuvde moederes uv vader) toe?

1
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II

-uisvestin4

Tk zou u nu enkel.e vragen xíllen stellen ovPr ux wnonsituatie.

51a, ?ebt v dit huis voor v aileen or ber,t v~nwonerd hij iemand
o~ he'`t u zelf ir.-onir.q?

51b, Bij wie hrnt u inwonend? (T:~~.:relatie met resp, aanaever.~

51c. Wie woent er bi; u in'. TINT,: relatie T. et resp. a3nv,evenl

51d, 9ent u sinds u alleenstaat wel eens verhuisd?

51e. '~as dat in de neriode dat u bijstand nntvargt?

51f. Waarom bent u verhuied' ~.1as dar v3nweqP de voninq, or vanvege
de bnur!, of omdat u lievar ir een andere gomeonte wonnde?

51 , Ber.t u tevreden over ux wooneituatie of zou u heel graag
hier xeg xillen?

51 , Wsaron zou u een ander huie willen hebben?

51 , Waarom ~aat u niet verhuizen?

II

GEZONDHETD

1, alleen ~ 51d
2, inwonend 51b
;, heb inwoning 51c

1, ja
2. nee

i, ja
2, nee

~---1 i 1 g

~, woninq
2, bu~,irC
~, aemeerte

1, tevreden
2, wil xeg

-~ 52
-~ 51 e

52. Ik heb nu ankele korte vragen over ux gezondheid.
Zou u mij bii elke vraag willen zeggen of het zo ie of dat het niet zo le ?

ja nee
a. Sleapt u goed?

b. Bent u vaak ziek?

c. Eebt u vnak laet van hoofdpijn?
d, Voelt u zich vaak moe?
e, Piekert u vaak?
f. Ie uw maag nogal eene van atreek?
g, Voslt u zich gauw geprlkkeld?
h. Hebt u een goede eetluet?
1, Voelt u zich de laatete tijd fit?
j, Habt u rugklachten?
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tI

EVENSINSTELLING

53. Ik heb htar een lijet (KAAAT 14), waarop een aantal uitspraken stsan. Ik zal ze u EEn voor één
voorlezen. Wilt u mij dan bij elke uitepraak zeggen of u het er mee eene bent of dat u het er
niet mee eene bent?

1, Ik voel me wel eene eenzaam. mee eer.a

2, Ik vind dat ik evenveel waerd ben ale andere mee eene ~ niet mee eens
meneen.

3. Het Ss belangrijk een kind te leren dat het vooruit
moet komen in de wereld.

4. Van plannen maken voor de toekomet wordt een mena
maar ongelukkig, omdat plannen maar zelden te ver-
wezenlijken zijn:

5, Tk heb hat gevoel dat ik een aental goede eigen-
echappen heb.

mee eene

mee eer,e

~

0
~

niet mee eene

niet mee eene

niet mee eens

~

a

a
mee eens a r.iet mee eene

6. Het grootete genoegen in het leven van een ouder is
zich in te epannen voor zijn kinderen, mee eene

7. Je wordt tegenwoordig vaak overal van buitengeeloten. mee eene

8. Ik kan vele dingen net zo goed ale de meeste andsre
mensen. aee eens

9, De meeete menaen kun ie vertrouwen, mee eene

10, Een ouder zou moeten willen dat zijn kind overal
het beste in Ss. mee eene

11, Het heeft wPinig zin om per sE een of ander epeciaal
doel te willen bereiken, omdat er toch altijd wel ~.rat
tussen zal komen, wear ie niet op rekent.

12. Als het er op aan komt bekommert zich bijna niemand
om je,

13, A1 met sl heb Sk het gevoel dat Sk mielukt ben in
mijn leven.

14.

mee enne

mee eens

mee eene

~

l

niet mee eene

niet mee eene

niet mea eene

niet mee eene

niet mee eene

1
a0
a
~

niet mee eene

niet mee eene

niet mee eene

Een ouder zou zijn eigen plezier moeten opgeven voor
zijn kind, mee eene ~ niet mee eens

15. In de huidige samenleving voel je je vaak een buiten-
etaander. mee eens

16, Ik vind dat ik niet veel heb om trote op
te zijn, mee eene

17. Ik vind het eome moeilijk met andere meneen om te gaan, mee eens

18. Je kunt níet voorzichtig genoeg zijn ín je omgang met
andere meneen, mee eena

19. Ale een kánd maar zijn best doet, etaat hem niets in
dq weg, mee eene

1

~

niet mee eene

niet mee eene

niet mee eens

niet mee eene

niet mee eena

~0
a

1
20. Ale je je tegenwoordig in onze maatechnppij ergene

voor wil inzetten, kom je meeetal bedrogen ult. mee eens ~ niet mee eene a
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II 54. lk heb hier veer een kaartje (KAA.RT ~5). vaarop vijf uit-
epraken staan. Kur.t u mij zeqqen met velke uitapraak 'i het
het meeat eens bcnt?

TMet míín sitnatie ben ik:

1, al met al tevreden

2, vel tevreden, maar ik probeer het steeda beter te krijgen

j, o~~evreden, maar ik probeer er vel verar.dering in aan te brengen

d. ontevreden, maar er is toch niet veel aan te veranderen

5, ontevreden, maar ik voel me zo hopeloos, dat het mij allemaal
niets meer kan echelen.

55a. Waarom vindt u dnt, ie dat, omdat v er nu zeker van ber.t
dat u regelmatig inkemen krijet van de Sociale Dienyt of
omdat u nu eigenlijk blij bent dat die moeilijke periode
vaarin u a'leen kwam te staan en voor u zelf moeet gaan~
zorgen, al veer eer. ti?dje voorbíj ís?

55b. ~r'ndt u dat,omdat u er nu alleen voor staat en u zelf
vonr een aezir, moet z~rgen of omdat n het moeilijk Febt
om me~ de bi,~stand, dia u krijgt, rond te komen?

II I 56. lx heb hier nop een lijst (FAART 16~ met een aant,el uítapraken erop.
Ik zal ze u veer een voor een voorlezen. Wilt u mij dan veer zeggen of u het er mee eena bent of
dat u het er niet, mee eens bent'.

1. Echte vrienden ziin moeilijk te vinden.

2. Pet belang van het kind zou in het leven van een ouder
on de eerate plsate moeten komen.

klles komt toc~ ~Itijd andera vit dan je denkt~ je kvnt
ie eiger.lijk op niete verlaten.

d. De meeste mer.ser: 2ijn bereid om niet alleen zichzelf
maar eok anderen te helpen.

1, vanvege inkomen
2, var.vege aitvatíe

vroever

„ beide

1, alleen etaan
2, gering inkomen

mee

mee

lee

nee

5, In het algemeen ber. ik tevreder. over mezelf. mee

6, Ale ouder moet je ervoor zorgen, dat een kind het op
school goed doet.

7, lk geloof dat niemand zijn lot kan ontlopent in het
leven komt, slles zoals het komen moet, mee

eene ~ niet mee eene

eene~
niet mee eene

eensa niet mee eens

eene~niet mee eene

eene~níet mee eens

eens
~

r.iet mee eens

eer.e
~

niet mee eer.a

F3. Soms heb ik het gevoel dat jeer helemaal alleen voor
etaat, mee eene

~
niet mee eene

q, ï'.r gebe~.~ren teaenvcordig teveel dingen die Y~~elemael
langs je heer. gaan. mee eer.a a'--. ~"~eP "-~-

10, Ren ouder moet zijn eiaen qeluk opzeven voer zijn kind, mee eene
~

niet mee eene

{ 558

-r 55a

~55t

rt 55b

~ Ssb

~

~

a
a

1

~

1
11, '~iteindelijk moet je de moeilijke dingen toch alleer.

overvinnen. mee eenaa niet mee eene

12. :ome heb ik het gevoel dat ik nergens eoed vnor ben. mee eens
~

I
niet mee eena

niet mee eene

. .~.d..-.k . : co ~-~to.. .~ . ix . i. .,ot a. i.ie e ~-ke~-

~ `to -,. a. ~.: .~. it al:ce. r~-. R.ee oens ~...iet mee eens. e ... ' ~. ~ Y .

14. Guders moeten ervoor zorgen dat hun kind nuttig ie in
de maatschappij. mee eene

15, Als het erop aankomt zal er niemand voor je opkomen. mee eene
I

I 1
1-. ?oals de maatechappi; er tegenvoordig uitziet, k~:n je

je er beter niet mee bemoeien, mee eene
~

r.ict ;nee eene

17, Een goede ouder denkt eeret aan zijn kind en dan pas
aan zichzelf.

19. Wanneer je niet goed uitkijkt neemt een ander je in
de boot.

mee eenaaniet mee eena

mee eene~níet mee eens

~

niet mee eene ~

l
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57a, Ziet u deze periode waarir. u bíjstand ontvangt als een
soort overbruggingsperiode, totdat u zelf in uw onder-
houd kunt voorzien of laten voorzien?

57b. Denkt u dat u binner. afzienbare tijd (b.v, een jaar)
nog bijstand zult ontvangen of denkt u van niet ?

57c. Waarom denkt u dat?

57d. Vindt u, dat mensen in een situatie zoals u, dua zonder
man die de kost verdíent, in eerate inatantie toch zelf
voor het eigen inkomen verantwoordelijk moeten zijn of
vindt u dat de overheid daar in eerete inatantie voor
moet zorgen?

58. In vergelijking met uw situatie nu, vindt u dan dat
normaal getrouwd zijn en een gezir, hebben, ideaal is of
al bii al wel beter of verlangt u er niet meer naar nm
opnieuw te trouwen?

1. ja
2. nee

1. ja
2. nee

1. zelf

2, overheid

1. ideaal
2, beter
?, niet
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INSTITUUT VOOR SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

TILBURG

VRAGENLIJST BIJSTANDSONDERZOEK

Mei 1973 ( 2e interview)

(De vragen die ook reeds in het le interview gesteld waren zijn in de

voorgaande vragenlijst aangegeven met een II. Hieronder zijn alleen die

vragen vermeld die in het 2e interview voor het eerst gesteld werden.

Alle vragen zijn alleen gesteld aan de steekproef Kort-in-bijstand).
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NOG IN BIJSTAND ? - -
5a. Ongeveer een jsar geleden toen u meeverkte aan dit onderzoek,

wae u pae ln bijetand, Ontvangt u nu nog vekelijke of masn-
delijke een bijetandauitkeriag of ontvangt u die nlet meer ?

Sb, Sinde wanneer ontvangt u geen bijetandeuitkering meer ?

5c, Bent u zelf bij de Sociale Dienat gaan opgeven, dat uv eituatie
veranderd wae of heeft de Sociale Dienat zelf op een gegeven
momenL de uitkering atopgezet ?

5c1 Hebt u een beechikking van de afechrijving ontvangen, ik bedoelkreeg u eohriftelijk bericht dat de uitkering beéindigd werd?

1, ja,nog wel
2, nee,niet meer

aaend aar

1, zelf gemeld
2, eociale dienet

heeft uitkering
etopgezet

1, ja
2, nee e

5d, Ik heb hier een kaart ( KAART 1), vaarop een aantal redenen etaan, waarom iemand
op een bepaald moment geen bijstand meer nodig heeft. Zou u mij willen zeggen of u
vanwege een of ineer van deze redenen geen bijetand meer ontvangt ?

1, ik ben zelf gaan werken 5e
2, ik leef veer samen met mijn man 51(ong,moeder, met vader van kind)
j, ik ben getrouvd met een andere man 5m
q. ik leef eamen met een andere man 5n
5, ik krijg alimentatie,vaar ik van kan 5

leven o
6. ik heb kamera verhuurd, ik heb koet- 6

gaagera genomen
n,l, ~- 7. ik krijg een uitkeríng van eea andsre 6

vet b,v, A.W.W., W.A.O.,A.O.W.
8. andere reden n.l. 6

5e. 'Wat voor werk doet u nu ? ~

5f. Hoe bent u ertoe gekomen om zelf Le gaan verken, hebt u dat helemaal 1, allean

5h

alleen bealiet of hebt u er eerst over gepraat met de ambtenaar 2. G.S.D,

~

5h
van de Sociale Dienst of inet anderen ? j. anderen

5g. Met wie hebt u erover gepraat ?

Sh. Heeft de Sociale Dienat u er miaechien bij geholpen,dat u bent gaaa werken.
Ik heb hier een kaart ( KAART 2) waarop een aantal mogelijkheden etaan van de manier
waarop de Sociale Dienet iemand kan helpen om weer te gaan werken,
ICunt u mij voor elk van deze mogelijkheden zeggen of de Sociale Dienet u ermee geholpea heeft ?

ja nee
1.sociale dienet heeft een her- of omscholingecuraue betaald
2.sociale dienet heeft ervoor gezorgd dat ik de verzorging van mijn kinderen
aan anderen kon overlaten

j. de sociale dienet heeft v erk voor mij gezocht, of althane
de sociale dienet heeft bemiddeld bij het vinden vaa verk

4. de ambtenaar van de aociale dienet heeft me ervan overtuigd dat heC
beter vas voor me om te gaan verken

,. de aociale dienet heeft me aanReraden om me te laten inechrijven bij het
Geveetelijk Arbeidabureau

6. de eociale dienet heeft me verplicht om me te laten inechrijven bij het
Geveatelijk Arbeidabureau

7, de aociale dienet heeft me op een andere manier geholpen n.l. ....
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IPT.i Indien bij vraag 5 geen verdere reden meer genoemd ie, doorgaan naar vraag ,
Indien meer redenen genoemd de doorvervi.izing bi] vraag 5 d volgea,

5i. II laett nu vear eamen met uv man (de vader van uv kind).
Hebt u allean en eamen met hem beeloten om veer eamen te gaan vonen, 1, alleea
of heeft de ambtenaar van de eoaiale dienet u daarbij op een of 2, ambtenaarandere vijze kunnen helpenY ga! advieeHeeft hij u b.v. advíezen gegeven of heeft hij u naar een bepaalde
inetantie geetuurd of naar een maatechappelijk ver(et)er of heeft 3. ambt.vervee
de ambtenaar van de eociale dienet mieeohien zelf bemiddeld tusaen u ambt.heaften uv man ? 4. bemiddeld

5j, Naar velke inetantie heett hij~zij vervezen ?

5k, Hoe vindt u dat men u daaz toen geholpan heeft? t.goed
B2.n1et goed

S1. Vindt u,dat men op de aociale dienet begrip getoond haeft voor uv ~,vel begripeituatie toen u veer ging samenleven met uv man ( vader van uv p,geen Degrip ekiad) of vindt u van niet ?
INT.i Indien bij vraag 5 d geen verdere reden meer genoemd i e, doorgaen naar vraag .

Indien meer redenea enoemd verden de doorvervi zln bi vru d vol ea

5m. Hebt u nog een tijdje bíjetand gehad, nadat u bent gaan eamenvonea? 1. ja
e2, nee

Zo ja~ hoe lang ?

5n. Vindt u dat men op de Sociale Dienet begrip getoond heeft voor uv t, vel begrip B
eituatie, toen u bent gaan eamenleven met een andere man of vindt 2, geen begrip
u van niet?

INT.~ Indien bij vraag 5 d geea verdere reden meer genoemd ie,doorgasn aaar vraag .
Indien meer redenen enoemd verden de doorvervi zia bi vra d vol en.

50. fleeft de Soaiale Dienet u er mieechien bij geholpen dat u nu 1. vel geholpea
genoeg alimentatie ontvangt of heeft zij dat niet gedaan? 2, niet gaholpen

5p. Vat heeft de Sociale Dienat precies gedaan?

llf. Vindt u dat de Sociale Dienet er meer contr8le op zou moetea uit- meer contr8l1 eoefenen of de meneen vel terecht Dijetand krijgen of vindt u dat ze .
p al enoe

edat al genoeg doet? , g g

llg. Krijgt (kreeg) u veleene het gevoel, dat er meneen zijn, die denken 1. jadat u miebruik maakt(e) van de bijetand of hebt u dat gevoel (nog)
enooit gehad7 2, nes
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IMMATERIELE DIEPSTVERLEtiING
12a. Xs souden hst nu over ean ander onderverp villen hebben, De bedwling vaa dit onderswk ie voorsl

om uit te soeken wt ds Sooiale Disnet eigsnli~k voor de mensen sou moeten doen.
Aatuurlljk moet ze op de aerste plaate voor ds finanoiin (bi~stand) zorgen.
Maar in ieder gszin si~n er vel sene andsr dan tinanoiils proDlsmen, awle moeilijkhedsn met
ds gezondheid, met de studle ot het verk van de kinderen, enz,
Soma zou men dis problemsn vsl sens villsn beepraken met ismand andere. Ik kan me vooretellsn
dat het voor u, omdat u overal allsen voorstaat, velsene sztra moeilijk ie sn dat u met
eommige dingen niet goed raad vest,
Zou u mi~ villen vartsllen of u sloh in het afgelopsn jaar ovsr bsyaalde dingsn veel morgen hseft
gsmsakt of sioh dsar nog zorgen ovsr meakt 7 Ovar vat ds.n vooral7

te probleem:

(IPT,: geef het probleem duidelijk vser. Zonodig doorvragan!
iadien rtssn reaotie~l2q )

12b. Vaarechi~nlijk hebt u al esne met andsren over dit probleem geeproken.
Ik heb hisr san ksart (RAART 5) vsarop een aantal psreonen en inetantiss etsan
met xie u er miaechien xel eene oontaot ovsr gshad hsbt,
Kunt u mij zeggen,van elke persoon of inetantie~ of u mst hen over dit orobleem gesproken hebt ?

1, ' met oudere
2. kindsren
3. andere famllieleden
4. vxienden, ariendinnen of kennieeen
5, buren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ ~ - - - - - - - - -
6. ~Ambtenasr van de Sooiale Dienet
7.
e.
9.

10.
11,
12.
t3.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

~~ msateohappelijk verk(et)er, (ni~t van de Sooiale Dienst)
paetoor, dominee, gesetelijks
huiearte ot andsre dokter
psyohlater of psyoholoog
Medieoh Opvoedkundig Bursau
kinderbeeoherming of voogdijvereniging
ongehuvds mosdaraorg
bureau voor lsvene-en gaziaemoeilijkhsdan
Bureau Volkehuievseting ~ xoningbsheer
eooiale raademaa
Arbaidebureau
Haad van arbeid ~bsdri~fevsrsniging ~CAK
Csmeentelijks genaeekundige en gezondheldedUnet ~ CCD
aaderen, b.v, NVSH ~ bureau alcoholieten enz,

(IRT,: indien 6n contaot gshsd m~t een vaa de nummsre 6 t m 20 dan ~ 12f
indien x~l~ 120

120. Hoe bent u met dese pereoon of instantis in oontaot gekomen7
Hsbt u daar selt oontaot mee gesooht, of hssft de ambtenaar van ds Sooiale Dienet of iemandandere u daarmee in oontaot gebraoht, of heeft de inetantie selt oontaot gezooht7
(IHT.: in eohema onder 12d i~ullen, door middel van X ot no, )

12d, Heeft die inetantie u ook kunnen helpen bi~ Qe moeilijkheid dia u vertelde~
ik bedoel hebt u er een oploseing voor kunnen vinden of (aog) niet 7

Hulpinetantie resp.self oonbot gelegd inetaatie oploeeing opmerkingen ovsr de
sooht door sooht self gevonden oploeeing;

I I ooataot I nummer(e) : I aontaot ~a ~ nee

not

no:

ao:
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12e. Vindt us
- dat ds Soolale Dienet u genosg geholpsn hesft bi~ dit probleem 1, voldoande
- of vindt u dat ze meer hadden kunnsn doen geholpen
- ot bent u van mening dnt ze er niet voor dit eoort problemen zijn ? 2, meer doen

j, zijn er
niet voor

(INT,s indisn no 6~ de ambtenasr Sociale Dienet op geen enkele wilze in vrg 12 b, c of d
genoemdie den near~l2f )

12t. II hsbt due over deze moeilijkheid r.iet gepraat met de ambtenasr van de Sociale Dieaet.
Kunt u mij mleeohien zeggsn wasrom u dat niet gedaan heeft? (doorvragenl )

(INT,s vraag 12 g overalaan voor degenen die wél contact hadden met e~n van de nummsre 6 t m 20 )

12g. Wasrom hebt u nooit met iemand buiten uw eigan familie , vrienden of
kennlaeen hierover geeproken?

12h. Wae (ie) dit probleem met..... wasrover we het nu gehad hebben, 1, zeer ernetig
voor u een zeer ernetiae moeilijkheid of 2, ernatig
allaen masr vervelend en misechien niet zo belangri~k, of
ie het wel ernetig, mear tooh niet zo vereohrikkelijk moeilijk? j. elleen ver-

velend

121. Wat u nu verteld habt over...... ie dat de eniga moeilijkheid
wsar u het afgeloper. jaar mee heeft gezeten of hebt u met nog meer problemen te
maken gehad ? Met welke~mevrouw?
(INT.s indien geen reactie ~12q an 12 r en met het daargenoemde probleem doorgaan met 12j t~m 12p )

2e probleem

12j, Reeft u ovsr deze moeilijkheid mieechien ooit met anderen geeproken,
Ik heb hier weer die keart (KAART 5) wasrop een aantal inetantiee vermeld etasn,
Kunt u mij weer van elke pereoon of inetantie zeggen of u met hen over dit probleem gesproken hebt?

1, met oudere
2. klnderen
j. andere familieleden
4. vrlenden,vrlendlnnen of kenniesen
5, buren

6. Ambtenaar van de Sociale Dienet
7, msateohappelijk werk(et)er,(niet van da Sociale Dienet)

8. paetoor, dominee, gsaetelijke
9, huiearte ot andere dokter

10. peychiater of peycholoog
11. Medieoh Opvoadkundig Bursau
12, kinderbeeoherming of voogdi~vereniging
1j, ongshuwde moederzorg
1q, bureau voor levsne-en gezinemosilijkheden

-15, Bursau Volkehuieveeting ~woningbeheer
16, aociala rsademan
1~, Arbeidebursau
18. Rsad van arbeid ~ bedri~fevereniging ~CAK
19. Gemssnteli~ke geneeskundige en gezondehaidedianst ~ GCD

20, a.nderen, b,v, NVSH ~bureau alooholieten en .

(Int.s indien fn aontaot gahad m~t een van de nu~ere 6 t m 20 dan~ 12n
indien v~l .~ 2k
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12k, Hos bent u mat dezs psrsoon of iaetantie in oontsot gekomen?Hebt u dsar zelf contaot mse gezooht~ of hesit ds s.mbtenasr van de Sooiale Di~aet ot ismande.ndere u dearmsa in oontaot gabraoht~ of heeft ds inetantis zslt ooataot gesooht ?
(INT,s in eohemn onder 12 1 invullen door middel van asn X of het no. )

12 1 Heeft die inetantie u ook kunnsn helpen bi~ de mosilijkhsid die u vsrtelds~ik bsdoel hebt u er sen oplossing voor kuansn vindea ot (nog) niet ?L Hulpinetantiel rssp.zslf Icontaot gelegdl inetantls ~ oploesing I opmerkingen owr dssocht door zooht zelf gavondsn oploaeing:contaot nummer(e)e contact ~s ~nea
no:

nOi

no:

12m. Vindt u:
- dat de Sooiale Dienet u genoag geholpan hesft Dij dit probleam 1,voldoende- of vindt u dat ze meer hadden kunnsn doen, geholpan- of beat u vaa mening dat ae er voor dit eoort prablemen nist zijn? 2.mesr doen

3.zi~n sr
nist voor

(INT,t indian no 6 ~ de ambtenaar Sooials Dienet op geen enkele vi.ize in vrg.12 j,k of 1genoemdie dan nsar~l2n )
12n. II hsbt due owr deze mosilijkhaid niet met da ambtsnaar van de 3ooiale Disnet gsprsat.Kunt u mij miseohien zeggen vsarom u dat niet gsdsan hebt 2(doorvragsn I)

(INT.s vraag 12 0 overelsan voor dsgenen die vél contaot haddsn met esn van de nummere 6 t m 20 )
120, Wsarom hebt u nooit met iemand buiten uv eigen familie~ vrienden ofkenniesan hierover geeproken?

12p. Was ( ie) dit probleem mst...... vaarover ve het nu gshad hsbbsn 1, zesr srnetigvoor u een aaer ernetiee moeilijkhaid of
slleen msar wrvelend en mieeohiea niet zo belangrijk~ ot 2. ernetig
ie het vel ernetlg, maar toch niet zo vereahrikkelijk moailijk ? 3. alleen wr-

velead
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12q. Ik heb hier sen lijetje van moeilijkheden, die wa ook vsl ia a.ndere gs:innen
aija tagengekomen (RAART 6).
Eunt u miJ zeggen met welke van dezs problemen u(vardsr) aelt ook te maken heeft gehad4

1, voaingproblemen ,(b.v, te klein Dehuisd, te elechte woning)

2, financiéle problemen ( b,v, afbetalingsechulden )

j, mosilijkheden met kinderen ( b.v, etudie, werk, hun gedrag thuie of buitaneAuia)

4, problamsa met uv vroegere man (ongehuvde moedsra: ds vader van uv kind )

5. problemen met het alleenetnan (b.v, geen man om op te eteunen)

6. moeilijkheden met uw gezondheid of dia van ds kinderen (ziekte, overepsnning e,d,)

7, problemen in verband met eohtecheiding of verlating (b,v, allimentatie, voogdij)

8. moeilijkhsden mst het xsrk buitenehuis of het willea gsan xerken

9, moeilijkhsden mat uw omgeving (b.v, reaotise van familis of buren over uv bijetand
of in de eteek gelaten worden)

10, moeilijkheden met het huiehouden en de zorg voor allss

11, andare problemen

(INT,: indien resde 2 oroblemen verwerkt zijn in de vragen 12 a t~m p dan ~ 12 s.
indien geen enkel vrobleem rtenoemd xordt dan -~12 e.
indisn w61 vrobleem genoemd wordt -i 12 r)

12r. i~lat vond u nu zelf het moeilijkete probleem in dit afgalopsn jsar ?
(INT.: op dit probleem doorvragan met behulp van

de vragen412 b t~m h. De antxoordea dasr invullen !
indien op 12 q nog een txeede probleem genoemd vordt, dan naar -~ 121 t~m p,

12e. vindt u het eigenlijk beter dat de Sociale Dienet alleea financitlle
hulp geeft, of vindt u dst da Sooiale DSenet er niet alleen
moet zijn voor financiële problemen, msar zioh ook bezig most houdsn
met andere problemen ?

1, allaen
finanoiial

2. ook andere
problemen

1

12t. Zou de Soo1a18 Dienet dan zoveel mogelijk zelf dis problemen mosten 1. ~slf oploe-
proberen op te loeeen of moet ze dsarvoor de meneen meer met andere sen
inetantiee in oontact brengen ? 2. verxijzen
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14u. Hoeveel uren par xeak aou u xillen gaan xerkan ?

14v. Zou u er voor voelen om een verdere opleiding ta volgen,
ale daar voor u zelf geen koeten aan verbonden xaren ?

0 ursn

14Z

14x. Yat voor eoort opleiding zou u xillen gaan volgen?

1. ja
2. nee

(INT: alleen indien reepondente Reen bilatand meer ontvangt:)
16b. Kunt u mij zeggen, hoe hoog ongeveer het inkomen ie, dat er i n ux gezin bi nnenkomt

per maand.
Ik bedoel: netto, vat u zelf kunt beeteden.
II moet Met inkomen van de kinderen en de kinderbijelag niet meetel len, maar xel
vat u zelf miaeahien verdient, het inkomen van ux man en eventuele bijverdieneten.
Ik heD hier een kaart met enkele inkomeneklaeeen erop (KAART 8~.
Kunt u míj zeggen, in xelke klasee het inkomen van uv gezin valt?

1. minder dan ,{ 700,~ per maand
2. J 700,- - P 799,a per maand

3. f 800,- - f 899,- per maand

4. 1 900,- - 1 999,a per maaad
5. 1 1000,3 - f 1099,~ Per maand
6. j 1100,~ - P 1199,- per maand
7. p 1200,a of ineer per maand
8. xil niet zeggen
9. xeet niet

16c. De bijetand ia er alleen voor de aoodzakelijke kosten van het
bestsan zoala ze dat noemen.
Vindt u dat u met ux bijetand en met xat u misachien nog aan
inkomen daarbij hebt alle noodzakelijke koeten van het beetaan 1. ja

e
kunt betalen? 2. nee

24h. Heeft de ambtenaar van de Sooiale Dienet II xsl eene asngeraden 1, jaom eztra bijetand aan te vragen voor ieta, xaar u zelf nog niat
esan gedaoht had ? 2. nse

241. Vindt u dat u zelf voldoende invloed hebt kunnen uitoafenen 1 jaop de hoogte van de extra bijetand ? .
2 ~. nse

301. Hebt u het idee~ daL u omdat u alleen Dent komen te etaan niet 1 voelt zichmeer op dezelfde manier kunt omgsaa met an eran zoa e vroeger.Ik bedoel: hebt u het
.
socisal beperktgevoel dat u er eigenlijk niet mear bihoort, nu u alleen etaat7 j door alleen etaan

2, gaen invloed30m. Hebt u de ervaring dat u nu meer omgaat met alleenetaand ?en 1. ja

ux~rwcoTin ..v vno.~ .~.,..~a.

2, nee
B

40a. Dankt u dat u nu aowat dezelfds antxoordsa hebt gsgewnale vorig jaar ot denkt u dat u nu vaak of eome andersantxoorden gaf of kunt u aioh het vorige gesprek nletmeer so goed herinneren ?

1, asltds ale toen
2, some andsre
3. vaak andere
4. herinnerk sioh

40b
40b
40b

niet
40b. Bent u daar heel sekar van of niet ao seker ? 1. seker

2, niet seker
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SU MMAR Y~~ ) .

This study is based on a research among women who alone bear the

responsibility for their family (divorced, widowed, deserted and un-

married mothers under 65) and who for their subsistence are mainly

dependent on the Public Assistance Act. The last years this category

has considerably increased in number and early in 1972 it consisted of

about 30, 000 persons. In the middle of 1971 the Ministry of Cultural

Affairs, Recreation and Social Welfare, which is responsible for the

execution of the Public Assistance Act, instructed the Institute of Social-

Scientific Research of the Tilburg Katholieke Hogeschool to undertake an

inquiry into a number of aspects of the living conditions of this group of

female-headed households, since it was presumed that they got into

trouble in several respects, especially in cases of prolonged dependency

on public assistance.

After consultation and preliminary studies it was decided to include the

following themes in the formulation of the research problem:

I. Which factors make the group surveyed apply to public assistance.

What impedes or retards this decision ?

II. In which way does prolonged public assistance dependency have a

negative effect on the functioning of the (female-headed) family and

the psycho-social well-being of the recipients ? To be more specific,

the following points were considered:

a. The adequacy of the public assistance allowance in the long run

i.e. the spending possibilities of the family;

b. The influence of the condition of dependency upon the willingness

to be self-supporting especially by outside employment;

c. The consequences for the social life and status of the family;

d. The influence on the prospects for the children;

e. The consequences of welfare dependency for the psycho-somatic

functioning of the recipients.

~) De vertaling van deze samenvatting is van de hand van Dr. P.J. van
der Voort te Waalwijk.
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III. How is the process of rendering public assistance, how do recipients

feel about if and to what extent is any additional aid given by the social

welfare agency or other institutions ? What are the clients' expecta-

tions in this matter ?

IV. With which factors is leaving assistance associated ?

In chapter 1 this formulation of the research problem is worked out in

greater detail with respect to both its theoretical foundation and its empi-

rical implications. As to the theoretical dimension a typology of modes

of reaction is developed on the basis of organizational-sociological views

and R. Pinker's hypothesis that social welfare dependency creates effects

of stigma.

As to the empirical implications, for each question of the research problem

the variables considered relevant are defined in operational terms. Then

the population under research is exactly defined, the required sample is

drawn and the further research-design is devised.

The project contains a single interview among a sample of 492 respondents

who on 1 May 1972 had been in public assistance for at least 5 months (the

sample Long-term-assistance) and a panel-study among a nation-wide

sample of 368 respondents who had been in assistance for less than 5 months

(the sample Short-term-assistance); a second interview among 303 persons

of this latter sample took place 1 year after the first survey.

In chapter 2 it is attempted to find an answer to the first question of the

research problem viz. why do some women turn to public assistance imme-

diately after becoming single, whereas others wait a long time before doing

so. In a hypothetical model of causal relationships 7 groups of factors are

considered to be relevant for the explanation of the dependent variable

(immediate or non-immediate application fór public assistance). These

factors (independent and intervening variables) are either of a mainly
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cognitive nature, or of an affective nature (i. e. socio-psychological

inhibitions as a result of negative stereotypes in society (stigma) or of

a situational nature.

The conceptual model is tested by means of the method of partial-corre-

lation computation and path-analysis, which produces a causai model in-

dicating which factors and to which extent they explain the immediate or

non-immediate application for public assistance.

From these results five factors were found to exert a direct influence on

this:

1. the respondents' personal view on the possibilities to support them-

selves by employment.

2. the recipients' marital status in the sense that widows and unmarried

mothers delay applying for assistance longer than deserted and divorced

mothers (which is probably associated with whether or not alternative

sources of income are available).

3. the level of family before income applying for assistence and

4. whether they have been persuaded by others or not to apply for assistance.

5. the age of respondents.

Together they account for 39. Z per cent of the variance in the dependent

variable.

The factors that indirectly influence this decision are the past socio-economic

class, the perception before and the previous experience with the treatment

by the municipal welfare agency and the attitude toward welfare in the reci-

pients' environment ("significant others").

The willingness to make use of an alternative source of income has no

retarding effect on applying for public assistance, while mental barriers

as shame do not directly lead to delay either.

Chapter 3 deals with the question whether in the long run the public assistance

allowance is adequate for the necessary cost of living and if not, which
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categories especially experience deficits.

The degree of adequacy was not determined by budget analysis but inferred

from the recipients' views on their financial situation and their spending

possibilities. In our opinion recipients' assessment of the adequacy of

their income depends on factors causing increase or reduction in cost,

factors causing an increase in income, and factors determining the stan-

dards referred to in respondents' assessment.

Thus hypotheses are formulated about the influence of the duration of

assistance, the size and composition of the family, the contribution of

earning children, the significance of recipients' earned income by employ-

ment, the influence of past income, of the present social status, and of the

residential environment (urbanization degree of the residence).

From the relationships examined we can infer that already immediately

after the beginning of the welfare dependency more than three-fourths of

the respondents have a negative view of the adequacy of their income. (In

a nation-wide sample of the Dutch population qualified to vote this was

found to be about one-fourth in 1972). This judgement, however, does not

become much more negative during the condition of dependency.

The number of children clearly contributes to deficits of the welfare

allowance, especially if there are more than two children. So the family

allowance does not compensate the additional expenses, particularly not

when children are growing up and attend further education at secondary or

higher level.

The employment of the woman - and the consequent earnings - actually have

a clearly positive effect upon the respondents' views on the spending possibi-

litie s, which also holds good for the contribution of earning children to the family

budget; only, however, if at least two children do so and if they have not

attended secondary or higher education. The present social class that reci-

pients feel they belong to, hardly affects the opinion whether the income is

adequate, nor does the socio-economic position (job and education) formerly
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held by the husband wage-earner. On the other hand, pre-dependency

income is determining for recipients' satisfaction with their present

economic situation, although rather than to the objective setback in income

this is related to the subjective realization of this fact.

Finally, the feeling of being short of income is more intensified by living

in an urban residence than a rural one.

In chapter 4 we give an answer to the question to what extent the group

surveyed tries to enter the labour market or to what extent welfare reci-

pients are willing to do so, if certain conditions are fulfilled. Further, it

is examined why others do not seek work outside the home. Moreover, it

is ascertained whether there are any changes in this respect in the group

under the influence of long-term dependency.

Of the group of welfare recipients surveyed about the same number was

found to have outside employment as of all married women in The Nether-

lands, viz. 13 per cent (in 1971). This percentage does not increase if

dependency is prolonged. Most of the women have part-time jobs, only 12

per cent for more than 33 hours per week.

Especially with women over 40 poor health is a permanent obstacle to

seeking outside employment, namely with 52 per cent, while with women

under 40 more than 75 per cent finds care for younger children the main

reason for not seeking employment.

Further, we have examined which factors particularly determine the willing-

ness to work (actual employment or willingness to work) for the able-bodied.

The analysis shows that the policy of the welfare agency as

perceived by respondents exerts a stimulating influence, but this does not

apply to the actual practice in this matter.

The way in which recipients view their financial position had little to do

with the willingness to seek outside employment, nor has the manner in
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which dependency on assistance is experienced mentally. Only those who

fear negative stereotyping by the community show more inclination to

seek employment.

As to the other variables, the age of the women was found to be of little

significance; the older women (40 years or older) have even more fre-

quently turned their willingness to work into actual participation in the

labour market. The age of the children does have a certain influence.

The younger the youngest child, the less positive the attitude toward

employment and the less willingness to work has been put into practice.

This is even more true for family size: women with larger families show

less participation in the labour market and are also less willing to do so.

A higher level of education and a more specific vocational training were

found to give an effective stimulus to enter the labour market.

Chapter 5 deals with the social and psychological effects that dependency

on welfare assistance is believed to have. The point at issue here is its

effect on

a. the social status and the pattern of the family's social life,

b. the attitude toward life and the psycho-somatic well-being of the group

surveyed and

c. their children's upbringing and education.

a. The social status and the patterns of interaction.

23 per cent of the Long-term assistance group feels a loss of status, i. e.

respondents feel to be blamed for receiving assistance and consequently

feel restricted in their social contacts. In operationalizing the pattern of

social life two aspects are distinguished: a subjective aspect, which con-

cerns feelings of loneliness and which we refer to as social isolation and

an objective aspect, involving the frequency of contacts with other people in

recipients' personal environment (relatives, neighbours, acquaintances),

referred to as social contacts. Subjective isolation, measured with the

De Jong-Gierveld scale for feelings of loneliness, was found among 47 per
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cent of the sample, from which it may be concluded that female heads

of families in assistance do not only feel more isolated than the married

women surveyed by De Jong-Gierveld, but also more than unmarried

women. This isolation, it is true, is related to the frequency of actual

social contacts but not so definitely (rt -. 37).

By means of the methods of the partial-correlation computation and of

path-analysis we have examined which aspects of the condition of depen-

dency especially determine above-mentioned variables. Social contacts

were found to have a direct influence on feelings of loneliness, but as an

isolated factor. After all, loss of status, which itself is affected by all the

aspects of the condition of dependency, has a direct and much stronger

influence upon the subjective isolation, while the psychological reaction

of withdrawal neither determines the frequency of social contacts nor the

feelings of loneliness.

Whatdoesdirectlyaffect subjective isolation is the attitude toward the

treatment by the welfare agency. The duration of assistance has no signi-

ficant influence on status or the pattern of social contacts.

b. Attitude toward life.

As to the attitude toward life the following aspects are to be distinguished:

- the extent to which recipients lack a positive commitment to the social

system they belong to: alienation (scale of Heunks)

- the extent to which society is distrusted: misanthropy (scale of De Graaf)

- the image recipients have of themselves: self-esteem (scale of Rosen-

be rg)

- the extent to which future prospects are felt to be determined by external

factors: fatalism (scale of Kaufmann).

The variable psycho-somatic functioning is measured by a scale of psycho-

somatic complaints.

The item-scores are combined into a summated scale score according to
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the Likert procedure, resulting in the following picture for the various

aspects:

Long-term Short-term assistance

Aspects assistance
lst measurement 2nd measurement

(~o of the
highest score)
Alienation 27.8ojo 25.2~fo 21.8~Jo

Misanthropy 51.4~Jo 54.6ojo 51.7ojo

Ne gative
self-image 8.3qo 10.9~0 l0.lojo

Fatalism 34.8~Jo 27.3~Jo 31.5ojo

Psycho-
somatic
complaints 34.6~Jo 37.4ojo 32.8~Jo

Then a number of aspects of the condition of dependency and characteris-

tics of welfare recipients are examined to see which show a significant

relationship with the above-mentioned components of the attitude toward

life, without proceeding on explicitly formulated hypotheses. The degree

of social isolation was found to have a significant influence on all the

dependent variables, most strongly misanthropy. Negative reactions in

the environment and consequently a negative attitude of respondents to-

ward public assistance (withdrawal) affect their self-esteem and the

e~cperience of financial deficits leads to both symptoms of psycho-somatic

complaints and a fatalistic attitude. It is clear that loss of status directly

results in alienation, but this factor has also a negative effect on the

other components by strengthening the feeling of loneliness, which is also

intensified by negative experiences with the municipal welfare agency, by

a low frequency of contacts, and the confrontation with negative stereo-

types in the environment of the recipients: Once again the duration of
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assistance was found to have no significant influence on the intensity of

the attitudes referred to above.

c. The effects of dependency on the children.

The problems with the upbringing and education of the children have

been dealt with only briefly, by means of some general questions. On

the one hand more than half of the mothers were found to be of the op~- -on

that their children are at a disadavantage compared with their age group

as regards material care; they say they also have to economize too much

on typical expenses for children such as pocket money, leisure time ex-

penses, clothing, and footwear. In 22, per cent of the families with children

participating in the labour-market this is done among other reasons be-

cause of the welfare dependency. Two-thirds of the families having fre-

quent or continual problems with upbringing consider financial worries to

be a cause of these difficulties. On the other hand, mothers show great

spirit of sacrifice and a high level of ambition for their children: nearly

60 per cent scored high on the attitude scales measuring this. Expectations

concerning their children's education were found to be high: nearly 50 per

cent hope for secondary or hígher education; only few consíder the condi-

tion of dependency as an obstruction in achieving more than primary

education.

Chapter 6 deals with the third theme of the original research problem,

viz.

a) the inquiry into the process of welfare administration and the way in

which this is experienced by recipients and

b) the question to what extent additional, non-financial aid is given, how

this is evaluated and what the clients' expectations are in this respect.
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a) The process of welfare administration.

We dealt wíth the frequency and modalities as regards place, number of

persons and accommodation of the contacts between the welfare agency

and the clients as well as the latter's opinion of the manner in which they

were given information and treatment by the welfare officers.

The clients' experiences were found to be mainly positive: three-fourths

find the contacts pleasant and are equally positive about the intake and

treatment as well as the information given and the speed with which the

application for assistance was dealt with. Three-fourths only want more

say in determining the level of the allowance.

A number of factors are examined to see if they are related to the way

in which the treatment by the municipal welfare agency is experienced.

b. Non-financial aid.

More attention is devoted to the aspect of "non-economic" aid given by

the welfare agencyr). For this purpose we have examined which non-

financial problems were experienced by the group surveyed and which

part the welfare agency played in solving them.

The problems referred to were found to have a high level of frequency,

variety, and gravity: 55 per cent mentions at least 2 problems, of which

more than three-fourths are viewed as serious to very serious. When,

to solve their problems, respondents seek help from professional insti-

tutions outside their own personal environments, the welfare agency is

the must frequently consulted institution. Only in a small number of

cases, according to the clients, the latter refers to other specialized in-

stitutions. However, in more than two-thirds of the cases clients do not

consider the aid given by the agencies to be efficient. Although 75 per

cent expects more from the welfare agency than merely financial aid,

two-thirds of them are of the opinion that the municipal welfare agency

should specially refer more adequately to other institutions. According

to the agencies this is done to a greater extent than clients realize (i.e.

~~) The data are from the sample Short-term assistance (2nd measurement).
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in ca. 25qo), but apparently this is not experienced as such. The welfare

agencies themselves say that for most (60ojo) of the problems put before

them they actually did not try to find a solution Though to do so is the

aim of many welfare agencies, which aim accords with the expectations

of a part of the clients, they have thus far not been able to achieve this.

Finally, we try to discover fixed types of attitudes toward public assis-

tance and the welfare agency which cause a variety of reactions and

expectation patterns concerning the aid-giving or a more controlling

function of the welfare department. On the basis of Pinker's theory of

stigmatizing effects of welfare provisions on welfare dependents the hypo-

thesis is formulated that, depending on the recipients' feeling of stigma

in their own community or in the larger society and depending on the

extent to which the welfare agency in the process of giving aid streng-

thens or neutralizes this feeling, clients will adopt a calculating or a

more positive attitude toward control by the welfare agency and will

entertain varying expectations concerning non-financial aid.
After testing the hypothesis, the types constructed by means of the two
dimensions were not found to lead a striking differences in attitudes and
expectations with respect to control and aid. This conclusion, however,
leads to doubt the validity of the measuring of the variables. Meanwhile
it has become evident that the feeling of being stigmatized by society or
the aid-giving institutions is less general than is often assumed.

The final chapter (7) is concerned with an analysis of the question which

factors play a role in leaving welfare. Of the short-term assistance sample

26 per cent was found to have left welfare after 1 year (in 60~Jo because of

remarriage).

After testing the constructed model of causal relationships by means of

partial-correlation computation and path-analysis only three factors were

found to have had a direct influence on leaving welfare, viz. marital state
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(widows leave welfare sooner than divorced women), the urbanization-
degree of the residence (welfare recipients in smaller municipalities
leave sooner than those in larger communities), and the fact whether
respondents themselves expected to be leaving welfare in the near
future. Together they explain for 33 per cent the variance in the depen-
dent variable. The relative self-evidence of the last relation is further
clarified by the fact that precisely those who had a greater share in the
labour-market, those who thought their income inadequate or those who
have a great sense of self-esteem have positive expectations concerning
leaving welfare soon. The high sense of self-esteem in its turn is closely
related to a low degree of social isolation.

We found that in the same way as psychological resistances have little
direct influence on applying for public assistance, they do not accelerate
leaving welfare either, perhaps because there are no opportunities to do
so. Nor does a positive attitude toward remarriage simply lead to a
shorter term of welfare dependency, nor does greater willingness to work.
It is rather a qiiestion of the available possibilities to find alternative sour-
ces of income.
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