Na een studiedag, zoals die op f -121988 door de Vereniging voor Huishoudkunde is georganiseerd, is bet
geed de vraag te stellen, of met die dag
isbereikt wat men er zich van had voorgesteld.
In de politiek-maatschappelijke discussie
wordt nog onvoldoende onderkend dat de samenleving drijft op informele dagelijkse verzorging en dat voor deze verzorging, die mensen voor zichzelf en voor elkaar verrichten,
'up to date" kennis en vaardigheden nodig
zijn.
Deze stellingname vormde voor de VHN de
uitdaging om de informele dagelijkse verzorging weer eens letterlijk en figuurlijkvoor het
voetlicht te halen, i n eigen kring maar vooral
ook daarbuiten. De studiedag, die hieruit resulteerde, had tot doel meer duidelijkheid te
krijgen over de plaats en de kwaliteit van verzorging i n de toekomst, daaraan consequenties te verbinden en verdere bekendheid te
geven.
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In het ochtendprogramma is door Anneke van
Doorne duidelijk aangegeven dat de mogelijkheden voor informele hulpverlening i n de toekomst steeds' beperkter worden, terwijl de
hulpvraag verder.toeneemt: meer werkende
vrouwen, minder kinderen, voortschrijdende
individualisering, aan de aanbodskant en
meer alleenstaande (hoog)bejaarden aan de
vraagkant. Bovendien blijkt onder de huidige
ouderen de afhankelijkheid, van informele
hulp geen aantrekkelijk perspectief: zij willen
we1 zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, is daarbij hulp nodig dan doen zij bij
voorkeur een beroep op professionele hulp.
Toos Jansen beschrijft de informele hulp vanuit de ervarinaen van de hul~verlelelnlstlers
zelf. Uit haar onderzoek bliikt'dat de 'zordbelastmg' van de informele' help(st)eri
.&fs
door de verzorgde en z~jn/haard~recteomqeeestal sterk onberschat wordt. ~ a a r

Tijdens het middaggedeelte zijn in de workshops,actuele onderwerpen op het terein van
de kennis en vaardigheden voor de huishoudvoering aan de orde geweest. Onderwerpen
die stuk voor stuk we1 op de politieke agenda
staan, maar die niet i n hun onderlinge samenhang met de kwaliteit van verzorging bekeken worden: budgetproblemen, voeding en
gezondheid, consumentenzaken, milieuzorg
en huishoudonderwijs. Uit de stellingname in
alle workshops spreekt een bezorgdheid voor
de toekomst over het op peil houden van kennis en vaardigheden op deze terreinen. Het
gaat daarbij in feite om de vraag:
Hoe kan iemand leren om goed om te gaan
met beperkte financiele middelen, te kiezen
uit een onoverzichtelijk en sterk ve~anderend
aanbod van goederen en diensten in verleide-
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