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Consumenteneducatie
Consumentenbond, 1990. Kiezen als consument: handboek voor consurnenteneducatie.
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!as of soIre possi~lem,one

Dit boek is een stud~eboekover de consurnent
en zijn gedrag. Centraal i n dit boek staat de
consument. De verschillende aspecten van
het consumentengedrag worden dan ook beschreven vanuit het gezichtspunt van de consument. Dit rnaakt het boek bijzonder, orndat
de rneeste literatuur over consurnentengedrag vanuit de producent geschreven wordt.
De achterliggende doelstelling is in dat geval
be'invloeding van het consumentengedrag om
uiteindelijk de consumptie te stirnuleren.
I n dit studieboek wordt eerst het individuele
consurnentengedrag behandeld aan de hand
van de diverse fasen i n het besluitvormingsproces: het totstandkornen van behoeften, het

nber 1990
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verwerken van inforrnatie, de besluitvorming,
en de uiteindelijke aankoop, inclusief de juridische consequenties. Tevens wordt ingegaan op definanciele en budgenaire aspecten
van het consumentengedrag.
Vervolgens wordt de maatschappelijke kant
van de consurnptie beschreven, vanaf de invloed van het bedrijfsleven, de overheid en
consumentenbeweging, tot aan de externe
gevolgen van de consumptie (bijvoorbeeld milieu).
Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk
consumenteneducatie en -0nderwijs.
Het handboek is geschikt voor ieder die als
(aanstaand) docent of voorlichter meer te weten w i l komen over het consumentengedrag
In de breedste zin van het woord. Tevens kan
het als studiestof dienen voor HBO-dpleidingen, waarbij het onderdeel consumentengedrag i n het studieprogramma is'opgenomen.
Het boek is t e bestellen door f.14.50over t e
rnaken OD ~ o s t a i r o27874 van d e c o n s u n e n -

