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(SWOKA)worden onderzoekspmqectenvanult
schrllendeinvalshmken benaderd, waaroltderdc
De Advteskomm~aeHursho
hu~shoudkund~ge.
kunde van SWOKA heeft m 1981 een nota aan h
bestuur u~tgebracht,waarm met name de relat~e
sen bet vakgebledh"lshoudkunde en bet SWOKA.
onderzoekover konsumptie-en konsumwtengedragwordtuitgewerbt.

Within the Foundationfor Scientific Resenrch of
bonsumer ~ f f a i r(swoKA)
s
research projects am
undertaken from different disciplines,a.0. from the
field of home economics. The Advisory Committee
for Home Economics of S WOKA has produced a
paperabout therelationshiphetweebt@field of
home economics and SWOKA 'sresearch activities
concerningconsumption and consumer behaviour.
Achtergrond van de nota
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De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Konsumentenaangelegenh.eden (SWOKA) is
in 1978opgericht door de Consumentenbond
en Konsurnenten Kontakt. Doe1van SWOKA
is: het bevorderen, doenverrichten en verrichten van onderzoek, gericht op het verwerven
vaninzicht en kennis welke direct van belang
zijn voor beleid inzake konsumentenaangelegenheden, te voeren door overheid en maatschappelijke organisatie, in het bijzonder konsumentenorganisaties.
Het onderzoek van SWOKA dient dus van belang te zijn voor het beleid van overheiden
konsumentenorganisaties. SWOKA kan zelf
onderzoek verrichten en heeft daarnaast de
mogelijkheid onderzoek uit te besteden aan
andere organisaties.
In het algernecn bestuur hebben vertegenwoordigers zitting van Be Consumentenbond. het
~o-~sument&
Kontakt en vertegenwooidigg$?(~nde Mmisterierran EconomischeZa-

dekalmderjaar, dat hoofdzakelijk
overzlcht en ornschrijvmg van de prqekten van
desbetreffmd kalenderjaax bevat.
D e ondenoeksprojekten zijn brnnen SWOKA
verdeeld over vier sekttes of ondenoeksgebreden, te wetcn de huishoudkundige, de socraalekonomrsche, de technlsche en dc voorhchtingskundige sektie.
Voor de opsteiling van het onderzoeksprogramma wordt de volgende procedure gevolgd: eerst vindt een 'konsultatieronde'
plaats langs konsumentenorganisaties en hetrokken mimsteries. Vervolgens wordt door
\
de onderzoeksstafeen koncept-werkplan
opgesteld dat daarna aan advieskomm~ssiesen
algemeen bestuur wordt voorgelegd. Het algemeen bestuur draagt de verantwoordelijkheid
voor het uiteindelijke onderzoeksprogramma.
In afwijkingmet eerder uitgebrachte onderzoeksprogramma's, zal het Onderzoekssprogramma 1983openbaarzijn. Doorhet algemeen bestuur is per onderzoeksgehied een advieskommissie ingesteld. Deze heeft tot taak,
op basis van haar specifieke deskundigheid
adviezen te geven over het betreffende onderzoeksgebied aan het algemeen en dagelijks bestuur en (schriftelijk) te adviseren over het
onderzoeksprogramma, vo6rdat dit ter vaststelling aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
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Binnen SWOKA wordt gestreefd naar een
onderzoeksplanning hinnen 'themagroepen'
in plaats van de huidige vier sekties. Onder
themagroepen wordt verstaan onderzoeksgebieden van beperkte omvang waarop gedurende langere tijd een aantal projekten te defiVakblad voor Huishoudkunde 3(3) augustus 1982
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Inierea 1s~ a i l r b iwordt
j
gedacht aaneen
:vertal themagroepen, teweten: Inkomenss t d i n g ; Distributieen Marktordening;
mkt~evavullingvan Lonsumsntengderen
a -dimsten; lavlod van konsumenten; HuisI k ~ d d i j k e ~ r o d u k ten
i efinale konsumphe;
laehten, tevredmheid en juridlsehe posltie
Ikonsuntent; Informatle, voorlichtina vor-

hang worden beoordeeld en aangevat teneinde
te voorkomen dat bijdragen van leden van de
kommissie op zichzelf blijven staan. Een systematische aanpak zal vruchtbaar werken op
lange termiin, zowel voor het onderzoeksbeliid van SWOKAals voor het funktioneren
van de Advimkommissie Huishoudkunde.
Het vakgebid huishoudkunde
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bderzeeksprojekten bmnen&ze themagroeenzullen u ~vemcbillende
t
invalshoeken bek d e r d worden, waaronder de huishoudkund i g invalshoek.
Gedusende 1980 en 1981 1s binnen de Advieskommissie Huishoudkunde van SWOKAeen
iskussiegevoerd over de afbakening van
aar huishoudkundi~onderzoek binnen
WOKA zich mee belig zou kunnen/moeten
[howden. Het resultaat van deze dlskussie staat
beschreven in de hieronder gepresenteerde
nota van de Advieskommlss~eHuishoudkunde ten behoeve van het bestuur van SWOKAZ
Een zelfde soort discussieistrouwens ook gevoerd tijdens deuitvoeringvan het SWOKAproject 'Het verzorgmgsniveau van huishoudens'; een iets uitgebreidereversie hiervan 1s
te vindenin het SWOKA-Onderzoeksrapport
no. 4doorA. C. L. Zuidberg(l981, p. 19-29).
Aangezien van verschillendekanten werd gevraagd (door mensen die van het bestaan van
de nota wisten) of deze nota ook bulten SWOKA-verband gebruikt kan worden, is besloten
tot publikahe in dit tijdschrift.
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De Advieskommissie Hulshoudkunde heeft
onder meer tot taak om, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over het werkplan voor
wat betreft de sektie Huishoudkunde. In dit
kader is de bedoeling van deze nota tweeerlei:
- duidelijkheidverschaffen over de relatie
tussen het vakgebied Huishoudkunde en
het SWOKA-onderzoekover konsumptie
en konsumentengedrag;
- voorkeursgebiedenontwikkelenvoor huishoudkundige onderzoeksprojekten binnen
SWOKA.
De advieskommissie Huishoudkunde acht een
systematische aanpakvan de sektieHuishoudkunde wenselijk, om te bevorderen dat
onderzoeksprojektenin onderlingesamen-

rtus 1982
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De huishoudkunde bestudeert vraagstukken
van de huishouding. De huishouding wordt
gedefinieerd In termen van gedrag, gericht op
de verzorging, c.q. de behoeftenbevrediging,
van mensen in hun dageli ks samenlevingsverband. Het gaat daarbij niet In de eerste plaats
om de vorm van dit primaire leefverband,het
huisbouden (gezin, alleenstaande, groepshuishouden). In de huishoudkundeis de centrale
vraag hoe en met welke middelen mensen in
hun behoeften aan verzorgingvoorzien. Het
hulshouden als de soclale eenheid, waarbinnen enlof ten behoeve van wie de huishouding
wordt gevoerdis steedshet referentlekaderin
de studie over het huishoudelijkgedrag.
De huishoudingvormt een systeem van wisselwerking tussen mensen en hun omgeving. De
omgeving wordt gekenmerktdoor depohtieke, ~kon~mische~sociale
en technologische
struktuur. Voorbeelden hiervan ziin de wetgeving, het marktmechanlsme,de arbeldsverdellng, de plaats van het gezin, en demogelijk- f' '
heden van de techmek. De omgevmg 1sbepa- .lendvoor de besch~kbaarhelden gebru~kma'
king van de hulpbronnen in de hu~shouding.
De hulpbronnen omvatten enervjds hjd, geld,
goederen en dlensten (de zgn. niet-menselgke
hulpbronnen), en anderzljds arbeidskracht, #*,?
' i',
kennls envaardgheden (dezgn. menselgke
hulpbronnen). De soort van behoeften welke
door mlddel van de hmshouding worden bevredlgd, hebben - m rulme zin - betrekk~ng
op voedsel, onderdak, kleding, persoonlljke
zorg voor wchzelf en anderen in de privk-sfeer
De behoeftenbevrediging door mlddel van de
huishoudingis gencht op het welzijnvan de
leden van het hulshouden De aktivlteiten ten
behoevevan het 'hu~shoudelijkwelzijn' worDe hmshoudmg- oftewel de h
handelingen- kan worden bes

del van het inzettesl van nwnseIijke
hulpbronnen op de maskc
b. de a a n s c h a f v a n g d e ~ ncn diem
sten, welkcmemtd geschiedt door
middel van bateding van geld op
de markt;
c. verwervingvan overige hulpbronnen, zoals vaardigheden,kennis en
arbeidskracht, voofzover deze niet
in ruil voor geld worden verkregen
en bestemd zijn voor de huishouding.
2. Huishoudelijkeproduktie, dat wil zeggen de verwerking en gereedmaking
van de hulpbronnen voor uiteindelijke
konsumptie.
Hierbij wordt door middel van inzet
van de menselijkehulpb~onnenzoals
arbeidskracht en tijd van deleden van
het huishouden en van de niet-menselijkehulpbronnen zoals technische
hulpmiddelen,de verworven goederen
en diensten omgezet en geschikt gemaakt voor uiteindelijk gebruik.
3. Huishoudelijkekonsumptie, waarbij
de geproduceerdegoederen en diensten zoals maaltijden, de woonkamer,
het opgemaaktebed, de verschoning
en bewakingenz., worden gebruikt
door deleden van het huishouden.
11. Processen van huishoudelijkehandelingen:
1. besluitvorming;
2. planning en organisatie;
3. uitvoeringvan aktiviteiten.

IUL. Aktiviteitenkategorieen:

'. .

1. voeding;
2. woning;
3. kleding;
44 verzorgingvan huisgenoten, familieleden en kennissen.

-

de huiboudelijke sektor eneAjdsen de
markt- en overheidssektoranderzijds b e h m t
ook tot het gehied van de huishoudkunde.
Afhankelijk van de aard van een probleem en
het doe1waarvoor e n probleem wordt bestukennis wordt in het algemeen geleverd door
ekonomie, de sociale wetenschappen en de
technoloeie.waarbii de huishoudkunde een
Huishouding en konsumptie
I

De samenhang tussen konsumptie en de huishouding Iijkt op het eerste gezicht vanzelfsprekend. Immers, veel partikuliere bestedingen
inklusief het gebruik van goederen endiensten
vinden in of door middel van de huishouding
plaats. Het is echter niet zo dat alle konsumptiein ofviade huishoudingplaatsvindt. Dit
is onder meer afhankelijk van hoe ruim men
de beide begrippen opvat. De afbakening van
het begrip huishouding is weergegeven in de
vorige paragraaf, op grond waarvan binnen
SWOKA de huishouding kan worden omschreven als hetgeheel van aktiviteiten op het
gebiedvan voeding, kleding, onderdak, en verzorging van zichzelfen anderen,gericht op her
welzirn van de leden van het huishouden.
Over het begrip konsumptieis de afgelopenjaren veel gediskussieerd. In een enge betekenis
is konsumptie de aanschaf van goederen en
diensten via demarkt. In deze betekenis opgevat vindt konsumptieplaats door middel
van het inkomen waarover het huishouden beVakblad voor Huishoudkunde 3(3) augustw 1982

t

8
I
4

i

mbPWT-

eas@Mtumn
b
behoar€

nde.
kern en
t besturschile deeldoor
.n de
ie een

be hujs-

!elfspreingm
Siaetcn
)ding
@W
t.

at

imn
ng van
in de
nuen
my het

?nwrop he!
,
3ipenjaek&&
%"-

'ne@.~t i

'

