alijk ta zijn. Kinderen, gehandicapten,
ngdurig zieken, ouderen kunnen
hebben, omdat zii nog niet, tijdelijk
meer in staat zijn zichzelf te verzorgsn, In oen enkel geval is er geen sprake van
nier in staat rijn, maar van niet bereid zijn. Dit
kan een geixek aan tijd of vaardigheden bete-

nen,
Huishraudelijke hulpverlening wordt gevraagd,
alo
$in of meer activiteiten hulp nodig is,
Isijpreortieeld bij de wekelijkse reiniging van
h& vanitak.
Niet i d e r mens heeft dezelfde normen en
waarden als het gaat o m huishoudvoering.
Thaouetisclh spreken we van de levensstandaa~rd,waaraan het huishouden c.q. de mens
zijn doen en laten oriënteert.
Het streven van de mens o m deze levensstandaard te realiseren resulteert in een praktijksituatie, ofwel een levensniveau.
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een groot aantal kortdurende,
ongelijkwaardige, verzorgende werkeden; ongelijk zowel wat betreft de
elijke als lichamelijke inspanning" (Visset, 1974).
Het beeld dat men doorgaans heeft van huishoudelijke arbeid, is zeer verschillend. Enerzi~dswordt deze arbeid gezien als minderwaardig, onplezierig en degraderend werk.
Anderzijds wordt huishoudelijke arbeid ook
als plezierig, kreatief en bevredigend werk beschreven (De Swaan, 1986).
Huishoudellijk werk is cyclisch en bijna altijd
routinematig. In de privésfeer wordt het huishoudelijke werk veelal door één persoon verricht (de hulp door geemancipeerde partners
wordt hier even over het hoofd gezien), ten
behoeve van zichzelf en andere leden van het
gezin of samenlevingsverband.
In de institutionele sfeer wordt huishoudelijk
werk veelal specialistisch gedaan en worden
de diverse onderdelen en taken verdeeld over
meer hulpverleners. Opvallend is dat onder de
specialistische taken een sterke rangorde aanwezig is. Schoonmaakwerk wordt bijvoorbeeld minder gewaardeerd dan zieken vérzorgen of maaltijden bereiden
Diezelfde waarderingsrangorde is overigens
aanwezig in de privésfeer. Veel huisvrouwen
zien schoonmaakwerk als de minst leuke kant
van de huishouding en ontplooien zich bijvoorbeeld in de bereiding van maaltijden (Oakley, 1974).
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Een ieder in deze samenleving is in theorie in.
staat zichzelf te verzorgen, ook op huishoudelijke terrein. In de praktijk blijkt dit niet .altijd

Levensniveau en levensstandaard zijn dikwijls
niet gelijk. Beiden zijn bovendien onderhevig
aan veranderingen in tijd, plaats en situatie.
(Visser, 1974). Indien het verschil tussen
levensniveau en levensstandaard om wat voor
reden dan ook te groot is, zal de betreffende
mens proberen middelen te verwerven om dit
verschil te verkleinen. Hij kan om die reden
een beroep doen op huishoudelijke hulpverlening.
Wanneer er een vraag bestaat naar huishoudelijke hulpverlening, zal eerst bekeken worden of die vraag mogelijk beantwoord kan
worden door middel van mantelzorg. Daarvoor is een samenlevingsnetwerk noodzakelijk, waarvan men op de een of andere wijze
deel uitmaakt. Mantelzorg kan worden gegeven door bijvoorbeeld familie, vrienden of buren. Voor velen is mantelzora slechts tiideliik
of helemaal niet mogelijk. M& name.bi/lan&
durige zieken en ouderen wordt veel hulp gevraaad, waaraan mantelzorg ni
lijks kan voldoen. Dan belandt
meestal bij de professionele z

Professionele zorg'
Professionele huishoudelijke hulpverlening,iin
de privésfeer is op dit moment op drie ma~ileren te verkrijgen, namelijk viade gezinsveraor:
gingsorganisaties, via het :marktaanR~dqqaps
huishoudelijke dienstverlening en.vi&e~nqu+
senvorm, de alphahulp. Me.est&is ieglhierbij
geen sprake van gespecjaliseerdë zorg, ma
van vervangende of aanvullepde mantelzor
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heeft aanaedraqen, voor de knelpunten i n de
h u i s h o u d ~ l i j t e-hulpverlening aan ouderen,
zijn niet zender meer uitvoerbaar Vooral de
gerings
waardering
van
huishoudelijk
(schoonmaak) werk zal een belangrijke belemmerrng betekenen
Binnen de drie beschreven vormen van huishoudelijke dienstverlening zijn oplossingen
gevonden o m die lage waardering o m te zetten i n een hogere waardering, of een acceptatie tot stand te brengen door de nadruk te leggen o p goed doen In de oplossingen is echter
niets veranderd aan de lage status, welke het
huishoudelijk bezig zijn i n onze samenleving
nu eenmaal heeft De gevonden oplossingen
liggen vooral in de sfeer van de verhouding
werkgever-werknemer Binnen de mantelzorg
is er sprake van emotionele betrokkenheid
Binnen de beroepszorg als collectieve voorziening van sociale betrokkenheid en i n de beroepszorg als persoonlijke dienstverlening
wordt de ondergeschiktheid, de dienstbaarheid genegeerd en wordt een egalitaire verhouding als voorwaarde gezien
Er kan verder geconstateerd worden, dat i n
het laatste geval in de verhouding hulpvragerhulpverlener een aantal stilzwijgende afspraken blijken te gelden, die meestal eenzijdig
door de hulpverlener zijn bepaald Hiermee
kan gedeeltelijk worden verklaard, dat de
vraagzijde niet altijd gelukkig is met de wijze
waarop de aanbodzijde de hulpverlening realiseert. En het is de vraag of de hulpvrager wel
voldoende i n staat s zelfstandig als werkgever
o p te treden
Het tweede knelpunt door mevrouw VerweyJonker genoemd betreft de verschillen, die i n
opvattingen c q. normen over het voeren van
een huishouding bestaan. Hulpvrager en hulpverlener hebben dikwijls andere normen, wat
duidelijk wordt i n de na te streven levensstandaard. Met name als het aanbod van huishoudelijke hulpverlening door tijd en geld beperkt
is, komt een na te streven levensstandaard
onder druk te staan en zullen er concessies
moeten worden gedaan.
Duidelijk is dat de voorgestelde nieuwe v o r m
van hulpverlening bij een mogelijke invoering

dan zullen de voorwaarden waaronder hulp
wordt verleend goed in ogenschouw moeten
worden genomen Zowel waar het gaat o m de
waardering van huishoudelijk werk, als o m de
verhouding tussen hulpgever en hulpontvanger Er zal bovendien moeten worden gezocht
naar een omschrijving van een levensstandaard, die als minimaal nastrevenswaardig
dient te worden gezien. Discussie rond en
alle belanghebbenden moeten plaatsvinden.
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Internationale contacten VHN

Van 20-24 april 1987 w o r d t i n Accra (Ghana)
een Al1 African Home Economics Conference
georganiseerd. Voorafgaand aan dit congres
wordt een pre-conference tour of Ghana aangeboden van 14-19 april. Tevens wordt de mogelijkheid geboden dit te combineren met bezoeken aan Nigeria en Senegal.
Van 24-29 juli 1988 wordt i n Minneapolis, Minnesota, U.S.A. het 16de IFHE congres gehouden. Een zgn. cal1 for researchpapers is al uitgegaan. Het congresthema is: Health for all,
the role for Home Economics. VHN-leden die
interesse hebben daar een paper of posterpre-,
sentatie te geven kunnen de voorwaarden ,
hiervoor opvragen bij het werkverband
ICNHN.
I
Nadere informatie over beide congressen is te
verkrijgen bij het secretariaat va
band ICNHN, Anneke van der
(werk) of 08370-10737 (privé
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