Nieuw idee binnen 25 jaar verwezenlijkt?

r idee heeft meer dan 25 jaar
nodlg om om geaccepteerd te worden", aldus een uitspraakvan wijlen professor Burger van de N.V. Philips.
Deze uitspraak heb ik i n de jaren zestig
meer dan eens gebezigd wanneer ik een
inleiding hield over het nut van functieanalyses van de huishoudelijke arbeid. Op
dat moment nog een volstrekt nieuw idee
voor vele toehoorders.
Niet altijd even fanatiek, maar we1 met
enige regelmaat, werden i n de jaren zeventig door mij verschillende instanties benaderd om af te tasten of er belangstelling
bestond voor het doen van onderzoek naar
arbeidsbelasting en werkomstandigheden
i n de gezinshuishouding. Belangstelling
werd er inderdaad getoond; maar niet me&
dan dat!

In de beginjaren tachtig ging het erop lijken, dat het gezegde opgeld doet 'de aanhouder wint'. Plattelandsvrouwenorganisaties toonden meer dan alleen belangstelling; arbeidsdeskundigen stonden niet
meer afwijzend tegenover het idee; Academie Diedenoort werd bereid gevonden een
studiedag over genoemd onderwerp te organiseren. De Vereniging voor Huishoudkunde in Nederland (VHN) was voor het
idee te porren: als voorzitter van sectie Onderzoek en Ontwikkeling ( 0 &,0 ) kreeg ik
het groene licht om samen met de secretaris van de sectie, Jeanne van 't Kloostervan Wingerden, een groep te formeren, die
een onderzoeksvoorstel zou gaan opstellen. Toen had ik een Fransman kunnen
aanhalen, die zei: 'het gist i n Frankrijk; of
'het wijn zal worden of azijn moet nog blijken.'
Nu, eind 1987, gaat het erop lijken, dat er
wijn geproduceerd gaat worden!
T~jdschrihvoor Hu~shoudkunde8 (5) december 1987

Waar gaat het om?
Een functie-analyse is een systematische
bes~hrijvingvan een werkinhoud van een
functie, die berust op waarneming daarvan
en op inlichtingen van personen (instanties) die met de betrokken functie vertrouwd ziin. Zii omvat tevens de vaststellina
van de ;itoefkningseisen, die aan de arbeidskracht voor de vervulling van diefunctie worden gesteld. Zij omvat tenslotte de
arbeidsomstandigheden, waaronder gewerkt moet worden. Doel van de functieanalyse is: aan buitenstaanders een beeld
geven van de'werkinhoud en de daaruit
voortvloeiende uitoefeningseisen van een.
functie; de functie vergelijkbaar te maken
met andere functies.
Een groot aantal functie-classificatiesystemen werd sinds 1945 i n Nederland ontwikkeld. Een van die systemen is dat van het
Directoraat Generaal voor de Arbeidsvoorziening. Volgens dit systeem zal de huishoudelijke arbeid i n a1 zijn vormen worden
onderzocht en beschreven.
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In de startblokken
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De sectle 0 & 0 startte eind 1984 met de
i
voorbere~dingenom een werkgroep samen
te stellen, d ~ tot
e opdracht zou krijgen een
;
onderzoeksvoorstel te formuleren. I n 1985
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was d ~voorstel
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gereed. I n overleg met het
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bestuur van de VHN werd aan het bestuur
van de Stichting Voorlichting Huishoudwetenschappen (SVHW) verzocht het onderzoek onder haar verantwoordelijkheid uit'te
laten voeren. Dit bestuur stemde hiermee
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En toen benon de 'fund-race: Tabvtin >M* -i
stanties/fondsen werden aangeschrey.emi. '.
b zal u niet lastig vallen met de weerqad&
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