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Dit boek gaat over de consumptiefase van produkten, van aanschaf tot en met
afdanken. Produktontwikkelingen ontwerpen komen zijdelings ter sprake. Veel aandacht is er voor milieubelasting tijdens het gebruik van produkten en bij de venverking als afval. Er zijn zeven hoofdstukken. Eerst twee inleidingen (één per auteur),
gevolgd door uiteenzettingen over consumentenrecht en wetgeving (onder andere
produktaansprakelijkheid en de warenwet), produktonderzoek zoals vergelijkend
warenonderzoek, produktinformatie(onder andere etikettering en certificatie), verpakkingen (waaronder materiaaieigenschappen en ergonomische aspecten) en de
milieuproblematiek.
Deze bundeling van informatie is volgens Beerepoot bedoeld om tegemoet te komen
aan "de grote behoefte in het bedrijfsleven aan meer kennis over de 'Consument en
produktkwaliteit"', dit met het oog op de afzet @.l 1). Zo worden producenten erop
geattendeerd dat zij zich met produktinfomtie kunnen profileren "door in te spelen
op gevoelens van de milieubewuste consument" (p.79). Dienstbaarheid aan de producent blijkt verder uit een lange paragraaf over consumentenpanels voor marke
tingdoeleinden..Bednjvenkrijgen de tip gebniiksobservatieste doen tijdens huisvrouwenexcursies. Huisvrouwen zouden geschikte panelleden zijn, onder meer "omdat
ze het lang volhouden en goedkoop zijn vergeleken met eigen werknemers"
(pp.1431145).
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De andere auteur, Leentvaar, schetst in haar inleiding een consumentistischpersuec- tief. Hier is de consument juist de tegenspeler van de commerciële marktpraktijken
(p.55). Voorlichting is niet de eerste zorg van producenten en leveranciers, wat commerciële produktinformatievaak eenzijdig en onbetroilwbaar maakt (p.61).
Dit verschil in uitgangspunt zie je terug in de herkomst van zogenoemde 'boxen'.
Dit zijn afgemeten stukjes proza bijvoorbeeld uit de Consumentengids, maar ook
afkomstig van produktmanagers, die aan het woord komen over hun goede bedoe
lingqn en geslaagde marktintewenties. Daarnaast bevat het boek veel feitelijke informatje, vastliggend in wetgeving, normalisatieen eigenschappen van materialen. Voor
derg&jke.inf~rmatiek+n &t boek dienen als naslagwerk, wat past in het streven
alleen afdelingen van research, development, verkoop en rnaruq:&&tei.s9m.niet
'bedipen, maqr ook om HBO-opleidingen van lesmateriaal
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*.adt de ergonomie
nakkelijlijlt vast te houden". Dit anthropomorfe
aseer iiiustreert nog eens de zwakte van het boek: er wordt bovenal breed
gebodenIt d j l diepgang ontbreekt.
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