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De (ekonom~sche)waarde van& hutshoude1gke artd(1IS
met zo zeer onderwerp van studle Thans W t de Omtsch
met het Verband fur Arbeztsstudicn (REFA)
huishoudelijke arbeid te bepalen. Het rsultaat van het on&zoek, &t a& jttar duude, is v
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hedrgfstakken of aebeidsorganisatles kunnen worden aangetrofkn. De waarden valv de funktm kunnen In
terrnen van hoog-laag of meer-minder worden gerang~hlkt.Systemen van fnnktte-waa&rrag pretendem
een methodisch hulpm~ddelte vormen met behulp waarvan de relrttkve waardebepahng en rangordening
'van funkties systematlsch - dat wll zeggen aan de hand van eerr duzdel~~k
s e h d van normen - kunnen
olaatsvmden.
r
--- - - De meest gebruikte systemenzijn analytlsch. de funkties worden 'ulteengerafeld' in een aental kenmerken
of gezichtspuntendie betrekking hebben op de verelsieverstandel$e en fysieke vermogens, vaardigheden en
ervarine. verantwoordeli~kheid,werkomstandigheden, enz.

., maar nog
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der Hauswirtschaft zu ermitteln;
Rente fiir Hausfrauen, die durch einen schadenerHaushalt beeintrachtigt sind;
ientierungsdaten zu setzen fiir Schadenersatzforderungen nach todlichen Unfallen von Hausfrauen.
ie einklagbare Hoge des Schadens kan durch den entsprechenden Wert des Arbeitsplat~es'Haushalt'
forderungsgerechle Lehr- und Aushildungsplane fiir Schulen und Betriebe zu erstellen. Das bedeutet,
lche Lehrinhalte starker zu berucksichtigensind, die hohe Anforderungen in Bezugauf Kenntnisse
ung und Denkfahigkeit) und an die Verantwortung stellen...'
ten onderstrepen naar mijn mening het belang van dergelijk onderzoek voor Nederland. Zoals het
at aanzien zal de Nederlandse Gezinsraad binnen niet a1 te lange tijd aandacht gaan schenken aan
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R. GOEWIE,R s'Jacon R. VAN en OVERBEEK
Hu~shoudenin Holland. Ontmkkelmgen ~nde huishoudelijke
verzorging. 's Gravenhage, NIMAWO, 1980. 232 pp. f 24,OO.
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veranderd In de taakverdeling tussen mannen en vrouwen is welnig veranderd De bijdrage
germg gebleven, ook ~ n d ~ eden vrouw buitenshuis werkt We1 is er lets veranderd m de waa
huisvrouwenrol meer toleranhe van de omgevmg om de eksklus~vite~t
van d ~ rol
e te doo
ontevredenhe~dby vrouwen met d ~ rol
e De ontwikkehngen In de hulshoudel~jkeverzorg
verband gebracht met demografische ontwkkehngen zoals gezmverdunnmg en -1ndlv1d
ernanclpatle van de vrouw, de ekonom~schesltuatle, en de mvloed van massamed~a
konsumentenorgan~sat~es.

bepalend geworden b ~het
j nemen van overhe~dsmaatregelenop gebied van mkomen, soc~ale~erzekeringen"~
en bdastlngen
De hulpverlening aan huishoudens wordt ondersche~denin professlonele hulporganisaties, vr~jw~llige
hulporgan~satiesen ongeorgan~seerdvr~jw~ll~gers
werk Van de professionele hulpverlenmg worden besproken de gednsverzorgmg, het kru~swerken de bndgetvoorhchting De ontwlkkehngen m de gez~nsverzorgm&'
kenmerken wch door vernieuwngen aan de vraagzgde toename van de vraag naar hu~shoudel~jke
hulpverlen~ngnaast verzorgende en begeleidende hulp, en u~tbreidingvan de doelgroep met meer bejaarden,
lichamelijk gehandikapten en verpleegden. Veranderingen aan de aanbodz~jdebestaan uit professionalisering en differentiatie van de hulpverlening en een streven naar decentrahsatie van de organisatie In de
doelsfelling;van het kruiswerk is de aandacht voor preventleve hulpverlening toegenomen. Van de vry wdhger$or'@nisaties, zoals de Unie van Vrouwelijke Vrijwilhgers, de Vmcentius Verenigmg, de Zonnebloem en
dergelijke;+alsmede van de ongeorganiseerde hulpverlening is wemlg bekend. Verwacht wordt dat de

versohaffen.

