Op in~tiatiefvan de vakgroe
marktkunde en voedrng is aan de
Landbouwhogeschool te Wagenmgen een werkgroep konsumentengedrag ~ngesteld.Deze vakgroepen h~eldenuch a1 afzonderlljk k i g met
konsumentenzaken, maar de ontw~kkel~ngen
van
de laatste jaren op het geb~edvan het kiezen en
kopen maken een grotere en meet ger~chtemspanning op wetenschappeliJknlvo
noodzakelbk.
Die ontwikkelingen ziJn af te le~denuit de toenemende maatschappelljke aandacht voor de konsument : kansumentenorganzsatres als
Consumentenbond, Konsumenten Kontakt,
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en
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Beroep: huiqrouw wordt uitgegeven door de
Uitbuyt in Wa&ningtn (ISBN 90 6264
telt 180 pagina's en kmt f 15,W. Het is
baa7 bij de boekhandel, of rechtstreeks
uitgever te bestellen @el.08370-m55).

H d & w d k ~ m d e o ~ w i@
s em a&&p
In overleg met de zeven hoofddacenten huw
houdkunde van de N~euweLerareaopletdinge
(N L 0 's) hebben HI C. Kneppers, M Th
Kneppers, H Stasse en T de Vnes een nota samengesteld over het belang van ket
hurshoudkundeonderw@s
Bmnen de hmshoudkunde staat de verzorging
van mensen m hun dagehjks leefverband centraal. Dat is een helangrljk geb~ed,dat In brede
krmg aandacht verd~entAan de hand van de
thema's konsumentenproblematrek, milreu, demografische ontwzkkelzngen, ekonomwche betekenrs
van huzshoudelyke arbezd en emanczpatie wordt
de wisselwerking van de huishoud~ngmet de
maatschappij nader uitgewerkt.
In de nota wordt ook aandacht besteed aan de
vorm d ~ het
e hu~shoudkundeonderw~js
In d~verse
ople~dmgenkan kr~jgen. algemeen vormend en
beroepsgericht. Tot slot wordt enlge aandacht
besteed aan vakdrdaktische aspskfen
1
De noia telt 16 pagina's, en is verkr~jgbaarby
bovenvermeldeauteurs, l e Weter~ngdwarsstraat
55, 1017 TM Amsterdam.
I
Woonekologie op zoek naar eigen ldenhtelt
Bezinnrng op de taekamst stond centraal op srudiedug ekologze v m het wonen

1-

de
k
rnP
anis
-dt

an de
verve
en
ht
le bij

traat

I

Mevrouw Nauta was van mening dat je als
woonekoloog best samen met de bewoners kunt
werken aan een konfliktmodel. Maar waar is dan
het verschil tussen een woonekoloog en een opbouwwerker?
Wat de woonekologie wil is op deze - overigens goed bezochte - dag goed uit de verf gekomen. Ook is duidelijk geworden dat de woonekologie bij het streven naar haar doe1 haar koers
moet wijzigen in het licht van een heel andere
tijd. De inleiders bewezen dat woonekologen op
allerlei terreinen kunnen funktioneren, maar of
dat nu komt doordat ze woonekologen zijn? Wat
precies een woonekoloog is weet nog steeds
niemand, ook de woonekologen zelf niet.

probleem, getulge zljn s
'Het is dom je druk te n
van je vak en verder heb ik van de.
geleerd.'
Misschien heeft hij gelijk wal het eerste bet
het is uiteindelijkeen vaker voorkomend probl
dat prestaties niet in de weg hoeft te staan. Verder
zal de toekomst - de komende 25 jaar zullen we
maar zeggen - leren of de woonekologie ook
in staat is bij te dragen aan een 'optimale
woon- en leefsituatie'. Tijdens het symposium zijn
daartoe verschillende voorstellen gedaan.
M. van de V~jver

Informatierubriek
Vereniging voor Huishoudwetenschappen*
Voorjaarsvergadering 1981

Tijdensdeinspirerende ~00rjaar~~ergadecing
1980
(10 mei) hebben de leden van de Vereniging
voor Huishoudwetenschappen hun v~sieen denkbeelden ten aanzien van de toekomst van hun vereniging naar voren gebracht. Kort samengevat
houdt dcze visie in, dat.
- de vereniging belangen moet behartigen van
zoveel mogelijk huishoudkundlg opgeleiden
en/of ge'interesseerden (d.w.2. een brede vereni-
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- de verenigmg aktrvzteiten moet stzmuleren en
kobidineren op het eb~edvan de huishoud-
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oet bljdragen aan grotere beduideli/khe~dten aanzlen yan
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Met& resultaten van deze vergadering kon her
intenm$bestirur zijn taak als afgesloten beschouwen.In'denajaarsvergadermg1980(26september)
heeft dan ook de bestuursw~ssel~ng
plaatsgevon-

9-'Dikkt-na zijn installatie heeft.het nieuwe be-

naamsverandering, te weten in Vereniging voor
Huishoudkunde in Nederland
- kontributieregeling
- relatie met de Stichting Voorlichting Huishoudwetenschappen
- beleid in zake publiciteit
- sekties naar werkterrein, zoals onderwijs, voorlichting, institutionele huishoudens, professionele hulpverlening, onderzoek en ontwikkeling
- plannen voor de toekomst
I
Aan de leden zullen de stukken voor deze
vergadenng worden toegezonden, waarop zg tot
66n week v66r de vergadermg schhftehjk amendementen kunnen ind~enen.In deze vergadenng
zullen een aantal beslu~teneenomen moeten worden, d ~ voor
e
de toekomst van de veren~gingvan
groot belang zljn Het zal erop aan komen of de
nnpulsen van de voorjaarsvergader~ng1980 nu
offic~eelomgezet kunnen worden In ungangspunten voor een beleid op grond waarvan sprake
kan zijn van een aktieve en inspirerende Verenigmg voor Huishoudkunde.
-
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n a adekuitwerkmgvan
t
~r~.~d&res~l~~nlvan;dbwooriaarsver~ader~n.
- Dtt
e ge1did,7datieinu een voorstel l ~ gmet
t
e&jz&7ng:van de struktnar van
n~ihd~&~ge&teldedoelen
te kunor3teIhaaW wijzighg van de

De vergadenng zal gehouden worden op wijdag
20 maart 1981 in het St~ltecentrum,Hoog
Cathenjne, Utrecht, aanvang 14.00 uur.

'

