Informatie
Resultaten lezerwnderzoek
Bij het mei-nummer van het Vakblad voor Hutshoudkunde was een antwoordkaart bijgesloten,
waarmee u, als lezer van het Vakblad voor Huishoudkunde, uw mening over de foekomstvan het
blad kenbaar kon maken. Van de 985 verzonden
kaarten ontvingen wd er 114 temg, 11,6%. Het tijdstip van verzenden (begin van de vakant~epenode)
zal debet geweest zijn aan het geringe aantal. Het
bestuur van de Stichting Voorlichting Huishoudwetenschappen (als uitgever van het Vakblad voor
Huishoudkunde) beschouwt de resultaten dan ook
meer als een indikatie van de wensen die onder de
lezers leven.
Zoals bekend was de aanlelding van het onderzoek
de vraag, of en hoe het mogelijk is het Vakblad voor
Huishoudkunde ook na 1983te blijven uitgeven, gegeven de sombere financieleverwachtingen. Inmiddels is het mogelijk gebleken de uitgave van het
blad op de huidige voet voort te zeften in 1984.
Daarbij wordt er naar gestreefd een grotere en wellicht bredere groep mensen te Bereiken dan voorheen. De resultaten van het leze&onderzoekhebben b ~debeslissing
j
om door te gadn een rol gespeeld.
Op de vraag, hoe men vond dat doorgegaanzou
moeten worden, konden drie antwoorden gegeven
worden: a. zo doorgaan, b. omvormen tot een verenigingsblad van de Vereniging voor Huishoudkunde in
Nea'erland (VHN) en c. verbreden tof andere doelgroepen. <Zodoorgaan'skoorde 33 maal(28,9%),
'omvormen tor een VHN-blad' 38 maal(33l3yJ en
'verbredent46maal140.4%1.
. ,",Soms was meer dan
&n antwoordaangekruist. Aangezien 53,5% van de
inzenders opgaflid te zijn van de VHN is gekeken
welk? verschillenin beantwoording van deze vraag
daardoor zijn opgetreden. De antwoordmogelijkheden a,, b. en c. kregen bij m - l e d e n resp. 27,7%,
447% en 31,9%;bij niet-VHN-ledenwas dit resp.
33,3Q/,,23,1%en 46,2%. Het verschil spreekt voor
zich.'Opvallend is, dat ook bij de m - l e d e n geen
.meefidecheid voor omvormen tot een m - b l a d te
vindenJ&t. D e WIN-ledenvomen overigens on, g 9 " % ~ 3 ~ y ?het
n totale ahonneebestand.
Tk.tbestuur va de Stichting Voorlichtipg Huis@&pen blijp op grond van deze cijfers
&oi@d%@eAto"ekoIp@ te varen koers
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dat vlak andere maatregelen genomen, zodat het
blad kwa uiterlijk niet of nauwelijks zal hoeven te
veranderen, terwijl het tekort op de exploitatie var
het blad kan worden teruggebracht.
Interessant zijn de gegevens over het lezersbestand
dat met het Vakblad voor Huishoudkunde bereikt
wordt: van degenen die een beroep opgaven was
60.2% docent, 12,0% student en had 27,7% een a
der beroep. Bij de genoten of nog gevolgde o
dingen waren de onderwijsopleidingengoed
genwoordigd: 38.9% N-akte en 17,8% NLO. Verder 12,2% THW, 27,8% LH en 3,3% overig. Bijna
de helft van de lezers die de kaart terngzonden slo
de opleiding v66r 1976 af.
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Ouderen, nu en in de toekomst
De afdeling voor Toegepaste Huishoudwetenschappen (THW) van de Chr. HBOPrinses Juliana
in Groningen (Hoendiepskade 23) organiseert op
27 januari 1984 een studiedag over het thema 'Ouderen, nu en in de foekomsr'. Op het programma
staan inleidingen over de onderwerpen 'Positie van
ouderen', 'Bejaardenoorden', 'Alfernatieveouderenzorg'. 'Budgefproblemen'en de film 'Ouder worden'
van Nouchka van Brakel. Verder worden workshops georganiseerd over huisvesting, financiele
positie van ouderen en sociale positie van ouderen.
De dag begint om 9.30 uur en duurt tot 16.00 uur.
De toegang is gratis. Telefonische opgave (en infor-

Op woensdag 25 en donderdag 26 april1984 worden in de vrlie Unlvers~teitte ~ m s t k d a mde 'Sociologendagen 1984'gehouden. Doel van deze dagen is een overzicht te geven van recente ontwikkelingen in de sociologieen de anthropolog~ein
~ B d e h a n den Vlaanderen. Het thema is 'De balms
van a'e soczologte sinds 1970'.
Op het programma staan diverse sprekers en
spreeksters ult Nederland, Belge, Franknjk en de
Bondsrepubliek.
De verschillenderichtingen en speciahsatles binnen
de sociologe en anthropologie worden gepresenteerd aan de hand van bijdragen over 50 ondeyerpen, van 'Afrika'tot 'Wetenschapsonderzoek'.
Deelname kost f 140;. inklusief koffie. thee en
lunch voor belde dagen, en programmaboek en
kongresboek. Leden van deHsAV en VVS, en
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