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drag enigszins aan zelfoverschattinglijdt.

Det de konsument zelf gecn enkele blaam treft w l
a bij mij niet helemnal in.

De problemen gaan in een aantal gevallen gepaard
met mnzienlijke schadesvoor de konsument. Vol-
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enk WOKA-onderzoeken
tevrdenheid en -kla&ten is
een verkcnnend onderzoek gehouden m a r de aard
.ende omvangvan problemen dke konsumenten esmren &lj de aanwhaf en b t gebruik van produkteu
en diensten.
EPle onderzoekers maken een onderscheid tussen
komsumentenproblemenen konsumentenklachten:
deze laatste zijn de mondel~ngeof schnftelljke geuite problemen naar de leverancier of een konsumentenorganisme. Bestaande studies naar konsumentenklachten laten echter maar het topje van een
ijsbergzien. Want voordat de konsurnent klaagt
moet hiJl2.I~verschillende drempels ovemnnen:
twijfels of een klacht we1 terecht is, geringe kennis
en ingewikkeldheid van klachtenprocedures, gebrekkige uitdrukkingsvaardigheid,klachtengeld
etc.
Om de problemen toch op tafel te krijgen is bij de
konsumenten rechtstreeks onderzocht wat zij als
problemen ewaren en hoe zij daannee omgaan.
Het onderzoek valt ruwweg uiteen in twee delen.
Nadat in een le ronde ge'inventariseerdis wat de
aard en de omvang van de problemen is, zijn m een
2e ronde zes prodnkten/diensten onderzocht: autoreparaties, bovenkleding,kleine kledingstukken,
chenusch reinigen, vakantieremn en kleurentelevtsie.
De meest genoemde problemen uit het onderwek
hadden betreklung op gebruiksproblemen(te hoge
prijs, gebruiksaanwijzing, kwahteit), op gebrekkige
informatre (reklame, bedienend personeel)en op de
se~ceverleningna
de koop. Dem problemen kwamen relatief vaker voor bij jongeren van 20 tot 35
jaar en bi de lagereinkomens. De meeste proble
men doen zich voor bij autoreparaties, kleding en '
kleurentelevisie. ''
Als opvdlend resultaat komt uit het onderzoek ,
naar voren dat de oorzaak van de problemen -volgens de ondervraagde konsumentenzelf- niet zozeer bij de konsument te zoeken zijn ('verkeerde'
koopgewoonten, slecht @nformeerd zljn). De oorzaak van de problemen ligt daartegen veeleer bij de
specifieke merken/typen +an de prod&ten'en#de ;.'
daannee samenfigende kwaliteit: l W k a t w k ~ . s :
nihgsjkt mij EietbMjn plaa&:eTit e.etM"cfo&dwi

zoekhh'%B~i&b.lij~a~o~dmwt:~at
betreft zijli/haafei@,verondersteldm%onBI,;"i

g n s eigen opgaven heeft 30%bij problemen met
een autore~aratieen 20%
,"bii
-.~roblemenmet een
kleunn-TV zelfs een schade van meer danf 250,ondervonden. Bij kleine schades bcsluit de konsument eerder tot privhakties (niet meer kopen).
Naarmate de schade groter is, wordt door de konsumenten raeer verhaal gehaald. Overigens blijkt
iets mmder dan de helft van de konsurneateu ontevreden over de wijze waarop de klacht is behandeld, met name bij autoreparaties, chemisch reinigen en vakantieteizen.
Jammergenoeghebben de onderzoekersweinig
aandacht besteed aan devraag waarom veel konsumenten niet tot klagen overgaan, met andere woorden welke drempelshen parteaspetenen hoedezx
drempels uit de weg geruimd wuden k m e n a o r den. Juist dit kan belangrijkeaanknopingspunten
opleveren voor het beleid en voor konsumentenon=
derwjs en -voorlichting.
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In de achter ons liggendejaren is de plaats van de
vrouw in het agrarisch gezinsbedrjjf htoenernende
mate een mderwerp van'dislmssiegeWt, zowel
binnen de agrari~chgio$g@isatiesa l s j d h i n m v a n

devruuws-emmoipati~w~ging.Da~~~ft
vooral de arbeidsbijdra~eva~bodneqW&
bedrijF de aandaehtgetrakken, Het rdaYieue~gebrek
aan gegevensm e t ] b e ~ @ ~ e M e q d a a g s e
boerin ;vormdemm&et ~ ~ ~ - d a a a n l e i dcen
i &expl~~efenbondermek
in te-stMlenhaar dezekategorie vrouwen.

Een vragenlijst die tot doel had een inzicht te verschaffen in de hiervoor genoemddvragen werd
voorgelegd aan 446 boeren- en tuindersvrouwen,
verdeeld over de diverse bedrijfstypen.
Enkele van de meer in het oog springenc
ultaten vatten wij hier samen:
Achtergrond
Boeren zoeken in het algemeen nog steeds een
vrouw met agrarische achtergrond. SlechtsMn op
de vler boennnen is zelf niet van agrarische afkomst. Dejongere boeren trouwen echter ln toenemende mate met met-hoerendochters
Wemig boerinnen hebben, in tegenstellingtot hun
echtgenoot, een agrarlsche opleldmg. We1 heeft C6n
op de vler na haar huwelijk kursussen op agransch
gebied gevold.
Slechts 5% van de hoerinnen heeft een, meestal
part-time, baan buitenshuis. De meeste vrouwen
zeggen geen baan te wlllen omdat ze het met de
kombinatie huishouding en bedrijf a1 druk genoeg
hebben.
Huishouding en gezin
De tijd die boerinnen aan huishoudelijke arbeid en
kinderverzorging en -0pvoeding besteden bedraagt
gerniddeld 48 u w per week. Dat getal wijkt niet opvallend af van datgene wat door Aldershoff e.a.l
wordt gemeld. Daarentegen is de bijdrage van de
echtgenoot, in vergelijking met de gegevens van Aldershoff, minimaal te noemen; 50 mm. per week.
Dejongere generatie verschilt in deze weinig van de
oudere.
De bijdrage van de boer aan de kinderverzorging
em -0pvoeding is groter; de echtgenoot vertegenwoordigt daarbiJ het gezag en neemt vooral deel
aan de 'leukere' aspekten van de opvoeding, spelen
en meegaan naar het voetballen bijvoorbeeld.
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Naast de,huishoudeliikearbeld werkt de hedendaagsetmerin germdield 22,3 uur op het bedrgf, d ~ t
1s&&&&Id
6kn-wjfde deelvan de totale hoeveelheidxitbeidrdirhhetjbedriifwordt ~estoken.Haar

s$uupprisl+h$&l&het
land. De vaste taken
~~a&bo&if k,,enllge~~a~ceerd worden als
;& de hmshoudel~~ke
&bilatin%&&l&gdeligt

ken bij het overleg over belangrijke bedrijfsbeslis
singen, de uiteindelijke beslissing wordt door de
man genomen.
Ook de vertegenwoordigingvan het bedrijf naar
I, zoals in standsorganisaties en koijperatie
voor rekening van de man; slechts een zeer
1
:aantal vrouwen participeert in agrarische

.

Het beeld vau ut:Nederlan
dit onderzoek naar voren komt is niet dat van de
mede-onderneemstermaar dat van de meewerkende echtgenote. Het accent ligt op haar rol als echtgenote, moeder en huisvrouw. Haar werk op het
bedrijf ziet zii als een vanzelfsurekcnd uitvloeisel
van haar rol als echtgenote van een boer
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Deze zeer leesbare en toegankelijke schets van de
hedendaagse boerln en tuindersvrouw is een 'must'
voor een ~ederd ~ op
e enlgerlei wijze met hoerengezmnen te maken heeft.
Een dusdanig breed opgezet onderzoek wordt
uiteraard gekenmerkt door een zekere vluchtigheid;
er wordt een schat aan materiaal gepresenteerd en
naar verhouding weinig geanalyseerd en verklaard.
Het onderzoek w e p t dan ook een groot aantal vragen op, waarvan de belangrijkste m.1. de volgende
is:
Zal het asymmetrischerolpatroon van het huidige
agrarische gezin stand houden gezien de moderniserings- en emadpatieprocessen die er in de
samenlevingplaats vinden? Zo niet, wat betekent
dat dan voor de toekomst van het agrarisch gezinsbedrijf? Dit is een problematiek waaraan ook huishoudkundigen een aantal relevante onderzoeksvragen kunnen ontlenen.
Saskia SpiJkers-Zwart
Aldershoff, D. E., A. C. L. Zuidberg en W. Baak,
1983.
i
Huishoudelijke produktie in 1980; eerste resultaten. SWOKA Interimrapport, no. 14, Den Haag.
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