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I. Baak,

In

1. moederschapsideologie;
2. overheidsheleiden wetgeving ten aanzien van
moederschap;
3. nvangerschap, bevalling, kraamtijd;
4. beleving van het moederschap;
5. moeder- kind relatie;
6. motieven voor ouderschap;
7. alleenstaand moederschap.
De onderzoeken op elk terrein worden in een apart
hoofdstuk besproken. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een chronologisch overzicht van de ge'inventariseeerdeen/of hestudeerde onderzoeken.
Exemplaren van het trendrapport 'Moederschap'
zijn uitsluitend te bestellen door voomitbetaling op
giro 751, t.n.v. Distributiecentrum Overheidspublikaties, Postbus 20.014,2500EA, Den Haag, onder
vermeldingvan: ISBN 90-346-0206-0.

..

S W K A onderzoeksraooort no. 27 staan de
gevolgen van omzetting van huurwoningen in
koopwoningen centraal. Volgens de onderzoekers
spelen deze gevolgen op drie niveau's een rol:
- voor het budget van de rijksoverheid: groter beroep op de individuele huursuhsidie
- voor het gemeentelijk beleid: doorkmising van
de woonruimtedistrihutie en van de stadsvernieuwing
- voor de woonkonsument: selektieve inkrimping
van de huursektor waardoor minder woningen
worden toegewezen met behulp van vigerende
behoeftekriteria
De bedoeling van bet onderzoek is het inzicht te
vergroten in de maatschappelijk ongewenstegevolgen van het omzetten van huurwoningen in koopwoningen. In het rapport wordt het feitelijk verloop van de omzettingen beschreven aan de hand
van:
- kenmerken van de huurwoningen die worden
omgezet; kwaliteit, huumiveau bouwjaar, bouwwijze, woningverbetering, en hoe deze kenmerken over de hele huur - en/of eigenwoningvoorraad ziin verdeeld.
- kenmerken van de nieuwe eigenaar-bewoners en
van de oude huurders; demografische gegevens,
woonlastenquote, wie zijn de nieuwe bewoners,
zijn het starters of doorstromers.
- soortgelijke kenmerken van de woningvoorraad;
was er verplichting tot kopen, moest de zittende
huurder de woning verlaten, gedefleerde winsten,
speculatie, en de invloed van de regionale en
plaatselijke woningmarktsituaties.
In het laatste hoofdstuk worden de te verwachten
ontwikkelingen geschetst en aanhevelingen gedaan
voor het woningbouwbeleid.
'De verkoop van huurwoningen aan bewoners' is te
verkrijgen bij SWOKA Kon. Emmakade 1921195,
2518 JP, Den Haag, te. 070469225.
ISBN 90.6773.025.5
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Een van de vijf trendrapporten, uitgegeven onde
auspicien van de Voorlopige Begeleidingsgroep
voor Emancipatie-onderzoek, geeft een overzicht
van Nederlands onderzoek op het gebied van het
moederschap van 1975 tot 1982. In deze periode is
moederschap een belangrijk onderzoeksthema ge, worden, vooral door de grote belangstellingvan de
vrouwenbeweging. Op de volgende terreinen is
onderzoek opgenomen:
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Medlo 1983is de afdeling Veihgheid in de Privisfeer van het Veihgheidsinstituutte Amsterdam
omgevormd tot de zelfstand~geStichting Consument en Veilighe~d.De doelstellingvan deze stichting is het bevorderen van de veilighe~din en om
de woning, tijdens sport en spel en tijdens vakantie
en rekreatie. Door het verrichten van onderzoek,
het verzorgen van voorlichting en edukatie, en het
adviseren van overheid, hetrokken professionele
groeperlngen en natuurlijk ook de konsument, wil
de Strhtmg Consnment en Veiligheid het schrikbarend hoge aantal ongevallenin de prwksfeer (2,3
miljoen per jaar, waarvan rt: 2.400 met dodelijke
afloop) trachten te verminderen.
Belangrijke aktrviteiten zijn onder andere het beheer van een landelijke registrat~esysteemvan ongevallen in de privisfeer, de organtsatie van e m nefwerk van regionale konsulenten, het beheer van een
voor ieder toegankelijke Advies- en Klachtenlijn,..
het organiseren van voorlichtingskampagnesvia de
media en de uitgave van voorlichtings- enlesrnateriaal.
, b
In de Introduktiebrochnre, die ubiJ de stichtinga
kunt aanvragen, vmdt u informatie over w e r w z e
en voorlichtines- en 1esmateriaaLDe stichtheeeeft
ook een kwar&lblad uit: Safe-druk. Dit tijdkhrift.
wordt gratis verspreid onder organisatids en perso>nen die nauw betrokken zijn bij heta!erkvande -5 stichting. Het centrale adresvande Stichtine Consumentv
~mster
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S a m delen?
In de Inforeeks van de Nederlandse Vrauwmma4
(NVR) verseheen In milart 1984een themanumllrer
over arbeidst~jdverkorting(ATV). Dit nummer b
vat achtergrond infomatfie o v a ATV ende hindernlssen d ~ vrouwen
e
daarb~jnu in de weg staan VerIer wordt aangegeven dat ATV rang met de enige
voonvaarde is voor een evenw~cht~ge
verdehng van
~etaaldeen onbetaalde arbe~dIn een aantal Interviews met oudere en jongere vrouwen wordt gellnstreerd hoe moeilijk het IS om tot een andere
{erdelingvan werkzaamheden te komen, maar ook
hoe dat In enkele gevallen toch gelukt is. Ook wordt
een beknopt overz~chtgegeven van l~teratuurover
d ~ondenverp.
t
NVR-Inforeeks nr 5 (34p.J.Nederlandse Vrouwenraad. Laan van Meerdervoort 30,2517 AL Den
Haag, telefoon 070-469304
Huishoudelijk elektrieiteitsverbruik
Het SWOKA onderzoeksrapport behandelt de volgende vragen:
- Welkperspektief hebben beleidsmstrumententer
bevordering van besparing dbor huishoudens op
het elektricitatsverbruik?
!
- Hoe kan het streven naar energiebesparingworden ingepast m het konsumptiebeleid?
- Welke aanknopingspunten biedt de gekozen aanpak voor toekomstig onderzoek naar energieverbmik?
Dit rapport is een tussenbalans op basis v a i tot
dusver uitgevoerde SWOKA projekten over huishoudelijk energieverbruik.De gevolgde aanpak 1s
multidisciplinair:een samengaan van sociaalwetenschappelijk,huishoudkundig en technisch onderz0ek.- .:
Belangrijkste konklusies
-
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Huishoudens hebben niet of nauwelijks mogelijkhedmdestroomkosten van hun koelkast, diepvrie
zerp.vasmachine, afwamachine en trommeldroger
te venmnderen. Het is een wijdverbreidmisverstand dat huishoudelijk gedrag een bron van energievers~illing
in voorlich- - zouziin.
- Bes~arinesti~s
tingaag de konsttmht voor een energiezuinigerg e
@&$
- 2 ~ *btuiEvan de vijf onderzochte toestellen kunnen
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merk of type b ~ p&tt zuiuigm is.
Verbogcng,\i?m elektncrtatstaneven i
dehjk nuddel voor besparing op het e
verbru~kvan de vgf onderzochte toes
Voor meer mformat~ekan men nch wenden tot de
onderzoekers
Dan~elleE Aldershoff en Heimr~chKan~s,SW
KA, Konmgn Emmakade 192-195,2518 JP D
HAAG, tel 070-46.92 25 Voor bestelhng kan
eveneens terecht op bovenstaand adres, de prys van
het rapport 1s f 25,- (exkluslef portokosten)
Bouwplauuen groothuishoudiig
Hornerheide, een verpleeghuisonderzocht, dee
PAULPENNARTZ,
INGEHOOGERBRUG
(1983)
Hornerheide, een verpleeghuisonderzocht, dee
PAULPENNARTZ,
HANKE
VAN DAM,ANNEKE
VA
DER MEER(1984)
LH Wageningen, vakgroep Ecologie van het Wonen
In deel 1 worden acbtereenvolgenshet verpleeghuis
Hornerheide, de opzet van het onderzoek, het leven
en de ervarmgen in de nieuwbouw beschreven.
(116p. prijs f 10,75, bestelnummer: 06 48 4608)
In deel2 wordt de procedure beschreven, die ontwikkeld is voor het toepassen van de verzamelde informatie bij het ontwerpen van plannen voor
nieuwbouw of verbouw elders. Deze procedure
heeft niet het karakter van een receptenboekje. Zij
is bedoeld als hulpm~ddelvoor participatie van verschillendegebruikersgroepen in de besluitvotming
bij bouwprocessen. In het Vakblad voor Huishoudkunde 5(1)1984geeft Paul Pennartz een kort verslag van dit onderzoek. (69 p. prip f 7,-, bestelnummer: 06 48 5011)
Dee1 1en 2 zijn te bestellen bij het Centraal Magazijn, De Dreyen 4,6703 BC, Wageningen.

1

p vrijdag 16 novernber 1984 vindt de gezarnenlijke viering plaats van:
het 10-jarig bestaan van de Vereniging voor Huishoudkunde in Nederland, VHN
het 10-jarig bestaan van de vakgroep Huishoudkunde aan de Nieuwe leraren
Huishoudwetenschappenonder
het motto 'Huishoudkunde 2000'.
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De jubilerende organisaties willen op deze feestelijke bijeenkornst in het bijzonder
de aandacht vestigen op het belang van huishouden en huishouding voor individu
Bn sarnenleving.
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13.3G14.00 Ontvangst deelnerners in het IAC, lnternationaal Agrarisch Centrum, Lawickse Allee 11, Wageningen

,deel 1

0

Inleiding door de voorzitster van de VHN, ir A. J. Hardon-Baars

0

Presentatie van het lustrurnboek (interviews en eindredaktie: Jose van den Berg
en Gerda Casirnir) met visies op huishouden en huishouding in het jaar 2000
van 0.a.: Wim Kok, Rita Kohnstamm, prof. Priemus, Jofien van Vaalen, Hilda
Verwey-Jonker en lteke Weeda

0

Forumdiskussie op basis van stellingen uit het lustrumboek onder leiding van
ir 8. Zwanenburg met enige van bovengenoernde gei'nterviewden, andere deskundigen aan de forumtafel en niet te vergeten, de toehoorders.
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Samenstelling en konklusies
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