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Consumentenvoorlichting

goinen "oor het ontwikkelen van eenexperimentele structuur voor huishoudelijke- en
consumentenvoorlichting; daarvoor zullen in
5 plaatsen i n Nederland kleinschalige lokale
voorlichtingsprojekten worden opgezet. Het
ministerie van WVC zal voor een periode van
3iaar gelden hiervoor beschikbaar stellen.
Aan deze ontwikkeling is een lange voot'geschiedenis voorafgegaan. In 1978 bracht de
Commissie Consumenten Aangelegenheden
(CCA) van de SER een advies uit inzake de
huishoudelijke- en consumentenvoorlichting
van de Interdepartementale Coördinatie-commissie voor Consumentenzaken (ICC). Aan
Bakkenist, Spits & Co. Organisatie Adviseurs
is opdracht gegeven hiervoor een experimentele opzet te maken.
De achterliggende gedachte hierbij was dat de
huishoudelijke- en consurnentenvoorlichting
zoals die op dit moment door de bestaande
es wordt verzorgd een beperkt beGrote groepen van de bevolking die
bij goede voorlichting zouden kunen maken er geen gebruik van, o.a.
j geen consumentenbladen lezen,
geen gebruik maken van aangeboden kursussen, geen budget advies vragen voordat het te

% i Dei.manier waarop voorlichting aangeboden
f: ,wordt spreekt hen niet aan of sluit niet aan bij
.-.i
hun Belevingswereld. Door het ontwikkelen

van stads-vernieuwingsgebieden, lagere ink
mensgroepen, lagere sociale milieus, kult
rele minderheden.
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Na het verschijnen van het ,,advies expe
mentele structuur huishoudeliike- en cons
mentenvoorlichting" van ~akkenist, Spits &
Co. in maart 1983 heeft het ministerie van
WVC aan de besturen van de betrokken organisaties Consumentenbond, Koncumenten
Kontakt en HVP Stichting voor Huishoudelijkeen Consumentenvoorlichting kommentaar op
dit rapport gevraagd en daarnaast gevraagd
voorstellen te doen voor te ondernemen experimentele projekten. Het Platform Opbouwwerk heeft uit eigen beweging op het advies
gereageerd omdat het van mening was dat er
met de mogelijk te gebruiken methodieken in
het Opbouwwerk ervaring is opgedaan en dat
de doelgroepen die men op het oog heeft door
het Opbouwwerk al bereikt worden.
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Commissie
Het Advies van Bakkenist, Spits & Co. en
daaropgegeven kommentaren was voor
ministerie van WVC de basis waarop
voorbereidings1begeleidingscommissie i
steld kon worden. Volgens de instelling
schikking heeft de commissie .tot taak
desgevraagd of uit eigener beweging advi
ren van de Minister van WVC over de w i
waarop de experimentele structuur van
huishoudelijke- en consumentenvoorlich~ing
kan worden ontwikkeld".
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Bij de keuze van de steden waar de projekten
zullen plaats vinden is rekening gehouden met
geografische spreiding en de aanwezigheid
van doelgroepen met achterstandsproblematiek zoals slechte inkomenssituatie, werkeloosheid, renovatie oude wijk, klein kernen
problematiek, achterstandsproblemen van etnische minderheden.
Geadviseerd is te starten in Almelo, Eindhoven, Den Haag, Heerenveen en Maastricht.
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Doel van de projekten is enerzijds het ontwikkelen van een eenvoudige structuur voor toekomstige samenwerking van de betrokken organisaties voor huishoudelijke- en consumentenvoorlichting ten behoeve van verschillende
moeilijk bereikbare doelgroepen, anderzijds
het ontwikkelen van innoverende methodieken waarmee deze doelgroepen bereikt kunnen worden.
Er is daarbij gekozen voor een werkwijze waar
de ontwikkelde methodieken direkt in de praktijk op hun bruikbaarheid worden getoetst.
Zoveel mogelijk zal op lokaal niveau worden
aangesloten bij al bestaande bewoners initiatieven en mogelijkheden van o.a. de media.
De commissie gaat uit van de omschrijving
van de begrippen huishoudelijke- en consumentenvoorlichting, zoals die is gegeven in
het CCA advies.

Locaties
De commisie heeft geadviseerd om te starten
met 5 kleinschalige lokale doelgroepgerichte
projekten in een stadswijk of buurt, waar te
verwachten valt dat er goede ervaringen opgedaan kunnen worden.
Tegelijkertijd wordt hiermee op plaatselijk
niveau invulling gegeven aan huishoudelijkeen consumentenvoorlichting.
De plaatselijke invulling van de projekten kan
binnen het terrein van huishoudelijke- en consumentenvoorlichting verschillen, naar gelang van aanwezige mogelijkheden en behoeften.

Het Ministerie van WVC heeft het advies van
de commissie overgenomen, zodat de lokale
voorbereidingen in september 1984 konden
starten. voor de lokale projekten worden 2
part-time projektmedewerkers aangetrokken,
één vanuit de Huishoudelijke- en Consumentenvoorlichting HVP waarbij de nadruk ligt op
de vakinhoud en voorlichting, één uit het Opbouwwerk waarbij de nadruk ligt op de te gebruiken methodieken.
Twee concumentenorganisaties ~ o n s u & e n tenbond en Konsumenten Kontakt draden bij
aan de informatievoorziening en materiaalontwikkeling en toelevering voor de projekten.
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Evaluatie
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Konsumenten Aangelegenheden (SWOKA) is
belast met de evaluatie van de projekten.
De begeleidingscommissie kan op basis van
de ervaringen en van deze rapportage na
afloop van de experimentele projekten aan het
Ministerie van WVC een advies uitbrengen
over een samenwerkingsmodel ten behoeve
van de structurering van de huishoudelijke- en
consumentenvoorlichting.
Adres voorbereidingscommissie:
Postbus 15716, 2502 BS Den Haag, tel. 07(
883735. Bereikbaar op maandag Vrn donder&
dag van 8.30 tot 12.30 uur.
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