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basisverzekerlng VOOF ieddsreen, die 85% van
de ziektekolen dprkt. Hez resterende deel valt
onder een vri'willige
- aanvullende verzekering.
SWOKA heeft vooral aandacht geschonken
aan de samenhang tussen de mate van gebruik van zorgvoorzieningen en de door de
consument te draaen lasten. Uit het onderzoek blijkt dat er &sen consumenten, die
vanwege hun gezondheid veel gebrutk moeten maken van zorgvoorzieningen, en de
'niet-gebruikers' een koopkrachtverschil van
2% kan ontstaan.
Verder wordt met dit onderzoek de vooronderstelling ondergraven dat iedereen zich ook
vrijwillig aanvullend zal verzekeren. De prijs
voor het aanvullende pakket zal een belangrijke rol gaan spelen bij de besluitvorming
door de consument. De hoogte van de premie
hangt echter op haar beurt weer af van het
aantal deelnemers. Het gevaar in spiraal te
belanden van afnemende verzekeringsgraad
en steeds hoger wordende premies, acht
SWOKA zeker niet denkbeeldig.

I

Prijskaartje Dekker, SWOKA 1989. Onderzoeksrapport nr. 72. ISBN 90-6573-077X(CIP), 65 pagina's, prijsf 24.50. Te bestellen
bij SWOKA, Koningin Emmakade 192-195,
251 8 JP Den Haag. Tel. 070-469225.

Voorlichting aan achterstandsgroepen
De traditionele voorlichting dringt meestal
niet door tot de moeilijk bereikbare achterstandsgroepen i n onze samenleving. I n binnen- en buitenland wordt gezocht naar oplossingen voor dit probleem. Veelbelavend lijkt

werk van dg doelgroep ingeschakeld bij opzet
en witvoer~ng van een voorlichtingsprogramme. In een buurt worden centrale personen i n het netwerk opgespoord en als vrijwill~gersgeworven voor medewerkmg aan de
voorlichtmg. Samen met deze personen
wordt vervolgens nagegaan aan welke ~nformatie de buurtbewoners behoefte hebben en
op welke w~jzedeze het best kan worden verspreid
De Werkgroep Energie- en Milieuonderzoek
van de Rijksuniversiteit Leiden heeftdeze methodiekonderzocht aan de handvan een praktijksituatie. In een woonwijk in Maastricht is
nagegaan in hoeverre deze benadering geschikt is voor huishoudelijke en consumentenvoorlichting. In dit geval ging het over
voorlichting over verwarmen, ventileren en
energiebesparing.
Uit het onderzoek blijkt, dat het buurtgerichte
programma er zeer goed in geslaagd is de
voorlichtingsboodschap onder de aandacht
van een groep moeilijk bereikbaren te brengen. De beoogde effecten van de voorlichting
op kennis, meningen en gedrag zijn .echter
slechts gedeeltelijk gerealiseerd. Het hbogst
scoorden de onderwerpen, waarover monde=
linge informatie werd verschaft door iemand,
die de bewoners persoonlijk kende.

I

Voorlichting aan achterstandsgroepenvia de
sociale netwerkwerkbenadering, SWQKA,
1989. Onderzoeksrapport nr. 70. ISBN 906573-076-1.137 pagina's, prijsf 24,50(incl.
verz.k.). Te bestellen bij S W O K A $ W ~ ~ ~ Q %
Emmakade 192-195,251 8 HJ Den Haag. Tel.
070-469225.
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et Persmnsreg$istrstie~;s
g m f t idereen
recht op inzage i n de opgunomerr gigen gegeIn het rapport worden enkele beleidsaltecnatleven uitgewerkt, die de economische zalfstandigheid van de volgende generatie vrouwen sterk zouden kunnen verbeteren.
Voorgesteld wordt de kinderopvang m~nimaal
uit te breiden tot 100.000 plaatsen in kinderdagverblijven, tot het laar 2000 ieder jaar
10.000 vrouwen extra om-, her- en bii te
scholen, de arbeidstijd met 10% extra te i e r korten tot het jaar 2000, 200.000 voltijdbanen om te zetten in deeltijdbanen, de dubbele
belastingvrije som voor alleenverdieners af te
schaffen voor de volgende generatie, een individuele RWW-uitkering te geven aan deze
generatie en verder positieve actie krachtig te
stimuleren.
Deze maatregelen leiden, vergeleken met een
scenario met ongewijzigd beleid tot een toeneming van de vrouwelijke beroepsbevolking,
een toeneming van de werkgelegenheid, een
verarotina van het actieve deel van de bevol-

over het algemeen gunstig genoemd kunnen

Privacy doorgelicht

hiervan geen gebruik te zultcn maken.

Ook zijn ean de respondenten eeneaMal concrete situaties uoorgelegdvan oneigenlijk gebruik van persoonqegevens. In vier van de
vijf situaties werd een dergelijk gebruik efgekeurd.
Nader onderzoek ral mosten aantonen of het
gevoel van ongerustheid bij de burger door de
kvoering van de Wet Persoonsregistraties
kan worden weggenomen.
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Privacy doorgelicht, SWOM, 1989. Onderzoeksrapport nr. 71. ISBN 90-6573-075-3,75
pagina's, prijs f 24,50(incl. verz.k.), te bestellen bij SWOKA, Koningin Emmakade 192195,251 8 JP Den Haag. Tel. 070-469225.
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resultaten bleek, dat het onderzoek bij de consumenten thuis in overeenstemming was
met de resultaten van onderzoek in het labo-

BO
.

lr. f

Het agrarisch gezinsbedrijf in
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burger door de
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S I. Sprjksrs-Zwart, 1988 Het Agrar~schgezrnsbedrijf m Gelderland Een verkenn~ngvan
verandermg en maatschappelijk toekomstperspeet~ef.Vakgroep Hu~shoudkundeLandbouw Unrversite~tWageningen, publikatie nr
33 Nadere informatie: 08370-82088
Hoe het agrarisch gezinsbedrijf er in de toekomst uit zal zien wordt enerzijds bepaald
door ontwikkelingen op technologisch, economisch en politiek terrein, maar is tevens
afhankelijk van een aantal sociale processen.
In dit rapport is een analyse gemaakt van de
belangrijkste aspecten van sociale veranderingen, samengevat in de term individualisering, voor zover ze relevant zijn voor het agrarisch gezinsbedrijf.
De gevolgen van individualisering komen in
dit rapport op twee manieren aan de orde. In
de eerste plaats is aandacht besteed aan veranderingen in de plattelandssamenleving en
de veranderende plaats van agrarische huishoudens en bedrijven daarin. In de tweede
plaats is ingegaan op een aantal veranderingen rond huwelijk en gezin en de mogelijke
consequenties voor agrarische gezinsbedrijven.

Boerinnen in beeld
Ir. E. J. M. de Groot, 1989. Boerinnen in
Beeld. Veranderende opvattingen over boerinnen na de Tweede Wereldoorlog. Vakgroep
Huishoudkunde Landbouw Universiteit Wageningen, rapport nr. 6, ISBN 90-6753-1478, 136 pagina's, prijs f 20,-. Te bestellen bij
Vakgroep huishoudkunde LU, Postbus 8060.
6700 DA Wageningen. Tel. 08370-82088.

wasmiddelen,
apport nr. 64.
pagina's, prijs
en bij SWOKA,
i, 2518 JP Den

In dit onderzoek zijn tijdschriften van plattelandsvrouwenorganisaties, standsorganisaties en plattelandsjongerenorganisaties bekeken op de wijze waarop deze aandacht aan
boerinnenzaken besteden. Verder zijn 24 interviews gehouden met vertegenwoordigers
van genoemde organisaties om de beeldvorming over boerinnen in kaart te brengen.
De Groot constateert een verschuiving in de
verhouding bedrijfsrol/huisvrouw- en moe-
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derrol Wordt v06r 1970 het meewerken zeker
niet aangemoedigd, in de periode erna krijgt
de bedrrjfsrol van de boerin steeds meer pos~tieveaandacht. Het buitenshuis werken ,
wordt - ook voor de toekomst - voor een boerin echter met als een reeel alternatief gezien.
Het propageren van mede-ondernemerschap
heeft nog niet geleid tot het op grote schaal
vastleggen van zakelrjke afspraken in deze.
Een belemmerende factor hierbij is de verwachting dat medeondernernerschapeerder
geld lijkt te kosten dan op te brengen. Het kan
een extra belastmg voor de boerin betekenen
als zij meer tijd aan de bedrijfsvoering gaat
besteden. Het blijkt dat boerinnen we1 bereid
zijn om kennis en vaardigheden op het terrein
van het bedrijf op te doen, maar of boeren ook
bereid zullen zijn een deel van de huishoudelijke taken over te nemen is nog maar zeer de
vraag.

NationaleWoningraad
Een schaap met vijf poten
Caroline Reij, 1989. Een schaap met vijf poten. De huismeester in de sociale huursector.
NWR, Almere. ISBN 90-5009-065-6.195 pagina's, prijs f 37,50. Te bestellen bij afdeling
publikaties van de Nationale Woningraad, tel.
03240-91222.
Met de toenemende aandacht voor sociaal
beheer is ook de huismeester weer in beeld
verschenen. Caroline Reij verzamelde de gegevens van 129 woningcorporaties (zowel
NWR- als NCIV-leden)met in totaal411 huismeesters in dienst. Dit onderzoek vormt een
onderdeel van een groter opgezette evaluatie
van het effect van de inzet van huismeesters.
Er bestaan nogal wat verschillen in takenpakket en werkomstandigheden van huismeesters. De meeste huismeesters werken meer
dan 36 uur per week en zijn vaak ook i n geval
van nood buiten 'kantooruren' bereikbaar.
Ongeveer de helft van de huismeesters uit dit
onderzoek woont in het 'eigen' comp'lex.
Hiermee wordt beoogd de dienstverlening en
de sociale controle te vergroten. Dit kan echter voor de huismeester de werkdruk verhogen en de privacy bedreigen, en door de bewoners kan het als bevoogding wordeq
ervaren. Slechts 10% werkt in de zog&
I
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den.
Een hu~ismeeszsrkan zowre?! narr dehw
toe als war de ccvporattie?B.$n Belangr
vervullen, da verdeling van de kosten W i j k
nogal eens knelpunten op te leveren.
Dater toekomst zit in het huismeestersschap
- en dit geldt zeker ook voor vrouwen - blijkt
uit het voornemen van 70% van de corporatiesom nog meer huismeesters aan testellen.

Plaatsingsbeleid
Marjolein van der Tweel (red.), 1989. Plaatsingsbeleid. Woningraad-Extra nr. 48. NWR,
Almere. ISBN 90-5009-063-x, 110 pagina's,
prijs f 25,-. Te bestellen bij Nationale Woningraad, afdeling publikaties, tel. 0324091911.
In deze publikatie wordt benadrukt dat plaatsingsbeleid een belangrijk onderdeel van de
woonruimteverdeling dient te zijn. De vooren nadelen van gemengd danwel gescheiden
wonen van bevolkingsgroepert naar bijvoorbeeld leeftijd, sociaal-economische status,
etniciteit enz., komen uitgebreid aan de orde.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen individueel en collectief moeilijk plaatsbaren.
lndividueel moeilijk plaatsbaren zijn woningzoekenden of bewoners, die door ernstig
wangedrag en/of wanbetaling schade veroorzaken aan de woning of de omwonenden.
Bij collectief moeilijk plaatsbaren daarentegen, worden negatieve gedragskenmerken
aan leden van de groep toegekend door derden, ongeacht het feitelijke woongedrag.
Behalve om moeilijk plaatsbaren gaat het bij
plaatsingsbeleid tenslotte ook om de doorsnee woningzoekende. Ook daarvoor geldt,
dat gezocht moet worden naar de meest geschikte woonomgeving. Daarorn wordt i n het
boekje aandacht besteed aan zaken als intakegesprekken, informatiestromen, registratie, privacy en plaatsingsnorrnen.
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zorging Breda e.0. acht het van groot belang
dat initiatieven, als die van 'Anders Wonen
voor Ouderen' een kans krijgen. De bezuinigingen in zowel de intra- als de extramurale
verzorging hebben het noodzakelijk gemaakt
te zoeken naar een zo groot mogelijke efficientie in de hulpverlening. Concentratie van
moderne ouderenwoningen met een aantal
gemeenschappelijke faciliteiten verhogen de
mogelijkheden voor een efficiente inzet van
de extramurale hulpverlening in grote mate.
Wij erkennen dan ook dat de taak, welke een
zelfstandige bewoner heeft in de gemeenschappelijke faciliteiten, behoort tot zijn of
haar huishouden. In geval van uitval van een
zelfstandige bewoner zal, indien een beroep
gedaan wordt op onze Instelling, zijn/haar
gemeenschappelijketaak(in alle redelijkheid)
door ons worden overgenomen, als zijnde behorend tot zijn/haar huishouding.' (Uit: Oud
en Wijs, Gooiland, Hilversum, 5(21) 1989).

K 0:

Jan,
scho~
je ou,
een t
scho,
en KI

wij, 1

talen
Jan?
Vadc
hard
maai
ker?
Weei
Ja vc
Dan
werh
En ZI
gerili

'Giroepswonenvoor ouderen en
&inszorg

.&'*,.

Tijdsct

