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De gemeente Rotterdam is bijzonder actief op
het gebied van onderzoek bij de beleidsminima, de uitkeringsgerechtigden. In de periode 1988/1990 heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een onderzoek uitgevoerd naar
vrouwen met kinderen die een bijstandsuitkering hebben (bijstandsmoeders)en hun positie op de arbeidsmarkt. In totaal zijn twintig
bijstandsmoeders onde~raagd
en tevens negentien vrouwen met kinderen die een betaalde baan hebben gekregen, maar daarvoor
bijstandsmoeder waren. Deze 39 open interviews resulteerden in een drietal onderzoeksdelen.
Allereerst is de motivatie voor werk geanalyseerd. Bij de niet buitenshuiswerkende vrouwen bleek een duidelijk dilemma aanwezig
tussen moederschap en betaald werk.
Vervolgens zijn de problemen geinventariseerd bij het verkrijgen van werk. Enerzijds
bleek dat de sociale dienst niet erg actief was
om deze vrouwen te stimuleren aan het werk
te gaan, anderzijds bleken de vrouwen die
bijvoorbeeld een cursus hadden gevolgd een
redelijk gunstige positie op de arbeidsmarkt in
te nemen. Ook het hebben van kinderopvang
in de buurt bleek een belangrijke factor te zijn
bij het hebben van betaald werk.
In het laatste deel van het onderzoek is bezien

heeft gef&rnuleerd om het bultenshuls werken te bevorderen. Een en ander hjkt mrj zeer
brulkbaar In het kader van de soc~alevernleuwlng De onderzoeksresultaten zljn In de
prakt~jktoe te passen Kortom, de beleldsambtenaren kunnen voldoende stof In dlt rapport vlnden om b~~standsvrouwen
een beter
perspectlef te bleden (C de Hoog)
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Op een systematische wijze worden in dit basisboek de verschillende stappen en beslissingen uiteengezet, die bij een (wetenschappelijk) onderzoek een rol spelen. In het boek
worden deze fasen zeer systematisch aan de
orde gesteld. In de verschillende hoofdstukken wordt ingegaan op de constructie van de
probleemstelling, de informatiebronnen, de
aard van het onderzoek. de populatie en de
steekproef, het interviewen, het observeren,
de data-analyse en de rapportage.
Ofschoon de auteurs ervan uitgegaan zijn om
geen zwaarwichtige theoretische verhandeling te schrijven, worden de problemen niet
oppervlakkig behandeld. Zowel de beginnende student als de meer ervaren onderzoeker kunnen belangrijke praktische informatie
vinden. Het handboek is bij uitstek geschikt
om gebruikt te worden bij sociaal-wetenschappelijk onderzoek. praktika, stages, etc.
Het enige gevaar van een dergelijk systematisch handboek kan zijn dat de gebruiker het
gaat hanteren als een kookboek. Een goede
begeleiding kan hier soelaas bieden.
Voor (aankomende) onderzoekers is dLit boek
een noodzaak. (C. de Hoog)

