sument en houden zich vooral bezig met gebruiksaspekten van woonhuis en omgeving.
Gezien hun positie in het bouwproces verwacht ik dat hun invloed erop gering is (VAN
DAM,1982).
De vereniging Eigen Hub, een belangenorganisatie van kopers, ontwikkelt zich als een
konsumentenorganisatie.Het maandblad
draagt sinds enigejaren de titel De Woonkonsument. Er zijn in de afgelopen 20 jaar verschillende belangenorganisatiesvan bewoners
ontstaan. Deze worden in het spraakgebruik
echter meestal niet als konsumentenorganisaties aangeduid: organisatiesrond belangen
van huurders en kopers, en organisaties van
mensen die binnen kaders van gezinshuisvesting niet voldoende aan bod komen, zoals
jongeren, bejaarden, gehandikapten, nieuwe
samenlevingsvormen. Er ontstaan ook organisaties die bewonersondersteunendwerk
doen, zoals de Werkgroep 2000 en het LandeIqk Ombudsteam Stahvernieuwing (LOS).
i
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Het begrip konsument verdwijnt naar de achtergrond. Er ontwikkelt zich we1 een grote beur
- langstellingvoor het bouwen en wonen en de
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proces. Het ontwikkelen van een methode en
van hulpmiddelen om bewonerswensen op
rationeel te maken tot uitgangspunten vc
een ontwerp en om het ontwerp-proces tl
gankelijk te maken voor woonekologen 6nm
voor bewoners.
In de jaren '60 komt een demokratiseringsbeweging op gang die verstrekkende gevolgen
heeft voor de maatschappelijke verhoudingen. Het woord inspraak wordt uitgevonden
en wordt op het terrein van de Volkshuisvesting en de Ruimtelijke Ordening in ruime
mate toegepast. Vanuit de burgerij wordt aktie gevoerd om invloed te krijgen op de volkshuisvesting. Begonnen wordt met het betrekken van belangstellende bewoners bij de planvorming. In 1970 zoekt het gemeentebestuur
van Schiedam kontakt met de vakgroep. Dit
leidt tot ons eerste inspraakprojekt, waarbij
4 doktoraal studenten worden betrokken.
(HEYERS,
e.a., 1971).Centraal staat de dialoog
bewoner-ontwerper. Planvorming (van huis
en buurt) op basis van wensen en voorkeuren
van bewoners. We spreken nog van d i bewoners. Alle belangstellenden mogen meedoen
ook a1 gaat devoorkeur uit naar de toekomstige bewoners. Onze bijdrage aan de ontwikkeling van inspraakmethoden is sindsdien
sterk veranderd, maar we1 steeds bouwproces
gericht gebleven. Bouwproces opgevat als
proces van stichting, vormgeving, gebruik en
beheer van de gebouwde omgeving.
Baukje Zwanenburg stelt dat de woonekoloog medeverantwoordelijkheidmoet kunnen
dragen voor zowel de inhoudelijke kwaliteit
van een plan als voor de kwaliteit van het
1981).
planvormingsproces(ZWANENBURG,
De woonekologische bijdrage wordt het
meest gekenmerkt door het streven ruimte te
scheppen voor huishoudens om te bepalen
hoe ze wonen willen voor de tijd, het geld en
de moeite die ze er voor over hebben.
Ten aanzien van beheer van woonruimte kan
men zich enerzijds de vraag stellen hoe je bereikt dat bewoners meer te zeggen krijgen
over hun eigen woonomgeving en anderzijds
wat het effekt is van een bepaalde beheersvonn voor de kwaliteit van de gebouwde om-
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De invloed die bewoners hebben middels inrpraak/participatie is ondanks mondige bewoners, vcrbetering van proceduresen deskundige begekiding, pring. Cora Nauta zegt
hierover (en zij spreekt over stadvernieuwing): 'T.a.v. de gebouwde omgeving worden
op de functionele factoren de bewoners we1
als participant in de besluitvorming erkend,
maar dit geldt slechts in zeer beperkte mate
voor de sfeerfactoren, de vormgeving.En de
vraag ofje met het ingewikkelde bouwproces
werkelijk een opbouwprocesmoet starten
(waardoor gewerkt wordt aan betrokkenheid) blijft nog steeds een interessant conflict
bij het starten van inspraakprocedures.De
functioneleen sfeerfactoren t.a.v. de beleving
van de sociale omgeving, waarbij het dus gaat
om de samenstelling van de buurt, het toewijzingsbeleid,daarop kunnen de bewoners nauwelijks invloed uitoefenen.' (NAUTA,
1981).
Dit is een uitspraak uit december 1980. Ieder
weet dat onder invloed van de ekonomische
recessie de marges sindsdien alleen nog maar
smaller zijn geworden.
Afgestudeerde woonekologen komen nogal
ems in desradsvernieuwinnterecht, hetzii als
deskundige van de gemeente of woningbou\yvereniging, hetzij als deskundige van de bewonersorganisatie. Hun taak is bewoners te
ondersteunenmet kennis over wonen en bouwen, over regelgeving en strategie, over kosten en baten. Zij zoeken naar ruimte in het beVakblad voor Huishoudkunde 4(3) augu.+rus198

grincipe am & kant van de bewotatzrs, maar h e f t oob een bemiddelende funkandere partijen in het bouwproces.
Pfawen a n de buzlrt is een tcchnisch (ook
woontechnisch)bn een sociaal proces. Het
id-I is de sptimale kombinat~evan beiden.
13e praktijk is de strijd om verbindingen tot
d a d te bmngen (HARTKOORN
e.a., 1980).
W kwaliteit van de gebouwde omgeving, de
wmnruimteverdeling,beheersing van woonIastea en nieuwe beheervormen zijn bewoncrsbelangen van deeerste orde, en dat niet
alleen in de stadsvernieuwing.
Ondanks alle inspraakinspanningblijft er
grote onvreile bestaan bij de burgerij over de
besluitvorming. Mensen ervaren dat ze iuist
ten aanzien van zaken die hun dagelijk;sleven
direkt raken, wel de gevolgen ervaren, maar
er zelf geen jnvloed op hebben. Er is nog altijd
woningnood (en woonnood) voor de ekonomisch zwakken. Mensen zien hun woonlasten
onaanvaardbaar stijgen met het omhoog
gaan van de energiekosten. Men zoekt naar
wegen om zijn belangen te behartigen. Er ontstaan sociale bewegingen. Kraken is niet alleen een middel om woonruimte te verwerven;
het is ook een vorm van sociaal protest tegen
de manier waarou woonruimte verdeeld
wordt. Ik zie dergelijke sociale bewegingen
ook als een vorm van bewonersinvloed,maar
meer nog als een opdracht aan bestuurders en
deskundigen - en dus ook aan huishoudkundigen - wegen te vinden om tot een betere verdeling van beschikbare woonruimte te komen
en daarbij de gebmikers te betrekken.
Invloed op beleid is een belangrijke voorwaarde voor bewoners om de invloed op de
eigen woonsituatie te vergroten. Het is ook.
een lange weg die leidt tot kleine suksessen.
Voor huishoudens is er daarnaast een direktbre manier om in het leven van alledag vorm
te geven aan de eigen woonsituatie, namelijk
het daadwerkelijk bouwen aan en behereni
van de eigen woonomgeving. Bouwkundige ?..!
voorwaarden om in, aan, OD of af te bouwen;.
G,

1

Het huishoudkundige hienn is vooral de mogeliikheid voor huishoudens de eigen b&i;ro;nert als tijd, geld, arbeidskracht, technische kennis in te zetten ten gunste van de &gelijkse woonsituatie. Huishoudkundigen
zullen in geval van onderzoek naar knelpunten altijd uitgaan van het huishoudelijkhandelen in zijn totaliteit en daarnaast oog hebben voor het maatschappelijk effekt.
Welke huishoudens komen aan bod? Welke
vallen uit de boot? (BONe.a., 1983).
Nieuwe ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting die van groot belang kunnen zijn voor
de invloed die bewoners hebben op het bouwproces, zijn samen te vatten in de woorden decentralisatieen derqulering.
Decentralisatievan het volkshuisvestingsbeleid lijkt in eerste reaktie een gunstige ontwikkeling. Het is immers een weg om de afstand bestuur-bestuurders te verkorten. Sylvia van de Laag is van mening dat de vraag
naar woonekologen zal toenemen (VANDER
LAAG,1981).
Een diskussiegroep over het thema overheidsbeleid komt tot de konklusie dat dit beleid te
veel objekt - en te weinig mensgericht is.
Het is, aldus Van der Laag, de taak van de
woonekoloogproblemen en knelpunten te
signaleren, te analyseren en de oorzaak ervan
OD te suoren. Heeft die oorzaak iets te maken
met de woonsituatie van huishoudens, dan is
het aan huishoudkundigen om oplossingen te
zoeken.
Dereguleringis een even aantrekkelijke als
riskante ontwikkeling.We zullen het er snel
over eens kunnen worden dat de vele regels
binnen de volkshuisvesting een gezonde ontwikkeling soms belemmeren en kostenverhogend kunnen werken.
Afschaffen van regels kan, gezien de beschermende werking, negatief uitwerken voor de
gebruiker. Naar aanleidingvan de vraag in
wiensrbelangdereguleringei&ijk is. zegt
A
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ting niet toe is aan deregutering maar ~1 aan
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een faak voor huishoudlrundi aomsploasingen te vinden die enerzijjdsvoldmnde beschwming bieden van bewonersbelaagenen
anderzijds de handelingsvrijheid van huishoudens niet te z e a blemmeren.
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Bezim we de ontwikkelingen rond de konsumenten problematiek op het gebied van het
wonen, dan moet ik konkluderen, dat ik het
begrip konsument in de loop van mijn betoog
ben kwijtgeraakt. Met de ontwikkellngvan
het sociaal-wetenschappelijkonderzoek en de
inspraak-participatieproblematiek is het konsumentenbelangals bewonersbelanggedefinieerd door onder meer sociologen,sociaalgeografen, volkshuisvesters en woonekologen. Opvallend is dat ook de relaties van de
vakgroep Wonen met genoemde groepen in
de afgelopen 30 jaar zijn versterkt en dat kontakten met konsumentenorganisaties en de
huishoudelijkevoorlichting betrekkelijk incidenteelzijn. Mijns inziens zouden juist de
woonekologendegenen moeten zijn die de
brug slaan omdat zij op beide terreinen een
taak hebben. Ik vraag me af hoe een en ander
zich zo naast elkaar heeft kunnen ontwikkelen. Ofmoet ik de konklusie trekken dat
woonruimte eigenlijk niet al's een konsumentengoed wordt gezien, en dat al helemaal niet
wordt onderkend dat ruimte om te wonen de
kwaliteitsmaatstafvoor het produkt gebouwde omgeving is. De fout is a1 gemaakt toen
CRM koos tussen huishoudEunde en opbouwwerk. De dagelijkse woon- en leefsituatie zod een prima onderwerp voor de ontwikkeling van opbouwwerk zijn geweest. Inmiddels hebben opbpuwwerkersin de stadsvernieuwing er we1 mee te maken, maar geen van
hen zal het als huishoudkunde herkennen.
Toch verandert er iets. De belangstelling van
konsumentenorganisaties,de Huishoudelijke
Voorlichting ten Phttelande, de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen, voor woonkonsumentenvraagstukken, lijkt toe te ne-

