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enning naar huishoudelijke arbeid
C. M. CRUIJFF-ART5
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lijk; arbeid: De tijden schjnen wat te veranderen.Een overzicht van haar lezingen
van de laatste maanden voor uiteenlopende groeperingen en de reakties van
haar toehoorders.
Allereerst was er de bijeenkomst op Academie
Diedenoort voor beroepsbeoefenaren uit de
sociale en partikuliere verzekeringen èn voor
vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties
en gehandikaptenorganisaties. De lezing
kreeg de titel "Huishoudelijke arbeid, een witte vlek in de sociale en partikuliere verzekeringen" met als ondertitel "Gezocht.. . maatman
voor huisvrouw".
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van
de Vereniging voor Huishoudkunde in Nederland (VHN) werd aandacht geschonken aan
"De funktie-analyse van de huishoudelijke arbeid", als startsein voor het werk in de sektie
Onderzoek en Ontwikkeling.
Bij het 50-jarig jubileum van de HVP mocht ik
het onderwerp belichten onder de titel "Een
beroepsverkenning naar huishoudelijke arbeid". Onder het gehoor bevonden zich naast
medewerkers van de HVP, Konsumentenorganisaties, politici, medewerkers LH Wageningen, leden van Vrouwenorganisaties, etc. etc.
Hoewel vanuit verschillende invalshoeken benaderd, en zoals gezegd voor zeer verschillende doelgroepen, was toch steeds het kardinale
punt: hoe komen we tot maatschappelijke en
ekonomische waardering van de huishoudelijke arbeid en waarom is dit zo belangrijk.
Veel Nederlanders hebben nauwelijks of geen
belangstelling voor dit onderwerp. De belangstelling gaat uit naar konsumentenproblematiek. In hoge mate wordt het accent gelegd op
het konsumerende aspekt van de gezinshuis;
houding en nauwelijks op het producerende
aspekt
We kunnen konstateren dat huishoudelijke arbeid noa een biizondere Dositie inneemt onder de andere &men van'arbeid. Ondanks in-

spanningen van pioniers als Paulette Bernege,
Liliane Gilbreth, Christine Frederik en Christine Collange om de huishoudelijke arbeid bedrijfsmatig en beroepsmatig te benaderen, komen we ook nu nog de mening tegen, dat "dit
niet mag". En daarom wil men zich er niet in
verdiepen of "dit kan". Een beroepsmatige benadering zou afbreuk doen aan "het wezenlijke". Wat is dat dan? "Dat de huisvrouw niet alleen een huishouding verzorgt maar tevens
met haar levenspartner een gezin vormt rond
een huiselijke haard" (Limpergl). In dit citaat
wordt de fout gemaakt, dat huishoudelijke arbeid en andere zaken met elkaar verweven
worden.
We verrichten arbeid o m bepaalde doeleinden
te bereiken. Dat doen we in de huishouding,
dat doet men in het bedrijfsleven. Natuurlijk ;2
zijn de doeleinden verschillend. Maar de benaderingswijze, de technieken o m tot uitvoering ,
van die arbeid te komen, hoeven niet verschil- 5
lend te ziin. Als we een aantal zaken OD een %
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Het gaat te veel geld kosten, dat is duidelilk
Men heeft tot n u toe "in onwetendheid" ( 7 )
, gehandeld waar het de huisvrouwen betrof
':
Nu wordt zichtbaar gemaakt welke problemen
er liggen en hoe groot de ekonomische
waarde is.
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buren. Het Kuratorium fur Techniek und Bauwesen in Frankfurt heeft van alle huishoudelijke deeltaken normtijden vastgesteld middels
de arbeids-analyse-techniek M.T.M. (Methode-Tijd-Meting). Dit is een techniek waarmee

nen worden. Zeker daar waar het aaat over
een individuele benadering door bijvoorbe

I

maatschappijen

Sociale verzekering
Wordt de huishoudelijke arbeid als een bijzondere vorm van arbeid gezien, ook de persoon
die het werk doet wordt als een merkwaardig
fenomeen behandeld. Ik ga nu alleen op dit
onderwerp in, in relatie tot de sociale verzekeOm te beginnen wordt R w de arbeid in de
huishouding alleen als wrauwemwerk gezien.
Mannen. die huishoudelijke arbeid verrichten
komen in de arukken niet voor. Wervolqens
zien we dat voor de huishoudelijke arbeid
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Kortom
een versnippering van - als ik h
zo mag uitdrukken - de bedrijfstak Huishoi
den. Dit houdt dan ook in, dat bij geen enke
Bedrijfsvereniging de beroepsbeoefenar
zich kunnen verdiepen in de problematiek v
de huishoudelijke arbeid. Een kwalijke zaak.
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wetke besluitvorming
betrokken zijn. Dm iets te
men - om i n de termen va^ de,
te spreken *persuasiefndij3
en *verbaal" (Graad X!) Persuas
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