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(toekomstige) gebruikers hebben. Er wordt
nog teveel geredeneerd vanuit de (technische)
mogelijkheden en te weinig vanuit het belang
van de potentiele gebruiker. Aan de andere
kant moeten we ons van die wensen en verwachtingen niet al te grote voorstellingen
maken: het gaat om een nieuwe, in huishoudens relatief onbekende techniek. Bij de invoering van de telefoon kon ook nog niet iedereen
zich voorstellen wat het nut van die voorziening zou kunnen zijn. Zeker niet toen de penetratie nog laag was, en beperkt tot wellicht dezelfde elite die nu experimenteert met
microcomputers en databanken.
Vandaar dat het veel zinvoller is, om dit soort
onderzoek volgens andere lijnen te laten verlopen. Voor dergelijke toepassingen van informatietechnologie is alleen een nuttige toekomst in huis weggelegd, als er aan de beiddelen iets wordt toegevoegd, of
kosten ten opzichte van de huidige mider komen te liggen, of als de huidige
ophouden te bestaan, en vervangen
oor nieuwe toepassingen.
als vergelijkend warenonderzoek in
bank niet alleen in de vorm van een
aantal tabellen gepresenteerd wordt, waaruit
de consument zijn of haar eigen conclusies
moet zien te trekken, maar een stap verder
gaat, en een op de individuele situatie van de
consument aangepast aanschaf- of vervangingsadvies oplevert. Als voor het opzoeken
van een telefoonnummer niet meer het telefoonboek beschikbaar is, of 008, rnaar een databank geraadpleegd kan worden waar niet
alleen alle nummers van het hele land in
staan, maar waarin ook op straatnaam en
huisnummer gezocht kan worden. Als bij een
drastische w~jzigingvan het stelsel van sociale
"zekerheid" niet alleen - zoals in de folders wordt aangegeven welke voorzieningen veranderen, maar ook voor de consurnent duidelijk blijkt wat de negatieve consequenties
daarvan zijn voor de eigen inkomenssituatie.
Deze voorbeelden zijn niet toevallig gekozen,
maar beschr~jven bestaande Viditel-achtige
toepassingen in de Bondsrepubliek (een informatiesysteem van de Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen), Frankrijk (Minitel, een
in arote delen van het land inaevoerd svsteem
ter vervanging van de telefoongids, waarmee
nu ook binnen Viditel geexperimenteerd
wordt) en Nederland (het informatiesysteern
van de Federatie lnstituten Raadslieden, FIRA)
en het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekeringen (VSV in Viditel).
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shopping om enkele toepassingen te noemen.
~ermoedelijk hebben ook -de lage gebruikskosten (gratis apparatuur, lage telefoonkosten) tot het succes bijgedragen.

Huishoudkundeen
informatietechnologie
Deze voorbeelden geven aan, dater in binnenen buitenland ontwikkelingen gaande zijn, die
zich niet zullen storen aan de voorzichtige verwachtingen die uit het onderzoek van Presvelou blijken, maar die integendeel om concrete
activiteiten van huishoudkundigen vragen.
Want dat die ontwikkelingen hun invloed hebben op het dagelijks leven staat voor m i j vast.
De vraag is alleen, hoe moet je die ontwikkelingen waarderen? En, wat kun je er als huishoudkundige aan doen, om de ontwikkelingen
zoveel mogelijk in een voor de huishoudens
gunstige richting te laten verlopen? Hoe voorkom je, dat dergelijke nieuwe technologieen
alleen voor een elite bereikbaar zijn? Dat is
geen eenvoudige opgave; want net zo goed
als de consument niet weet wat hij of zij van
dergelijke nieuwigheden kan verwachten, weten veel huishoudkundigen ook nog niet wat
de mogelijkheden zijn. Een inhaal-manoeuvre
lijkt wat dat betreft op z'n plaats, en dan liefst
op basis van wat er nu aan ontwikkelingen
gaande is, en niet volgens de negatieve verwachtingen die uit het artikel van Presvelou
blijken.
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Amsterdam, of Vidibus 300000357.
Marko Mazeland studeerde huishoudwetenschappen aan de (toenmalige) Landbouwhogeschool te
Wageningen. Hij is thans als projectleider 0.a. verantwoordelijk voor het opzetten van een informatiesysteem van en voor sociaal raadslieden in Viditel.
Het bestand van de Federatie lnstituten Raadslieden
(FIRA)vindt u in Viditel op pagina 490.
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