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Ervaringen met huishoudelijke en
consumentenvoorlichting

voor Huiohoudkunde 6 (Tf ilnkrr
geven over ds Blanmn *a@? die a
voor Huishoudsli
had voor een perf
beschikbaar gesteld voor expwimentebe
voorlichtingsprojecten, og basis ven egn
advies uitgebracht door het organisatiebureau Bakkenist, Spits en Go. In de loop
van 1984 begon de daaartoe ingestelde
commissie met de voorbereidingen. Nu
die periode van drie jaar ongeveer voorbij is kan een voorlopige balms worden
opgemaakt.
In September 1984 werd gestart met de terreinverkenning voor 5 kleinschalige, lokale,
d'oelgroepgerichte
voorlichtingsprojectep,
waarvoor, per lokatie twee part-time medewerkers werden aanaetrokken.
Ben vanuit het
"
en consumentenwerk en Ben
opbouwwerk. Na een voorbereidingsou gestart moeten worden met kleinvoorlichtingsprojecten, aansluitend
ge initiatieven en mogelijkheond en Konsumenten Kontakt
drage leveren in de ontwikkeichti0gsmateriaal. De voorbeidipgscomrnissie zou zorgen
ge/ijkhedejcvqn uitwisseling van ers+e~,~ndersteuning
van de projectme&3&,OKAtyverd belast met evaluatie

B p @ ~ ~ ~ ~ experimept
o t a l e verliepen
la4yir~o~b~eidingscomrnissie
zich
teld:~Achterafzijn daawo~rver-

buurl
wrd
dig zouden hebben, orndat het doel van het tap
tale experiment was om methodieken te
ontwikkelen, die ook na de axgerlment~rperiode, zonder de intensieve begeleiding, elder$ bruikbsar kondan zijn. Vanuit het gedecentraliseerde opbouwwerk had men onoverkornelijke moeite mat daze opvatting; men
wilde de verantwoordelijkheid voor de lokale
i
projecten ook daar laten.
Elders in het "consumentenveld" hadden ontwikkelingen plaats. die het verloop van dit experiment niet onberoerd hebben gelaten b a .
ontwikkelingen rond HVP en Consument en
Huishouding).Een en ander heeft er toe geleid
dat op beperkte schaal ervaring is opgedaan,
die relevant is voor voorlichting en achterstandsgroepen. Van gedachten over een "experimentele structuur" voor huishoudelijke en
consumentenvoorlichting is nog geen sprake.
Een aantal lodale projecten is voortijdig gestopt. De ervaringen daar opgedaan bieden
we1 aanknopingspunten om rnee verder te
werken.
Van alles wat zich in deze drie jaar heetl afgespeeld wordt venlag uitgebracht aan het Ministerie van WVC, zodat de opgedane ervaringen in d~toekomstgebruikt kunnen worden.
Nu zijn al de volgende zaken te melden.
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.."Voorlichting aan achterstandsgroepen".
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was voor de betrokkenen een goede ervaring
die voor hen kvredigend verliep. De pro-

Hoewel het experiment huisho
surnentenvoorlichting niet is

"Huishouden, duinend en Bln dlngen
doen" tentoonstelling in Venray. Na een lange
en zorgvuldige voorbereiding is in november
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