iaijke arbeid: mag het ietsje flexibeler
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ren komt gedeeltelijk weer terug op de schoudars van het privbhu~shouden.De vraag naar
verzorglng IS qua ornvang toegenomen en teIn dle jaren ze&~gdeed op grote schaal het gel~jkertijdook kwal~tatiefzwaarder geworoardgas e l p lntredp i n de Neclerlandse huls- den (Bakker, 1990)
h ~ u d m g Omdar
,
sardgss een goedkope en Enerz~jdsis de oorzaakte roeken in de langere
wksne brandstsf is. werdende kolen- en ohe- levensverwacht~ng; vooral het aantal hoogbejaarden neemt toe. Anderzijds wordt het
kaehsls wrvangen door aardgastoestellen
H e gebuik en onderkoud van aardgastoe- gewenste verzorgingsnweau ook voor deze
en omdat groepen hoger, mede alsgevolg van de toenestellan is mmder arbe~dsmtens~ef,
er bij de verbranding van aardgss weel rn~nder mende mondighe~dvan deze mensen en hun
l overstof vf~jkomt,bekoeven h u ~ en
s hu~sraad
min- naaste famlheleden Anderzijds w ~de
heid zich uit bestuurlijke en f~nanc~ele
overtier Entens~efte werden schoongernaakt.
Door de tmnemende welvaartglngen langza- weglngen waar mogel~jkterugtrekken uit de
merhand eok de wasmachine, de koelkast en zorgverlen~ng(Richelle, 1989). Door de lange
het kofflezetapparaat behoren tot de stand- wachthjsten voor u~thuisplaatsingenvan gesardu~trustmgvan een hulshoudmg Huis- hand~captenworden veel van deze mensen
houdehjke apparaten bieden de rnogelijkheid noodgedwongen thuis verzorgd, hetgeen tot
de hu~shoudehjkbez~ghedenkorter of plezle- zeer hoge werkdruk kan leiden.
rlger te maken, de actwteit met mmder
krachtsinspanning te verr~chtenof het resul- 3 milieu
taat te verbeteren. T~jdbestedingsonderzoe- Het erkennen van de huid~gemilieuproblemaken wljzen echter uit dat de totaletijd, besteed t ~ e kbrengt met zich mee, dat bezinning nodig
aan huishoudel~jkearbe~dnauwehjks IS ge- is op de w~jzewaarop met materialen en enerdaald Groot-Marcus (1983) voert twee rede- gle in de huishouding wordt omgegaan. Minen h~ervooraan. De eerste IS het met op lieuvriendelijkgedrag kan verandering van de
adequate wljze toepassen van technologic. huishoudelijke arbeid tot gevolg hebben.
~j
gedacht aan het boodschappen
Ten tweede kan het verzorgingsniveau hoger H ~ e r bwordt
worden wanneer het hulshouden, de midde- doen met de fiets en de terugkeer van de stalen waarover het huishouden besch~ktof de t~egeldflessenvoor bijvoorbeeld melkprodukten.
omstandigheden veranderen.
Aan de hand van drie ontwikkelingen In de Het gebruik van verse produkten in plaats van
maatschappij wordt ge~llustreerdwaardoor fast-food produkten is minder belastend voor
is bij
de werkdruk In hulshoudlngen kan toene- het milieu, doordat minder energle nod~g
de produktie en de bereiding en er vaak minmen
der verpakkingsmateriaal behoeft te worden
toegepast
1. buitenshuis werken
In toenemende mate gaan vrouwen in Neder- Het schoonmaken met milieu-onvriendelijke
land deel uitmaken van de beroepsbevolking. produkten maakt snel korte metten met ongeHet is niet duidelijk welke veranderingen zich wenste organismen In toilet en gootsteen.
tegelijkertijd in het informele circuit hebben Wanneer deze produkten niet of slecht afvoorgedaan. Steeds vaker hoor ik echter dat breekbaar zljn en in het afval- en grondwater
het moeilijk is zwart betaalde hulp in de huis- terecht komen kan schade toegebracht aan de
houding te krijgen. In de periode van 1981 tot daar levende planten en dieren.
1988 blijft in de leeftijdscategorie van 15-24 In veel gemeenten worden gescheiden inzajaar het aandeel van vrouwen aan de be- melsysternen van huishoudelijk afval overroepsbevolking constant (47%). In de leef- wogen of reeds toegepast (Groot-Marcus en
tijdscategorie van 25-44 jaar stijgt het aan- Kroneman, 1989).
deel van vrouwen van 23% naar 30%, en in de Milieuvriendelijk gedrag kan ook leiden tot
leeftijdscategorie van 45-64 jaar neemt het een sobere levensstijl, waarbij het aantal acaandeel toe van 18% naar 22%. Deze cijfers t~viteitenbeperkt wordt.
gelden voor een arbeidsduur van tenminste
Wanneer meer vrouwen zich op de arbeids20 uur per week (CBS, 1990).
Deze herverdeling van betaalde arbeid leidt markt begeven of andere bezigheden dan de
echter niet vanzelfsprekend tot herverdeling huishouding hebben, neemt daaqdoor de
van de onbetaalde arbeid, waartoe niet be- hu~shoudelijkearbeid niet toe. Wel is het moroepsmatig uitgevoerde huishoudelijke ar- gelijk dat meer planning en organisatie n ~ d $
IS. De totale werkdruk kan we1 toenemen
beid wordt gerekend.
wanneer de tijd waarin deze arbeid m ~ e ; ~ w o &
den gedaan geringer wordt.
2. hulpbehoevenden
c d"-..i*.
De zorg voor gehandicapten, zieken en oude- 0mdat het aantal mensen dat.i~ens&&;~C~
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element heeft tot gevolg dat de eigenschappen van alle andere elementen veranderen en
dat de elgenschappen van het systeem als
geheel veranderen.
Systemen kunnen ten aanzlen van hun omgeving open of gesloten zijn. Bij een gesloten
systeem bestaat geen w~sselwerk~ng
met de
omaevina.
~oiellenvan
arbeidssystemen, toegepast op
de huishouding. zijn bijvoorbeeld te vinden bij
Bullinger, Solf en Stiibler (1984)(figuur 1.)en
Hardon-Baars. Het zijn open systemen. Bij het
model van Bullinger, Solf en Stubler wordt de
'Arbeitsinhalt', de aard van de activiteiten of
taak, als afzonderlijk element aangegeven, en
samen met de elementen die reeds in de huishouding aanwezig zijn, de arbeidsmiddelen
en de mens, vormt het de throughput van het
systeem. De reden waarom voor dit model
wordt gekozen als uitgangspunt, is dat hiermee duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen arbeidsmiddelen en vaardigheden die reeds in de huishouding aanwezig
zijn, en arbeidsmiddelen en vaardigheden die
vanuit de omgeving de huishouding binnen
komen.

De huishouding als systeem
Figuur 2 is een aangepaste versie van het
model van Bullinger e.a. Deelementenvan dit
aangepaste model, dat hier ter discussie
wordt gesteld, worden weergegeven in termen die in de Nederlandse huishoudkunde
gangbaar zijn.
Het systeem van Bullinger e.a. omvat de arbeid. Gezien de voorgaande discussie over
huishoudeliike arbeid en huishoudelijke acti-

viteiten wordt hier gekozen voor huishouding.
In dit model staat 'huishouden' waar in het
Duitse model 'Mensch' staat. Reden hiervoor
isde aanname dat alle leden van het huishouden in meer of mindere mate deel nemen aan
de huishoudelijke activiteiten.
In het model zijn de economische produktiefactoren (menselijke arbeid, kapitaalgoederen en natuur) terug te vinden. Menselijke
arbeid. of in ruimere zin het geheel van handelingen, wordt verricht door de ledenvan het
huishouden al of niet met behulpvan arbeidsmiddelen. Menselijke activiteit kan ook geleverd worden door anderen dan leden van het
huishouden. In het model maakt deze arbeid
deel uit van de input als energie en informatie.
Kapitaalgoederen zijn alle goederen die behulpzaam zijn bij het produceren van andere
goederen (Bruyn-Hundt 1985). Deze komen
het systeem in als combinatie van materie,
energie en informatie, waarna deze deel gaan
uitmaken van het systeem in de vorm van
put het systeem verlaten
De natuur levert grond, water en grondstoffen Deze zijn eveneens op te vatten als een
comb~nat~e
van materie, Informatie en energie (Groot-Marcus, 1990).

gehouden moet worden met d
king tussen huishoudi
als onderdeel van het t
van het milieu vindt
door de produktie, het

.

ken van produkten, waardoor natuurhljke
evenwichten worden verstoard. Het milieu an
de huishouding kunnen als een kring
worden voorgesteld. In Ret model is $an
het milieu de bron van de huishoudelijke input en de eindbestemming van & hu~i
hjke output. Bubolzen Sontag (1&38)
niet over milieu. maar over 'natwurlijkeamgevmg'. Daarin zljn naast beinvlodbartr fad?ren parameters te onderkennen waarop a@
mens niet of nauwelijks invloed kan u~itoefewe1
nen, bijvoorbeeld hat khmaat, naaar d ~ e
een grote invloed op de huishouding hebben.
Daarnaast onderscheiden zij de 'mens gemaakte omgeving' en 'menselijke gedragsomgeving'. Deze verdeling neem ik over.
De infrastructuurwaardoor de Input vanuit de
j omgeving de huishouding kan bereiken,
wordt door mensen gemaakt en kan dus ook
door mensen worden veranderd. Daaronder
vallen in principe de technische en sociaalculturele structuren en systemen, die direct
de beschikbaarheid en toegankelijkhe~dvan
dze.input bepalen.
14.1
'F

.

k

c3 '

P

h

L

@CisZen?" de~uishouding
worden
\ . In gang
~~~~~Isfi6$p_r~a_ke,isy,an
taken, die bewust of

verricht. Alleleden
en zowel de rol van
g d,etve,rzorge hebaa@ vinden tussen

Bij hulpverlening vanuit de marktsector zijn
de verantwoordel~~kheden
du~del~jkIn de
huishoud~ngwordt de taak geformuleerd en
de hulpverlener gaat na of h~eraantegen een
bepaalde prijs voldaan kan worden
Er kunnen problemen ontstaan met de taakomschrijving als de hulpverlen~ngu ~de
t publieke sector komt. De problemen worden
z~chtbaarals de fmanciermg krap IS. Dlt IS de
kern van de problemen waarmee de ~nstelhngeQ wcw gezlnszorg momenteel te maken
be&@
Om he4 cerrnpfexe geheel van hulshoudehjke
taken de k e s te kunnen blijven, kan een ordening vande to maken keuzen door h a huir
houden gwde diensten bewijren. Bst ~ m g l e
xiteit van de huishoudelijka taken h8o
verschillende oorzeken. I n de pridhuish
ding liggen planning, organisatie en uktv
ring meestal in BBn hand. Bij de hieraan v
afgaande besluitwormmgzijn in veel geva
we1 meer personen betrokken. Wanneer
in de huishouding problemen voordoen
troebelen ~mprovisatieen korte-termijn
lossingen het overzicht en staan'structu
oplossingen in de weg (Stiibler, 1982).
Een andere oorzaak is de spanning tussen
economie en milleu, die ook in de huishouding voelbaar is
Het 'organisatorisch raamplan' van Stubler
(1982) is een praktische methode om de arbeidsorganisatie te vergemakkelijken. Het
gaat daarbij om een grove ordeni,ngvan taken.
Het raamplan is zowel geschikt voor de priv6huishobdjng alsvoor de groothuishouding en
bedrijven. Essentieel daarbij is volgens Stubler de voorwaarde om met alle tot het huishouden behorende personen te d~scussieren
over de gehele taakstelling; dus nlet alleen
over planning en organisatie, maar ook over
de uitvoering.
Hoewel vastgeroeste gewoonten erg hardnekkig zijn, kunnen deze plaats moeten maken voor a,nder gedrag wanneer er krachtige
beweegre(enen zijn om het oude gedrag te
veranderen, bijvoorbeeld omdat er bij de
reeds bestaande taken nieuwe taken worden
,ge-voegd(Katona, 1964). Het (her-)intredenop
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MetLhiergepresenteerde model vhn de huis-hodding is bedoeld om gedachten over deze
problematiek structuur te geven.
Uitgangspunt is het model van Bullinger, Solf
en Stiibler. De taakomschrijving van verzorgrdeWen+verzorgendenvalt i n veel huishopdin.gen:gMeelteljjk samen, maar is verschiilend.
:Tdkndie-insen huishouding moeten worden
'ujtgevoerd; w o d e n in eerste instantie geforlinMe*er@door dB leden van het huishouden,
:bP'hvIoe'd daor'de omgeving. Wanneer hulp-

is:
':

rmciebeslissen over w a t e r we1 of nlet gedaan
I i 4 B t Norden en op welke manier.

ECONOMISCH SYSTEEM
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hulpvraag naar hulpverleners juist te kunnen
forrnuleren.

i

Summary
When In a household tasks are added or extended
wlthout other tasks bemg stopped or I~m~ted,
the
working-pressure withln the household Increases
It 1s also posslble that by the household t h o h h t of
as necessary tasks, are no longer performed In thls
artlcle a few causes are discussed to illustrate the
fleld of tenslon between available household workmg-capaclty and the requlred work or task W ~ t h
the help of a hereby presented model one may draw
up an Inventory of posslbll~tlesto solve these problems.
Parts of the model are elements whlch are part of
the housekeepmg and elements wich (~n)directly
Influence these actlvltles. The a m of thls Inventory
IS to fit in the tasks ~nthe housekeeplng and the
organisat~ohof actlvitles to the wlshes and posslbllmes of the members of the household
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