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Konsumentenvorming
Op 8 maart 1980 o~gan~seerde
de Nederlandse Gezmsraadin samenwerkmgmet de Consumentenbondenhet
Konsumenten Koniakt te Ze~steen symposmm over konsumentenvorm~ng
Het proglamma omvatte, naast het werken m een aantal werkgroepen (praktijk m bestaande onderwgsvormen, praktljk in nleuwe vormen van ondenvijs, hele~d,docentenople~ding,lessltuatles) ~nle~d~ngen
vanult een dr~etald~sc~phnes
ekonomie, maatschapp~jlccrcn hu~shoudkunde De desbetreffende mlelders
probeerden zo goed mogelljk aan te geven, waarom hun vak het meest geschikt 1s als bass voor konsumentenvomng, en gaven aan, hoe verde ontw~kkehng
van konsumentenonderw~~s
h~nnenhun vak gevorderd 1s
Du~dehjkwerd, dat hu~shoudkundewehswaar al zeer lang aan konsumentenvormtng doet, maar dat de
u~twerkmgm de praktljk nog onvoldoende 1s om aan met-hu~shoudkund~gen
de mogel~jkhedenvan en met
hu~shoudkundeop d ~terrem
t
duidel~jkte maken
Opvallend was het verschd 1x1 motwerlng om z~chvanuit een vak met konsumentenvormmg bez~gte
houden Voor ekonomen 1sde beweegreden de groe~endeonvrede met de (gangbare) d~dakt~ek,
konsumentenonderwljs b~edtde mogelrjkhe~dleerhngen voor herkenhare (ekonom~sche)s~tuat~es
en rollen te plaatsen
Van maafschappqleer kan gezegd worden dat veel leerhngen d ~vak
t krl~gen,en dat het (nog) ontbreken van
een leerplan of examenregehng veel mogehjkheden schept, met name om In te gaan op wat genoemd kan
wordeneen 'soc~aal-ekolog~sch
verantwoorde konsumptie' Huzshoudkunde beschouwt konsumentenopvoedmg als een onlosmakeh~ken vanzelfsprekend onderdeel van het vak, smds het ontstaan van het hu~shoudkundeonderw~jswordt mgegaan op aanschaf en gehru~kvan m~ddelend ~ m
e een zekere hehoefte voorzlen
M~ssch~en
dat de vanzelfsprekendhe~dbrnnen hu~shoudkundede relat~eveonbekendhe~dhij anderen m de
hand heeft gewerkt
Hoewel met onder de mle~ders,wordt er ook hmnen andere vakken gedacht over het Inpassen van
konsumentenvorm~ngIk noem hieq gezondherdskunde.
Tot een benader~ngvan konsumentenvorm~ngvanuit de behoefte, en nlet vanult de mogel~jkheden
(aanbod) van dwerse vakken kwam mr L Dommer~ng-vanRongen, medewerkster van het Konsumenten
Kontakt. Op haar mle~dmgIS onderstaand art~kelgebaseerd
M. P. Mazeland

Waarom konsumentenvorming?
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wat de doelstellingen zijn van de verschillende vakgebieden, dan wordt vrij

unikatiemedia' of bij 'jeugdsubkulturen'. De minimumdoelstelling die ik
unde aantrof (M.H.N.O./M.S.P.O.) is het verschaffen van inzicht in de

isurnentena plaatw
breken van
nmmd kan

itenopvoehulshoudt voornen.
jeren in de
mssen van

plijkheden
nsumenten

heeft weinig idee van de voordel
geringer.
3. Daarentegen is er een des te
inkomensgroepen blijken daarin een gr
blijkt er meer waarde gehecht te worden
kwaliteit, maar dat vaak niet zijn. Ik denk
het advies van de verkoper.
4. Tenslotte wordt de kostenfak
genoemd. Doordat deze groepen min
mogelijke besparingen wellicht ook geringer.
Vervolgens reikt Box een aantal denkbare oplossingen aan. Samengevat zijn dezet
a. het vergroten
van behoefte aan informatie via konsumenteno~voeding:
u
-.
b. het vergroten van de bekendheid en de waardering van deze informatie;
c. lagere informatiekosten;
d. overheidsmaatregelen op het gebied van de konsumentenbescherming.
Deze oplossingen zijn ook te vinden bij THORELLI,
een coryfee op het gebied van de
konsumenteninformatie (THORELLI
and THORELLI:
Consumer informations systems
dat hij deze
and consumer policy, Cambridge 1977). Het opvallende is bij THORELLI
oplossingen heeft samengevat in een prioriteitenlijst, en dat hij daarbij twee lijstjes
hanteert met een verschillende volgorde. Het eerste lijstje geeft de prioriteitsvolgorde
aan van middleclass-konsumenten, te weten: 1. informatie; 2. opvoeding; 3. bescherming. Het tweede lijstje geeft de prioriteiten aan voor lagere inkomens-konsumenten:
1. opvoeding; 2. bescherming; 3. informafie.
Het is dus duidelijk dat konsumentenopvoeding of -vorming een belangrijke rol
speelt, vooral voor de lagere inkomensgroepen. Het doe1 van de konsumentenopvoeding is dan, vooral voor deze groepen, het doorbreken van stereotiep gedrag, waarbij de
konsument zich maar aanpast, snel tevreden is en er niet naar streeft een optimale keuze
te doen. Het gaat dus om een opvoedingsproces dat erop gericht is traditionele
verwachtings- en gedragspatronen te veranderen.
Er rijzen in dit stadium van mijn betoog wellicht twee vragen. Ten eerste :waarom is die
konsumenteninformatie en konsumentenvorming zo nodig? En ten tweede: als mensen tevreden zijn en geen informatiebehoefte voelen, waarom moeten ze dan bewust
worden gemaakt?
Het antwoord op de eerste vraag houdt verband met de bestaansreden van een
konsumentenbeweging. Het verschijnsel konsumentisme is in feite een uitvloeisel van
een ge'industrialiseerdesamenleving. In niet-ge'industrialiseerdelanden houdt men zich
nog bezig met problemen als voedselvoorziening en huisvesting. Daar is een voorzieningsproblematiek, geen keuzeproblematiek. De konsumentenproblematiek hangt
echter samen met de technische en industriele ontwikkeling die we na de Tweede
Wereldoorlog hebben doorgemaakt. Dat heeft een aantal ontwikkelingen met zich
meegebracht, waar we als konsumenten niet goed tegen opgewassen bleken. Ik denk
I
aan: '
-'ti; toegenomen komplexiteit van goederen, nieuwe apparaten, nieuwe vezelsoorten,
6 -waar&qorwe kwaliteit niet meer kunnen onderscheiden;
4'dnrsWk toegenomen assortiment en merkaanbod. waardoor de keuze bemoeiliikt
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