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VOORWOORD

Op verzoek van het hoofdbestuur van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen

(NBvP)

heeft

de Wetenschapswinkel Landbouwuniversiteit bemiddeld

in het onderzoek waarvan de resultaten in dit rapport staan.
een

evaluatie

onbetaalde

van het

arbeid".

emancipatieproject

Doel

Het betreft

"Herwaardering van betaalde

van dit project was

en

het bevorderen van actieve

deelname van de leden aan de discussies in de samenleving over arbeid en
waardering van arbeid.

Gedurende

vier

jaar heeft de Bond aan deze doel-

stelling kunnen werken samen met een speciaal

hiervoor aangestelde eman-

cipatiewerkster mevr. ir. M.E. Vulto.

ln dit onderzoeksverslag is vooral gezocht naar een antwoord op de vraag:
zijn de

leden bereikt en was de werkwijze effectief? Het ligt

doeling

dat

de

NBvP

gebruik

zal

maken.

van.

de

in de be-

onderzoeksresultaten.

bij

opzet en uitvoering van volgende grote projecten in haar vereniging.

Het onderzoek is uitgevoerd bij
studies

van.

de

de vakgroep Emancipatiekunde en Vrouwen-

Landbouwuniversiteit.

Als

onderzoeksters

waren

hiervoor

respectievelijk vanaf 1 oktober 1987 en 1 november 1988 Mevr. T. Lodder en
Mevr. drs. C. Tims tot medio mei 1988 aangesteld. De wetenschappelijke begeleiding was in handen van Mevr.

ir. J. Wolffensperger.

Voor de Wetenschapswinkel bemiddelde Mevr. drs. J. Hobbelink in het onderzoek en begeleidde met name de praktische aspecten.

Voor de begeleidingscommissie zijn door de NBvP de volgende vrouwen aangewezen:
Mevr.

J.
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van Servellen en Mevr. A.M.J. Winckers-Stinkens.

Ristjouw-van Helden, Mevr.

S.M.E. Wentholt-van Rhijn, Mevr.

drs.

Dank gaat uit naar alle betrokkenen bij de totstandkoming van dit onderzoek.

Lili Wentholt-van Rhijn (Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen)
Joan Wolffensperger (vakgroep Emancipatiekunde en Vrouwenstudies)
Ans Hobbelink (Wetenschapswinkel Landbouwuniversiteit).

V/79S-VBL

INHOUDSOPGAVE

PagVoorwoord

1

INLEIDING

1

2

DE BOND: RECENTE ONTWIKKELINGEN EN SPANNINGSVELDEN

5

2.1

Inleiding

5

2.2

Algemene karakteristiek

5

2.3

Organisatiestructuur

6

2.4

Beleid

6

2.5

Organisatie ontwikkeling, vorming als beleidsprioriteit

9

2.6

Spanningsvelden in de Bond

11

2.7

Het project "Herwaardering van Arbeid"

13

2.8

Samenvatting

13

3

4

OPZET VAN HET ONDERZOEK

15

3.1

Inleiding

15

3.2

Problematiek

15

3.3

Probleemstelling

16

3.4

Onderzoekspopulatie

18

3.5

Opzet en uitvoering van het onderzoek

20

3.5.1

Verkenning en theorie-ontwikke1ing

20

3.5.2

Groepsgesprekken

20

3.5.3

Verwerking van de gegevens

23

HET PROJECT HERWAARDERING VAN ARBEID

24

4.1

Inleiding

24

4.2

Ontstaan van het project

24

4.3

Opzet van het project

25

4.4

Activiteiten van de emancipatiewerkster

28

4.5

Activiteiten op provinciaal niveau

34

4.6

Samenvatting

40

V/79S.C-INH

pag.

5

THEORETISCH KADER

42

5.1

Inleiding

42

5.2

Meningsvorming als individueel proces

42

5.3

Meningsvorming in groepen

46

5.4

Meningsvorming naar inhoud

46

5.5

Beschrijving van de meningsvorming over de waarde van
betaalde en onbetaalde arbeid

5.6

5.7

6

Het stimuleren van meningsvorming en de structuur van de
Bond

48

Samenvatting

58

MENINGSVORMING OVER DE WAARDE VAN BETAALDE EN ONBETAALDE ARBEID

52

6.1

Inleiding

52

6.2

Motivatie

53

6.3

Tijdsinvestering

54

6.4

Meningsvorming over de waarde van betaalde en onbetaalde
arbeid

57

6.5

Het kritisch beschouwen van de eigen mening

59

6.6

De fasering van het project

62

6.7

Een meningspeiling

64

6.8

Vormen van arbeid, de fasering van het project en een

6.9

7

47

kritische beschouwing van de eigen mening

67

Samenvatting

68

YDOORWERKING VAN HT PROJECT

7.1

Inleiding

7.2

Formele taken versus verantwoordelijkheden binnen het

71

7l

72

project
7.2.1

Organiseren

73

7.2.2

Het bieden van inhoud

73

7.2.3

Het begeleiden van groepen

74

V/79S.C-INH

V

pag.
7.3

Afstemming taken en deskundigheidsbevordering binnen het

7.4

project HvA

74

7.3.1

Organiseren

75

7.3.2

Het bieden van inhoud

75

7.3.3

Het begeleiden van groepen

76

Feitelijke doorwerking van het project
7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4
7.5

Organiseren. Participatie landelijke bijeenkomsten
en uitwerking in de provincie

78

7.4.1.1

Provincie Drente

79

7.4.1.2

Provincie Utrecht

80

Aanbieden van inhoud. Participatie activiteiten
en uitwerking in de provincie

82

7.4.2.1

Provincie Drente

82

7.4.2.2

Provincie Utrecht

83

Begeleiden van groepen. Participatie activiteiten
en uitwerking in de provincie

84

7.4.3.1

Provincie Drente

85

7.4.3.2

Provincie Utrecht

86

Vervolgactiviteiten in Gelderland

Doorgeven en aanbieden

8

86

van het thema HvA in relatie

tot de verschillende taakvelden

88

7.5.1

Eigen taakopvatting

88

7.5.2

Verwerking van de inhoud

89

7.5.3

Vaardigheden in het doorgeven en aanbieden van
het thema

7.6

77

Samenvatting en conclusie

90
91

SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

98

8.1

Samenvatting

98

8.2

Conclusies en aanbevelingen

106

NOTEN

110

GERAADPDLEEGDE LITERATUUR

113

BIJLAGEN

115

V/79S.C-INH

1

1

INLEIDING

Voor u ligt het verslag van een evaluatie-onderzoek van het project "Herwaardering van arbeid" van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. Het
doel van dit project was het bevorderen van actieve deelname van de leden
aan discussies in de samenleving over arbeid en de waardering van arbeid.
Voor de uitvoering van het evaluatie-onderzoek hebben wij deze doelstelling

ingeperkt tot het bevorderen van meningsvorming over de waarde van

betaalde en onbetaalde arbeid bij de leden.

Het project "Herwaardering van arbeid"
De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
voor en door

leden:

is

een organisatie

die werkt

vrijwillige kaderleden bereiden vrijwel alle activi-

teiten voor en voeren ze ook uit.

De Bond heeft bijna 80.000 leden.

Voor

beroepskrachten is zes en een halve formatieplaats beschikbaar.
De doelstelling van de Bond is in 1979 gewijzigd.

De nieuwe doelstelling

luidt: "Door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun besef van verantwoordelijkheid voor en deelname aan de samenleving te bevorderen".
Het emancipatie-project "Herwaardering van arbeid" is een concrete invulling van deze doelstelling.

Dit project

is op

1 januari

1984 in de Bond

van start gegaan. Voor de inhoudelijke uitwerking van het project was tot
1

januari

sidie

1987 een emancipatie-werkster,

voor

deze

emancipatie-werkster

is

Marij Vulto aangesteld.
na

1

°87

januari

nog

De subeen

jaar

verlengd tot 1 januari 1988.
De doelstelling van het project "Herwaardering van arbeid" was het bevorderen van meningsvorming over zowel betaalde als onbetaalde arbeid.

In het

vervolg spreken wij over het project HvA.
Het project werd uitgevoerd volgens de structuur van de Bond. Het was voor
het eerst dat de Bond werkte met een meerjarig thema dat door alle geledingen van de Bond zou moeten lopen.

Aanleiding voor het evaluatie-onderzoek
Bij de uitvoering van het eerste meerjarige thematische project in de Bond
stuitten de
op

emancipatie-werkster en haar

een aantal

project te

V/79S.C

knelpunten.

laten evalueren.

Deze

steungroep en begeleidingsgroep

knelpunten

vormden de

In een notitie d.d.

aanleiding

10 juni

om het

1986 van de in-

2

houdelijke steungroep en de begeleidingsgroep van Marij Vulto werd dit als
volgt verwoord:
langs

de

"Concluderend kan de vraag gesteld worden of de keuze om

bestaande kanalen in de Bond het project HvA uit te voeren de

juiste is geweest.

Deze vraag zou door middel van een evaluatie-onderzoek

beantwoord kunnen worden. Een dergelijk onderzoek zal veel leerpunten aanreiken voor het thematisch werken in de Bond in de toekomst".

In de notitie wordt ingegaan op de geconstateerde knelpunten:
Uitgangspunt van het project HvA was het integreren van het project in de
bestaande activiteiten van de Bond.
voerd door de kaderleden.

Het project zou moeten worden uitge-

Dit vooronderstelt een hoge mate van zelfwerk-

zaamheid en een eigen visie op emancipatie en arbeid bij de kaderleden in
de Bond. Deze vooronderstelling bleek in de praktijk niet altijd juist te
Emancipatie en maatschappelijke participatie is bij veel kaderleden

zijn.

nog geen gemeengoed. Veel kaderleden voelen zich niet voldoende capabel om
het project uit te voeren, zowel wat betreft inhoud als wat betreft werkwijze. Een dag inhoudelijke kadervorming was te weinig om aan deze problemen

tegemoet

te

komen.

Het

integreren

van

het

project

in

de

bestaande

bondsactiviteiten is daardoor vrij moeizaam van de grond gekomen.
Daarnaast
aparte

kaderleden

waren er

activiteiten.

over

die

zodanig

"Herwaardering

dat

zij

willen.

Een

geïnteresseerd waren

van.

arbeid"

zouden.

duidelijk twee-soorten beleid naar wel en niet geïnteresseerde vrouwen was
misschien beter geweest. Dit betekent dat er keuzes gemaakt hadden moeten
worden naar kwaliteit en kwantiteit.
Aldus een samenvatting van de notitie.

Onderzoeksvragen
In het evaluatie-onderzoek zou de gevolgde werkwijze van het project met
de daarin ervaren knelpunten onderzocht moeten worden.
In het concept-onderzoeksvoorstel d.d.

1-2-87 wordt de problematiek waarop

het onderzoek betrekking heeft als volgt omschreven:
-

"Het is de vraag of de werkwijze in het project, zowel naar inhoud als
naar uitvoering, de juiste is geweest. Binnen de Bond leeft de vraag of
in het project

"Herwaardering van arbeid"

het beoogde doel

te reali-

seren is.

-

Daarom heeft het Hoofdbestuur van de Bond aan de Wetenschapswinkel het
verzoek voorgelegd te bemiddelen in een evaluatie-onderzoek.

V/79S.C
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Hierin zouden de werkwijze en het effect van het project kunnen worden

-

bekeken.

Bovendien zouden eventuele alternatieven kunnen worden aange-

reikt om aan de praktijk te worden getoetst.

Het

te verrichten onderzoek zal

een volgend al

dan niet

moeten resulteren in aanbevelingen voor

meerjarig thematisch project

in de

Nederlandse

Bond van Plattelandsvrouwen." De eerste taak van de onderzoeksters bestond
uit het schrijven van een definitief onderzoeksvoorstel.
Voor het project HvA was een brede doelstelling geformuleerd en een grote
doelgroep. Om het evaluatie-onderzoek uit te kunnen voeren, was een inperking van deze doelstelling en doelgroep noodzakelijk.
De centrale doelstelling van het project HvA hebben wij alsvolgt geherformuleerd:

het bevorderen van meningsvorming over de waarde van betaalde en

onbetaalde arbeid.
De directe doelgroep van het project in de eerste periode waren de provinciale kaderleden, die het thema vervolgens kunnen doorgeven aan de leden.
Het

begrip

meningsvorming werd

in het

onderzoek verder

uitgewerkt:

wat

verstaan wij onder meningsvorming, welke elementen zijn daaraan te onderscheiden; waarop moet gelet worden bij het stimuleren van meningsvorming;
hoe is meningsvorming over de waarde van betaalde en onbetaalde arbeid te
omschrijven.

Om het bereiken van de doelstelling bij

de doelgroep na te

kunnen gaan, hebben wij de structuur en de werkwijze van de Bond in kaart
gebracht.
project

In het

onderzoek wordt

HvA gevolgde

werkwijze.

deze
Ook

de

structuur gelegd naast
vraag

naar

de

de

in het

doelmatigheid van

deze werkwijze komt in het onderzoek aan de orde.

De centrale vragen voor het onderzoek zijn dus als volgt samen te vatten:
-

Wat moet onder meningsvorming verstaan worden?

-

Is bij de doelgroep van het project een proces van meningsvorming over
de waarde van betaalde en onbetaalde arbeid op gang gekomen;

wat was

daarbij stimulerend en wat waren knelpunten?
-

In hoeverre

is bij

de opzet en de uitvoering van het project HvA de

structuur van de Bond gebruikt en was dit doelmatig?

Werkwijze
Voor de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende
bronnen.

V/79S.C
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Wij hebben schriftelijk materiaal bestudeerd over de Bond en over het proverslagen van bijeenkomsten, voortgangsverslagen en werk-

ject HvA, zoals

materiaal voor het project. We hebben gesprekken gehad met een aantal informanten uit de Bond en ook de leden van de begeleidingscommissie leverden informatie over het verloop van het project en over de structuur van
de Bond.

De belangrijkste onderzoekspopulatie waren de provinciale kaderleden.

We

hebben groepsgesprekken gehouden met provinciale kaderleden uit twee provincies:

In een volgende

Drente en Utrecht.

fase van het onderzoek zijn

ook afdelingskaderleden uit deze beide provincies bij

het onderzoek be-

trokken. Omdat in Utrecht en Drente (nog) geen vervolg-activiteiten in het
kader van het project HvA georganiseerd waren,

hebben we ook een gesprek

gehad met afdelingsleden van twee afdelingen uit Gelderland,

die wel mee

hadden gedaan aan vervolg-activiteiten.

Opzet van het verslag
Het

project

werd

volgens

uitgevoerd

de

stuctuur

van

de

Daarom was

Bond.

het voor ons noodzakelijk om een goed inzicht te krijgen in deze

struc-

tuur. Dit hebben wij uitgewerkt in hoofdstuk 2.
Het onderzoeksvoorstel, de werkwijze en aanpassingen daarin worden behandeld in hoofdstuk 3.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het project HvA. We geven een beschrijving van activiteiten die op

landelijk niveau hebben plaats

gevonden en

een globaal beeld van de uitvoering van het project in de provincies.
In het onderzoeksvoorstel is meningsvorming over de waarde van betaalde en
onbetaalde

arbeid centraal

gesteld.

Het

begrip meningsvorming

is

uitge-

werkt in hoofdstuk 5.
Het onderzoek had zowel betrekking op de inhoud van het project als op de
uitvoering van het project. De bijdrage van het project aan meningsvorming
over

de

waarde

van

betaalde

en

onbetaalde

arbeid wordt

geanalyseerd

in

hoofdstuk 6.
Hoofdstuk 7 heeft betrekking op de uitvoering van het project en de doelmatigheid van deze uitvoering.
De voorgaande hoofdstukken resulteren in aanbevelingen voor een volgend al
dan niet meerjarig thematisch project in de Bond. Deze aanbevelingen zijn
verwerkt in hoofdstuk 8.

V/79S.C

5

2

2.1

Dit

DE BOND: RECENTE ONTWIKKELINGEN EN SPANNNINGSVELDEN

Inleiding

hoofdstuk geeft

een globaal

inzicht

in de organisatie structuur en
werkwijze van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en in de
plaats
van het project "Herwaardering van arbeid" in de Bond.
In 2.2 wordt een algemene karakteristiek van de Bond gegeven.
wordt in 2.3 ingegaan op de organisatiestructuur van de Bond.
de doelstelling van de Bond aangepast. Het beleid wordt op
doelstelling afgestemd. Dit komt in 2.4 aan de orde.
hoe dit beleid doorwerkt

2.7 gaat

die

In 1979 is
deze nieuwe

In 2.5 wordt nagegaan

in de organisatiestructuur.

spanningsvelden in de Bond te signaleren,

Vervolgens

Er zijn een aantal

in 2.6 aan de orde komen.

in op de plaats van het project HvA in de Bond.

Het hoofdstuk

wordt afgesloten met een samenvatting (2.8).

2.2

Algemene karakteristiek

De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen is een ledenorganisatie.
Van de
bijna 80.000 leden zijn zoln 15.000 leden actief als kaderlid.
Kaderleden
wisselen elke zes jaar en vervullen functies van bestuursleden, commissieleden en agogische kaderleden. Vanuit de overheid wordt zes en
een halve
formatie-plaats gesubsidieerd voor professionele ondersteuning door consulentes. De Bond is opgericht in 1930.
Ongeveer

een kwart van het

ledenbestand

bestaat uit

agrarische vrouwen.

Veel van de andere leden hebben een agrarische achtergrond.
Meer dan de helft van de leden is ouder dan 50 jaar; 37% van hen
verricht
naast huishoudelijk werk vrijwilligerswerk, 24% werkt mee in het
eigen bedrijf en 13% verricht beroepsarbeid in loondienst (cijfers uit 1982)
(1).
De motieven van mensen om lid te worden van de Bond kunnen heel
verschillend zijn:

gezelligheid en de behoefte aan georganiseerd contact en iets

willen leren,

zijn de voornaamste redenen.

wachtingen door

het bieden van

De Bond voldoet aan deze ver-

recreatieve,

educatieve en vormende pro-

grammals. Het kaderlidmaatschap biedt leden de mogelijkheid om zich
verder

V/79S.C
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te

ontplooien op

allerlei gebied.

Ieder

lid kan kaderlid worden en dat

wordt ook gestimuleerd.
De Bond kan een leerschool zijn voor vrouwen door de mogelijkheid om deel
te nemen aan activiteiten en door de mogelijkheid om kaderlid te worden.
De Bond heeft in 11 van de 12 provincies een provinciale afdeling. Alleen
in Limburg is geen afdeling van de Bond aanwezig. De verschillen tussen de
provincies in ledental en achtergrond van de leden is groot. Dit heeft te
maken met de algemene karakteristiek van de bevolkingsopbouw in die promaar ook met de aanwezigheid van andere organisaties in de woon-

vincie,
plaats.

2.3

Organisatiestructuur

In de

Bond zijn drie bestuurslagen te onderscheiden:

het

landelijke ni-

veau, het provinciale niveau en het afdelingsniveau. Tussen het provinciale niveau en het afdelingsniveau zit vaak nog een kring- of ringbestuur.
Er vinden veel verschillende soorten activiteiten binnen de Bond plaats.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen bestuurlijke taken, agogische vaardigheden en het aanbieden van kennis,

themals of ambachtelijke vaardigheden.

Verschillende groepen kaderleden zijn verantwoordelijk voor de verschillende taken,

zowel

als het gaat om het overdragen van deze taken van de

ene bestuurlijke laag naar de andere, als wanneer het gaat om het verzorgen van een aanbod aan de leden.
De diversiteit van het werk in de Bond,

de scheiding van taken over ver-

schillende groepen kaderleden en het overdragen van deze taken tussen de
verschillende bestuurlijke lagen maken de structuur van de Bond gecompliceerd.

Het

volgende

schema

geeft

de

verschillende

kadergroepen,

de

be-

stuurlijke lijnen en de verzorging van het ledenaanbod weer (fig.1).

2.4

Beleid

Oorspronkelijk was het beleid van de Bond gericht op het bevorderen van de
belangen van de plattelandsbevolking. Vanaf 1979 is het doel de maatschappelijke emancipatie van de plattelandsvrouw zelf.
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luidt:
"De vereniging heeft ten doel door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun
besef van verantwoordelijkheid voor en deelname aan de samenleving te bevorderen,

in.

open

vrouwen

voor

bijzonder

het

in.

plattelandsgebieden.

van alle gezindten

en onthoudt

De

staat

vereniging

partij-

zich van elke

politiek" (2).
In 1981 is rond deze nieuwe doelstelling een beleidsplan opgezet.

In dit

beleidsplan wordt emanciperende vorming als beleidsprioriteit naar voren
Hieronder wordt het volgende verstaan:

gehaald.

"Vorming is een proces in

de persoon waarbij deze komt tot een beter begrip van zichzelf en zijn situatie,

komt tot

een kritische waardering daarvan en tot een bewuste en

hantering van de

gerichte

mogelijkheden

in de

samenlevingssituatie.

Het

gaat dus om de persoon in relatie tot de samenleving. Juist dat relateren
aan de maatschappelijke situatie maakt de vorming emanciperend" (3).
In

1985

wordt

dit

beleidsplan

samengevat

in

het

"Werkplan

op

weg

naar

1990" (4).
De activiteiten grijpen steeds weer in elkaar en volgen elkaar steeds weer
op (5).
Uit dit werkplan blijkt dat binnen de Bond meningsvorming over maatschappelijke

onderwerpen centraal

Om dit te bereiken wordt via thema-

staat.

tisch leren gewerkt aan inhoud.

Verder wordt via vorming bijgedragen aan

de persoonlijke ontwikkeling en via sociaal

leren aan de mogelijkheid om

via meningsvorming een maatschappelijke bijdrage te leveren.
De vernieuwing van de doelstelling, het Beleidsplan en het Werkplan werken
door in de organisatie-structuur van de Bond.
De hieronder

afgebeelde schijf van drie is een weergave van de verschil-

,«---`\\`

lende activiteiten in de Bond.

N
x<ijïïjEmanciperende

\.7j//
!h<\

V)

\`

/

\\EduCatiQ

Figuur 2.
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De verschillende activiteiten in de Bond
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2.5

Organisatie-ontwikkeling, vorming als beleidsprioriteit

Het beleid van de Bond is gericht op een kwalitatief goed programma-aanbod
in de afdelingen. De beleidsprioriteit emanciperende vorming staat hierbij
voorop.
de

Uitvoering aan dit beleid gebeurt gedeeltelijk rechtstreeks

inhoud van het

ming.

Een

door

ledenaanbod en gedeeltelijk indirect via de kadervor-

voorbeeld

van

rechtstreeks

aanbod

is

het

praatgroepenproject

1980-1984. Ten behoeve hiervan werden praatgroepleidsters opgeleid om met
de leden te werken.

De drie bestuurlijke lagen in de Bond zijn autonoom. De verschillende kadergroepen zijn wel gerechtigd en verplicht tot kadervorming. Daardoor is
de kadervorming het belangrijkste beleidsmiddel van het hoofdbestuur.
Onder kadervorming wordt training op taak en functie verstaan.

Om uitvoe-

ring te geven aan de beleidsprioriteit emanciperende vorming is ook training op emancipatie-bewustzijn opgenomen in de kadervorming.
In 1981 wordt een nieuwe kolom aan de structuur van de Bond toegevoegd:
op
landelijk niveau de Projectgroep Kadervorming en op provinciaal niveau de
Werkgroepen Kadervorming. Het doel van deze groepen is dat zij de besturen
ontlasten door de organisatie en de uitvoering van de kadervorming op zich
te nemen.

De commissies van de Bond houden zich bezig met het aanbieden van thema of
techniek. Zij worden steeds meer betrokken bij het beleid van de Bond. Geleidelijk aan spoort de Bond alle commissies aan om zich niet alleen met
volwasseneducatie bezig te houden, maar ook met de beleidsprioriteit emanciperende vorming. Voor de commissieleden worden regelmatig kadervormingsdagen georganiseerd, met als doel het overdragen hetzij van kennis hetzij
van technieken.

Er kunnen echter ook alle mogelijke maatschappelijke the-

ma°s aan de orde komen.

"Het accent ligt hierbij op het kennisnemen van en

een mening vormen over deze maatschappelijke thema°s.

Hierbij wordt ervan

uitgegaan dat de kaderleden zelf kunnen bekijken op welke wijze zij deze
kennis gebruiken in hun functie" (6).

Met

name

de

schappelijke

V/79S.C

commissie vrouw gaat
onderwerpen.

in op

inhoudelijke

Voorbeelden zijn o.a.

thema°s

over

maat-

"feminisme" en "huishou-
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delijke

Thema°s

arbeid".

liggen op het

die

gebied van de

emanciperende

vorming worden vooral opgepakt door de discussieleidsters en de commissie
vrouw. Voorbeelden zijn o.a.

"kiezen", "macht" en "weerstanden". Daarnaast

introduceert de Bond themals,

Het

die door alle geledingen moeten lopen.

"Herwaardering van betaalde en onbetaalde arbeid"

gaat om de thema°s

en

"Plattelandsvrouwen en de Derde Wereld".

In 1986 ziet het overzicht er als volgt uit:
gg

De bestuurlijke lijn

-

Afdelingsbesturen met contactvrouwen

-

Provinciale besturen met vertegenwoordigsters, PR en perscommissies

-

Landelijk bestuur met vertegenwoordigsters, PR en redactie, Stuurgroep
Werkwikkeling

pg

De commissielijn

Hierin wordt programma-aanbod voor leden verzorgd.
-

Provinciale commissies gericht op thema en/of techniek die informatief
en ambachtelijk leren aanbieden.
Uitvoerende vrouwen zijn o.a.

de

koorleidsters,

voorwerksters,

lees-

kringleidsters, gespreksleidsters op thema e.a.
-

Eva-cursusleidsters gericht op vorming die het
den.

sociaal

Dit zijn de cursusleidsters Woord-Wederwoord,

leren aanbie-

spreekvaardigheid,

bouwen aan je zelfvertrouwen, vrouw en recht, politieke scholing enz.
Ook de discussieleidsters vallen onder deze Evals.
-

Landelijke commissies organiseren studiedagen rond hun eigen thema of
techniek.

pg

De kadervormingslijp

-

Provinciale

werkgroepen.

sters de taak-

kadervorming

waarin

provinciale

cursusleid-

en functietrainingen coördineren en uitvoeren.

Dit zijn

taak- en functietrainingep voor kaderleden uit de afdelingen (cursus
Sturen voor
zitsters,

Besturen,

vergadertechniek,

secretaresses,

functietrainingen voor

penningmeeesteresses,

ciale kaderleden uit de commissies (cursus

en voor provin-

°Hoe en waarom van het ka-

derwerk in de Bondl, functietrainingen e.d.).

V/79S.C
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voor-
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Landelijke projectgroep Kadervorming

-

voor provinciaal kader,
werkgroepen
kader.

die

de kadervorming organiseert

te weten provinciale besturen en provinciale

kadervorming.

En

de

Tevens organiseren zij

kadervorming voor

al

het

landelijke

bijscholing voor provinciaal en lande-

lijk kader" (7).

2.6

Spanningsvelden in de Bond

Binnen de Bond zijn een aantal spanningsvelden te signaleren.

A.

Doelstelling van de Bond en motivatie van de leden.

Mensen worden om uiteenlopende
Bond

ook

een

plaats hebben:

programma
recreatie,

redenen lid van de Bond.

waarin

verschillende

soorten

Daarom biedt de
activiteiten

educatie en emanciperende vorming.

prioriteit van de Bond is echter vooral gericht op deze

een

De beleids-

laatste activi-

teit: versterking van de emanciperende vorming.

B.

Doelstelling en de wijze van uitvoering.

De doelstelling van de Bond en de wijze van uitvoering van deze
doelstelling wordt op veel verschillende manieren omschreven. Meningsvorming
over
maatschappelijke onderwerpen is hierin een centraal punt. Voor het
bereiken van deze doelstelling staat de ontplooiing als mens centraal.
Verschillende begrippen komen naar voren:
informatief of thematisch leren,

ervaringsleren,

sociaal

leren,

ambachtelijk leren en emanciperende vor-

ming. De begrenzing van de begrippen is onduidelijk.

Zo is de interpretatie van het begrip emanciperende vorming heel ruim te noemen. Het
aandacht
besteden aan de gesprekken tijdens het handwerken, mits bewust
gekozen,
valt onder emanciperende vorming. Maar ook een discussiebijeenkomst
over
omgaan met macht is emanciperende vorming.
De emanciperende vorming is voor de handwerkcommissie van andere
aard en
gerichtheid dan de emanciperende vorming waar discussieleidsters aan
werken.

C.
Wij

Doelstelling en beleid.
constateren

V/79S.C

een

spanningsveld

tussen de

doelstelling

meningsvorming
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over maatschappelijke onderwerpen en het beleid van het Hoofdbestuur ten
aanzien van het innemen van standpunten. De procedures om tot standpunten
Hierdoor kan het voorkomen dat menings-

te komen zijn lang en omslachtig.
vorming niet

leidt tot mogelijk gewenste stappen.

Deze procedures worden

momenteel aangepast.

D.

Overdracht van deskundigheid en beschikbare menskracht.

De Bond is een grote organisatie, met diverse soorten kader en een aantal
verschillende kaderlijnen die hun eigen overdracht van specifieke deskundigheid vragen. Daarnaast is de Bond een organisatie die uit vrijwilligers
bestaat.

Net

als voor beroepskrachten

is

voor

vrijwilligers

de

tijd die

men aan de organisatie kan en wil besteden eindig.
De

organisatie

van

deskundigheidsbevordering

is

ingewikkeld.

Bovendien

treden op dit gebied door de ontwikkeling van de organisatie verschuivingDe verantwoordelijkheid voor en de inhoud van deskundigheidsbevor-

en op.

dering ligt op provinciaal niveau
samen met
een

Dit hangt

de grootte van een provincie en de eventuele aanwezigheid van

consulente.

werk;

niet altijd even duidelijk.

Een

consulente

zorgt

bestuursleden wisselenelke zes

voor

jaar.

continuïteit

van het bestuurs-

Daardoor kan zij

structureren

en bovendien meer overzicht houden over ontwikkelingen.
Kleinere provincies hebben geen consulente en door het kleiner aantal actieve leden komen er meer dubbelfuncties voor. Er zijn meer onderlinge retussen de

laties
taken

is

kaderleden.

Maar

een streng doorgevoerde scheiding van

tegelijkertijd minder noodzakelijk,

omdat

het

om minder

leden,

minder afdelingen en minder kringen gaat.
De organisatie van deskundigheidsbevordering voor het kader dat zich tussen het provinciale en afdelingsniveau bevindt en voor het kader op afdelingsniveau is per provincie verschillend. De plaats van het kader is niet
duidelijk, mede doordat een deel van het kader niet officieel in de structuur is opgenomen.

(B.v. contactvrouwen, gespreksleidsters,

leeskringleid-

ster).

E.

Overdrappt_pgp_Qgsgpp§igheid ep_gelQ.

De Bond is een ledenorganisatie met beperkte eigen middelen.
tie wordt bewust

laag gehouden,

de subsidie is beperkt.

V/79S.C
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iedereen lid kan worden en

13

2.7

Het project "Herwaardering van arbeid"

Vanaf 1 januari 1984 is in de Bond het project HvA in uitvoering. Voor de
organisatie en begeleiding hiervan was tot 1 januari 1988 een emancipatiewerkster beschikbaar.
Zoals

hiervoor

is

vermeld,

doelstelling van de Bond.

vloeit

het

project

HvA voort

uit

de

nieuwe

Het is een concretisering van deze doelstelling

aan de hand van een maatschappelijk thema.
De algemene doelstelling van de Bond luidt:

"De vereniging heeft ten doel

door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun besef van verantwoordelijkheid

en

deelname

aan de

samenleving te bevorderen,

in het

bijzonder

in

plattelandsgebieden" (2).
De algemene doelstelling van het project luidt:

"Het bevorderen van actie-

ve deelname van de leden aan discussies in de samenleving over arbeid en
de waardering van arbeid" (8). Opzet van het project HvA is dat alle groepen kaderleden het integreren in hun activiteiten voor de Bond. De emancipatiewerkster heeft in het aandragen en overdragen van inhoudelijke aspecten een sleutelpositie gehad. Uitgangspunt is dat de kaderleden zelf kunnen bekijken op welke wijze zij hun nieuwe kennis kunnen gebruiken in hun
functie.
Tijdens

de

looptijd van het project zijn op provinciaal niveau de werk-

groepen kadervorming in opbouw.

Tevens

staat

de relatie

tussen het werk

van de commissies en de beleidsprioriteit emanciperende vorming centraal.
Ook

in.

het

project

hebben

deze

spanningsvelden een rol gespeeld.

ontwikkelingen.

en.

de

hiervoor

genoemde

Het project zou immers via de bestaande

kanalen in de Bond worden uitgevoerd.

2.8

Samenvatting

De Nederlandse Bond voor Plattelendsvrouwen is een organisatie die werkt
voor en door leden. Van de bijna 80.000 leden zijn ongeveer 15.000 vrouwen
kaderlid. De Bond biedt recreatieve, educatieve en vormende programmals.
De structuur van de Bond is gecompliceerd. Er zijn veel soorten activiteiten die georganiseerd en uitgevoerd worden door verschillende groepen kaderleden.

V/79S.C

Het gaat om bestuurlijke kaderleden, kaderleden die informatief
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of ambachtelijk leren aanbieden en kaderleden die vorming aanbieden.
Daarnaast zijn er groepen kaderleden die de kadertraining van bovengenoemde groepen organiseren en uitvoeren.
Vanaf

1979 wordt in de Bond met een nieuwe doelstelling gewerkt. Het be-

vorderen van deelname van leden aan de samenleving staat hierin centraal.
Ten behoeve

van deze

doelstelling

is

emanciperende

vorming een beleids-

prioriteit, die doorwerkt in de organisatiestructuur van de Bond.
In het ledenaanbod moet emanciperende vorming een grotere plaats krijgen.
Dit

wordt

onder

andere

gerealiseerd

door

de

inhoud

en

de

opzet

van de

kadervorming aan te passen.
In de Bond zijn een aantal spanningsvelden te signaleren die mede verband
houden met de beleidsprioriteit emanciperende vorming en met de omvang van
de organisatie in relatie tot de beschikbare hoeveelheid menskracht en de
beschikbare middelen.
Het

project

gegaan.

"Herwaardering

van arbeid"

is

in

1984

in de

Bond van start

Dit project is een concrete invulling van de nieuwe doelstelling

van de Bond.

Het project is uitgevoerd via de structuur van de Bond door

de groepen kaderleden; daardoor hebben in het project de ontwikkelingen en
spanningsvelden binnen de Bond een rol gespeeld.

V/79S.C
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3

OPZET VAN HET ONDERZOEK

3.1

Inleiding

Dit hoofdstuk gaat over de opzet van het evaluatie-onderzoek.

In 3.2 gaan

we kort in op de aanleiding van het onderzoek en de vragen die leefden bij
de Bond.

In 3.3 laten we zien hoe we aan de hand van de doelstelling van

het project de onderzoeksvragen formuleren.

Voor het onderzoek is inper-

king nodig van de doelgroep en het gebied dat het onderzoek bestrijkt. Dit
komt samen met de selectie-criteria,
king,

in 3.4 aan de orde.

die gehanteerd zijn bij deze inper-

3.5 gaat over de praktijk van het onderzoek en

de onderzoeksfasen die daarbinnen te onderscheiden zijn.

3.2

Problematiek

In de opzet van het project HvA dragen de zittende kaderleden het project
uit,

bereiden de activiteiten voor en begeleiden deze.

Het

is

een werk-

wijze waarbij de opbouw van de organisatie wordt benut van de hoogste bestuursorganen via de kaderleden naar de basis: de leden van de afdelingen.
De doelgroep van het project waren alle leden van de Bond. De doelstelling
van het project was het bevorderen van een actieve deelname van de leden
aan discussies
(1).

in de samenleving over arbeid en de waardering van arbeid

Binnen de Bond leeft de vraag of in het project HvA de doelstelling

en de doelgroep bereikt

zijn.

Daarom heeft het hoofdbestuur van de Bond

aan de wetenschapswinkel het verzoek voorgelegd te bemiddelen in een evaluatie-onderzoek. Hierin zouden de werkwijze en het effect van het project
kunnen worden bekeken.

Het

te verrichten onderzoek zal

moeten resulteren in aanbevelingen voor

een volgend al dan niet meerjarig thematisch project

in de Bond.

Aan de

hand van de volgende vragen kunnen we meer zicht krijgen op de problematiek.
-

In hoeverre is de opzet om het project HvA via bestaande groepen kaderleden uit te dragen, gevolgd?

V/79S.C
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-

In hoeverre was deze werkwijze zowel naar inhoud als naar uitvoering
afgestemd op de doelstelling van het project:

het bevorderen van ac-

tieve deelname van de leden aan discussies over arbeid en de waardering van arbeid?
-

In hoeverre is de doelgroep, de leden, bereikt?

-

Welke alternatieven in werkwijze voor eventuele toekomstige projecten
in de Bond komen uit dit onderzoek naar voren?

3.3

Probleemstelling

Het project HvA moet bekeken worden tegen de achtergrond van doelstellingen en beleid van de Bond.
De doelstelling van de Bond luidt:

'Door vorming en ontwikkeling van vrou-

wen hun besef van verantwoordelijkheid voor en deelname aan de samenleving
te bevorderen°

(1).

Deze doelstelling wordt gerealiseerd via een programma-aanbod, waarin recreatie, educatie en emanciperende vorming een evenredig aandeel hebben.

De in 3.2 genoemde algemene doelstelling van het project HvA is uitgewerkt
in drie werkdoelen:
-

De

leden verdiepen zich in het thema arbeid door henzelf en anderen

verricht;
-

De leden gaan na wat hun eigen ervaringen met en ideeën over arbeid en
de waardering van arbeid zijn;

-

De leden vragen zich af of ze iets aan de eigen arbeidssituatie en in
het arbeidsbestel in het algemeen veranderd willen zien.

Daarna

volgt

een

soort

samenvatting.

Deze

luidt:

"Het gaat

erom

in een

proces van het verwerven van kennis en inzicht en van meningsvorming een
vruchtbare discussie over arbeid en de waardering van arbeid in de Bond te
realiseren (1).
De doelen zijn ruim geformuleerd. Het derde werkdoel is in de loop van het
project naar de achtergrond verschoven.
Wij

gebruiken de samenvatting als centrale doelstelling van het project:

het bereiken van meningsvorming bij de leden.

V/79S.C
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Deze doelstelling wordt binnen de Bond op twee manieren geïnterpreteerd;
1.

enerzijds het bevorderen van meningsvorming ongeacht het onderwerp;

2.

anderzijds

als

het

bevorderen van

meningsvorming

over

arbeid

en de

waardering van arbeid.

Binnen de Bond is meningsvorming over maatschappelijke onderwerpen belangrijk. Hieraan draagt het project bij, wanneer bij de leden een proces van
meningsvorming over HvA op gang is gekomen.

Om meer zicht te krijgen op

wat een proces van meningsvorming nu eigenlijk is,

zullen we dit begrip

nader uitdiepen.
Vragen die zich daarbij voordoen zijn:
-

wat wordt onder meningsvorming verstaan;

-

hoe komt een proces van meningsvorming tot stand;

-

wat zijn de noodzakelijke condities om een proces van meningsvorming
tot stand te brengen?

Nadat duidelijk is geworden wat meningsvorming is en welke aspecten het op
gang

brengen

van

project HvA bij
leid.
de

meningsvorming

bevorderen,

kan worden

nagegaan

of

het

de doelgroep in het project tot meningsvorming heeft ge-

Ook kan bekeken worden of in de opzet en uitvoering van het project

structuur van de

Bond,

om meningsvorming

te

bevorderen,

optimaal

is

benut, en of dit de juiste manier was.

Onderzoeksvragen zijn dan:
1.

Wat kan binnen het project onder meningsvorming worden verstaan;

2.

Is bij

de doelgroep in het project een proces van meningsvorming tot

stand gekomen en welke aspecten speelden daarbij een rol;
3.

Is bij de opzet en de uitvoering van het project HvA de structuur van
de Bond gebruikt om meningsvorming te bereiken en is dit de beste manier?

Vraag 1 komt in hoofdstuk 5 aan de orde, vraag 2 wordt in hoofdstuk 6 beantwoord en in hoofdstuk 7 vindt de beantwoording van vraag 3 plaats.

V/79S.C
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Onderzoekspopulatie

3.4

De

doelgroep van het project

HvA bestaat

uit

alle

leden.

lnperking van

deze doelgroep is voor het uitvoeren van het evaluatie-onderzoek noodzakelijk.

In de opzet van het project HvA spelen de groepen kaderleden een be-

langrijke rol waarin de provinciale kaderleden centraal staan. Het onderzoek richt zich daarom in eerste instantie op de provinciale kaderleden.
In de

Bond bestaan drie

te

lijnen waarbinnen kaderleden werkzaam zijn,

weten de bestuurlijke, de commissie- en de kadervormingslijn (zie 2.5).

Een nadere afbakening van de populatie naar provincie is nodig.

In eerste

instantie kiezen we er voor het onderzoek in twee provincies uit te voeren.

In die fase is tijd voor slechts tien (groep-)gesprekken.

Ten behoeve van het onderzoek scherpen wij het onderscheid tussen de verschillende

Het volgende onder-

soorten provinciale kaderleden nader aan.

scheid is gebaseerd op de verschillende soorten van kaderleden en op de
verschillende

functies

hebben

die zij

in de Bond met betrekking tot het

project HvA.

Wij komen tot de volgende indeling:
a.

bestuurlijke kaderleden met bestuurlijke verantwoordelijkheden;

b.

agogische kaderleden die getraind zijn op het werken met groepen (kader-)leden;

zij

vallen binnen de

commissielijn

(zie

2.5)

c.q.

werk-

groep kadervorming;
c.

kaderleden van commissies

met

inhoudelijke verwantschap met

commissie vrouw en de agrarische commissie.

HvA:

de

In deze commissies staat

de relatie met emanciperende vorming en educatie centraal;
d.

kaderleden van
voor

ons

commissies

zonder

onderzoek kozen we

inhoudelijke verwantschap

daarvoor

de culturele,

met

HvA:

de handwerk-,

de

internationale commissie en de commissie alleenstaanden. Dit zijn zogenaamde laagdrempelige commissies waarin een relatie tussen recreatie
en emanciperende vorming wordt gelegd.
Wij

willen deze vier categorieën apart benaderen,

omdat verwacht mag

worden dat zij verschillend betrokken zijn bij het onderwerp.
Deze groepen provinciale kaderleden vormen in eerste instantie de onderzoekspopulatie.
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Voor de keuze van de provincies hanteren we de volgende criteria:
-

Is het project door verschillende groepen kaderleden opgepakt en doorgegeven, zodat zoveel mogelijk leden het project krijgen aangeboden;

-

Hebben de kaderleden uit die provincies meegedaan aan vervolg-activiteiten.

Het is waarschijnlijk dat bij vrouwen die hebben deelgenomen

aan vervolg-activiteiten de doelstelling meningsvorming diepgaander is
bereikt;
-

Is

er een consulente

in de provincie aanwezig?

Een consulente heeft

een ondersteunende taak naar alle kaderleden. Daardoor zal zij invloed
(gehad)

hebben op het verloop van het project HvA.

Daarom willen wij

in

geval

zonder

elk

een

provincie

met

en

een

provincie

consulente

benaderen;
-

Wat is de bereikbaarheid vanuit Wageningen?

Bovenstaande criteria zijn toegepast op de

(in hoofdstuk 4.4 en 4.5 be-

schreven) activiteiten die in het kader van het project per provincie zijn
uitgevoerd.

Over

de

deelname

lijke gegevens verkrijgbaar.

aan vervolg-activiteiten waren geen duideVandaar dat wij ons bij de keuze van de pro-

vincies vooral bepaalden tot de overige criteria.

Als provincie zonder consulente komen Utrecht en Zeeland in aanmerking.

In

beide provincies lijken ongeveer evenveel verschillende groepen kaderleden
bezig

(te zijn geweest)

met het project.

Op grond van de bereikbaarheid

vanuit Wageningen en de onzekerheid over door kaderleden gevolgde vervolgstudiedagen in Zeeland, kiezen we voor Utrecht.

Als provincie met consulente komen de provincie Drente, Friesland en Overijssel in aanmerking, omdat het project in deze provincies over verschillende groepen kaderleden verspreid was.

Friesland valt af vanwege de af-

stand, de opheffing van de commissie vrouw en de onzekerheid over deelname
aan vervolgactiviteiten door de kaderleden.

De provincie Overijssel valt

af omdat hier minder commissies aan het project

lijken te werken dan in

Drente. De keuze is gevallen op de provincies Utrecht en Drente.
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Opzet en uitvoering van het onderzoek

3.5

Gezien de aard van de probleemstelling is gekozen voor een kwalitatief on.

derzoek. De methode van onderzoek en de omvang van de onderzoekspopulatie
zijn daarvan afgeleid.
Binnen het onderzoek zijn drie fasen te onderscheiden:
1.

Verkenning en theorie-ontwikkeling (van 1 oktober tot begin december);

2.

Groepsgesprekken in 2 ronden

(van begin december tot en met eind fe-

bruari);
3.

Verwerking van de gegevens en rapportage (van begin maart tot mei).

3.5.1

Het

Verkenning en theorie-ontwikkeling

onderzoek

is

gestart

met

bestuderen

het

van

schriftelijk materiaal

over de Bond en over het project HvA, zoals jaarverslagen en materiaal dat
ontwikkeld is binnen het project HvA.
de

context

waarbinnen het project

Hierdoor is een algemeen inzicht in
in het

plaatsvond en

verloop van het

project zelf verkregen. Vervolgens is de concept-onderzoeksopzet herschreven en zijn gesprekken gevoerd met de landelijke consulente en de emancipatiewerkster. Verder is via een telefonische enquête geïnventariseerd wat
er

aan het project is gedaan.

in de provincies

Er is tevens een beperkt

literatuuronderzoek gedaan rond het begrip meningsvorming en de voorwaarden

om

tot

meningsvorming

te

komen.

De

theorie-ontwikkeling

loopt

door

tijdens het hele onderzoek.

3.5.2

Groepsgesprekken

In de tweede

fase zijn vraaggesprekken gehouden met provinciale kaderle-

den (bijlage 6 en 7).

Deze vinden plaats in de vorm van groepsinterviews,

aangevuld met schriftelijke vragenlijsten (bijlage 1 t/m 5).
De

consulente

van

de

provincie

Drente

is

apart

geïnterviewd.

vraaggesprekken zijn telefonisch afspraken gemaakt,

Voor

de

die daarna vergezeld

van een globale aanduiding van de onderwerpen, schriftelijk zijn bevestigd.
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Bij de groepsinterviews in de eerste ronde zijn de volgende groepen provinciale kaderleden betrokken (zeven gesprekken met zes en twintig kaderleden):

Drente

Utrecht

bestuurlijk kader:

provinciaal bestuur

4 leden

3 leden

agogisch kader:

discussieleidsters

3 leden

2 leden

verwantschap met HvA: commissie vrouw

2 leden

1 lid

agrarische cie.

2 leden

2 leden

1 lid

1 lid

handwerk cie.

1 lid

1 lid

internationale cie.

1 lid

1 lid

cie. alleenstaanden

1 lid

kader van commissies met inhoudelijke

kader van commissies zonder inhoudelijke
verwantschap met HvA: culturele cie.

De laatste categorie commissies noemen we in het vervolg "diverse" commissies.
In Utrecht voerden wij het gesprek met de discussieleidster samen met de
leden van de agrarische commissie en het

lid van de commissie vrouw.

In

Drente voerden wij een gesprek met de leden van de agrarische commissie en
de commissie vrouw te zamen.
Wij zijn er ons van bewust dat het zoeken naar mensen voor een gesprek al
selectief werkt.

Sommige mensen zagen af van deelname aan een gesprek om-

dat zij zich negatief uitlieten over het project.

Een toch al volle agen-

da, geen tijd willen steken in een evaluatie-gesprek kwamen daar nog bij.
De geïnterviewden behoorden dus vermoedelijk tot de meer gemotiveerde leden.
Na de eerste gesprekkenreeks kwamen we tot de conclusie,
krijgen op de doorwerking van het project,

dat om zicht te

het zinvol zou zijn ook afde-

lingskaderleden te interviewen.
Voor de keuze van de afdelingskaderleden hanteren we de volgende criteria:
-

Werken de kaderleden binnen de bestuurlijke,
missielijn;

de agogische en de com-

zijn zij afkomstig uit dezelfde lijn als de geïnterviewde

kaderleden op provinciaal niveau;
-

Hebben deze kaderleden met het project HvA gewerkt?
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Aangezien de groep van gespreksleidsters in Drente ontbreekt en er ruimte
was voor zes interviews, besloten we in een gesprek twee afdelingsbesturen
te interviewen,

die vervolg-activiteiten hebben georganiseerd.

In de pro-

vincie Gelderland leek het meeste aan vervolgactiviteiten te zijn gedaan.
In de tweede ronde groepsgesprekken zijn de volgende groepen afdelingskaderleden betrokken (zes

gesprekken met twintig kaderleden):

a.

bestuurlijk kader: afdelingsbestuur

b.

agogisch kader:

c.

inhoudelijke commissie kader:

Drente

Utrecht

Gelderland

4 leden

4 leden

2 leden (2)

gespreksleidsters

2 leden

agrarische contact- 4 leden

4 leden

vrouw

In.

beide

provincies

voerden

we

aparte

gesprekken

met

de

verschillende

groepen kaderleden.
In alle groepsinterviews stonden vijf vragen centraal
lage 6,

(uitgewerkt in bij-

7):

1.

Wat is de motivatie van de kaderleden voor het project HvA;

2.

Wat hebben de kaderleden zelf van het project opgestoken;

3.

Wat

hebben

de

kaderleden op

het

gebied

aan deskundigheids-

van HvA

bevordering gevolgd;
4.

Wat hebben de kaderleden op het gebied van HvA doorgegeven en aan wie;

5.

Welke

het

(een

alle groepsvraaggesprekken met de provinciale kaderleden en bij

drie

suggesties

hebben

de

kaderleden

ter

verbetering

van

soortgelijk) project?

Bij

gesprekken met

afdelingskaderleden

waren wij

allebei

aanwezig;

bij

drie

groepsvraaggesprekken met afdelingskaderleden een van ons. Als wij beiden
aanwezig waren dan notuleerden en leidden wij om beurten het gesprek. Wij
maakten tevens

gebruik van een bandopname-apparaat,

waarvoor toestemming

aan de informanten was gevraagd.
Aan het eind van de tweede onderzoeksfase woonden we een afdelingsbijeenkomst bij in de provincie Utrecht. Het was een eerste bijeenkomst over het
thema HvA in die afdeling.

De diaserie werd vertoond en we discussieerden

in groepjes naar aanleiding van discussievragen. De bijeenkomst stond onder leiding van een lid van de commissie vrouw.
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3.5.3

Verwerking van de gegevens

In de derde periode vond de uiteindelijke ordening en verwerking van de
gegevens uit de groepsgesprekken plaats,

en het schrijven van het onder-

zoeksverslag.
Aan de hand van literatuur wordt in hoofdstuk 5 het begrip meningsvorming
uitgewerkt.

Er wordt een omschrijving gegeven,

waarbij

sprake is van me-

ningsvorming over de waarde van betaalde en onbetaalde arbeid.

Hiermee is

de eerste onderzoeksvraag beantwoord.
Tijdens de groepsinterviews zijn we vooral in algemene termen ingegaan op
het proces en de inhoud van meningsvorming.

Als een soort meningspeiling

zijn schriftelijke vragen gesteld over de waarde van betaalde en onbetaalde arbeid. Verder zijn er schriftelijke vragen gesteld over
-

deelname van kaderleden aan de verschillende activiteiten op het gebied van HvA;

-

het doorgeven en aanbieden van het project aan de

(andere kader-)le-

den;
-

de

manier

waarop

werd gemaakt (3)

Voor

hoofdstuk 6

materiaal.

dit

gebeurde

en van

welk

materiaal/inhoud gebruik

(zie bijlage 2).

en 7

is gebruik gemaakt van interviews en schriftelijk

In hoofdstuk 6 wordt de vraag naar de

ningsvorming behandeld.

totstandkoming van me-

In hoofdstuk 7 wordt de vraag besproken of in het

project HvA is voldaan aan de organisatorische voorwaarden om meningsvorming te bevorderen.

Op deze wijze kunnen wij

achterhalen op welke wijze

het project in de praktijk verlopen is. Aan de hand van de activiteiten in
twee provincies kan bekeken worden of de landelijke activiteiten waren afgestemd op de provinciale activiteiten en of die activiteiten plaatsvonden
via de formele structuur van de Bond.
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4

4.1

HET PROJECT HERWAARDERING VAN ARBEID

Inleiding

een beschrijving en een reconstructie van het

In dit hoofdstuk geven wij

project HvA, vanaf het ontstaan daarvan tot 1 januari 1988.
die aanleiding gaven tot het starten van het

In 4.2 worden de factoren,
project,

aangegeven. Aan de hand van de algemene doelstelling beschrijven

we de opzet van het project in 4.3.

In 4.4 volgt een beschrijving van de

activiteiten die de emancipatiewerkster gedurende deze periode ontplooide.
In 4.5 wordt globaal
gewerkt.

beschreven hoe

in de provincies met het project

is

Dit globale beeld is nodig om tot een keuze te komen van de pro-

vincies die we diepgaander zullen onderzoeken.

4.2

Ontstaan van project

Vanaf l januari 1984 is in de Bond het project Herwaardering van Arbeid in
uitvoering.

Voor

de begeleiding en uitvoering hiervan was

tot

1

januari

1988 een emancipatiewerkster beschikbaar.

Aan de totstandkoming van het project HvA hebben,

behalve de herformule-

ring van doelstellingen binnen de Bond, ook een aantal andere ontwikkelingen bijgedragen.
-

(Associated Country Women of the World)

heeft in 1982 een in-

ternationale conferentie gehouden in Nederland.

Eén van de themals op

De ACWW

deze

conferentie

waarde

was

(huishoudelijke)

van huishoudelijke

conferentie is
gehouden over

arbeid

aan

arbeid;
de

orde.

daarbij

kwam

Voorafgaand

o.a.

de

aan deze

in een 60-tal afdelingen een inventariserende enquête
de mening met betrekking tot de waarde van onbetaalde

arbeid. Uit deze enquete bleek dat 90% van de leden huishoudelijke arbeid als werk beschouwde, 57% vond dat deze arbeid economisch gewaardeerd zou moeten worden,

20% vond dat de vrouw het huishoudelijke werk

moet doen en 65% vond het gerechtvaardigd dat vrouwen in tijden van
werkloosheid een baan buitenshuis hebben.

V/79S.C

25

-

De

commissie vrouw was

bezig met het

thema huishoudelijke

arbeid en

vrijwilligsterswerk. Zij had hier een aantal vragen over, die ze graag
verder wilde uitwerken.
-

In de samenleving als geheel stond het thema arbeid als onderdeel
van
het emancipatieproces in de schijnwerpers. Het was de bedoeling om dit
thema vanuit de samenleving in de Bond te brengen.

-

De

rijksoverheid

Andere

geld

vrouwenorganisaties

geld voor.
een.

stelde

Ook voor

voor

emancipatiewerksters

werkten met

projecten en zij

beschikbaar.
kregen daar

de Bond was het belangrijk om naast consulentes

emancipatiewerkster

aan

te

trekken.

Door

het

meer

beleidsmatig

werken was de hoeveelheid werk gegroeid en de behoefte aan professionele ondersteuning toegenomen.
-

Een andere overweging die een rol speelde, was de behoefte aan erkenning van het werk van de Bond. Hiervoor was publiciteit nodig.
Het
project zou het werk van de Bond zichtbaar kunnen maken.

Op grond van deze overwegingen heeft het hoofdbestuur besloten
om een subsidie aan te vragen voor een emancipatiewerkster ten behoeve van de
uitvoering van een project HvA. Er werd tevens subsidie aangevraagd voor
een
project voor deskundigheidsbevordering van het kader. Dit project paste
niet binnen het beleid van DCE.

Het project HvA wel.

Slechts de subsidie

voor HvA werd toegekend.

4.3

Opzet van het project

De algemene doelstelling van het project
tieve deelname van de

luidde:

leden aan discussies

°Het bevorderen van ac-

in de samenleving over arbeid

en de waardering van arbeid'.
Deze is geoperationaliseerd in drie werkdoelen.
Men wilde de leden stimuleren om:
-

"Zich te verdiepen in het thema arbeid,

door henzelf en anderen ver-

richt.
-

Na te gaan wat hun eigen ervaringen met en ideeën over arbeid
en de
waardering van arbeid zijn.

-

Zich af te vragen of ze iets in de eigen arbeidssituatie en in het arbeidsbestel in het algemeen veranderd willen zien, zo ja, wat en hoe".
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Het gaat erom in een proces van het verwerven van kennis en inzicht en van
meningsvorming een vruchtbare discussie over arbeid en de waardering van
arbeid in de Bond te realiseren (1).

De doelgroepen van het project HvA zijn:
a.

(nog) niet geïnteresseerde en gemotiveerde vrouwen;

b.

wel geïnteresseerde en gemotiveerde vrouwen.

Binnen deze twee doelgroepen kunnen vier categorieën worden onderscheiden:
-

huisvrouwen

-

huisvrouwen-vrijwilligsters

-

huisvrouwen-meewerkende vrouwen,

al/niet vrijwilligsters

-

huisvrouwen-baanvrouwen

al/niet vrijwilligsters (1).

Het meerjarenproject is opgebouwd uit twee tpsep, waarbij achtereenvolgens
in onderlinge samenhang de volgende vier aspecten belicht worden:
Fase I

Fase II

1.

Eigen ervaring met arbeid.

2.

Kennis over en inzicht in arbeid vroeger en nu.

3.

Analyse van de plaats van de onbetaalde en betaalde arbeid
in de maatschappij.

4.

Door

ons

Toekomstperspectieven (2).

worden de vier

aspecten van arbeid als

volgt benoemd:

Ervaring

met arbeid, geschiedenis, analyse en toekomstperspectieven.

De emancipatiewerkster heeft in het aandragen en in overdragen van inhoudelijke aspecten van het project een sleutelpositie in de Bond.
Haar taakstelling is:
-

Inhoudelijk stimuleren van de meningsvorming van alle leden rond het
thema HvA.

-

Verzorgen van de inhoudelijke deskundigheidsbevordering over HvA voor
landelijke en provinciale kaderleden.

Aandragen van werkvormen hoe er

met het thema gewerkt kan worden.
-

Voorbereiden en begeleiden van studiegroepen voor de meer geïnteresseerde

leden rond bepaalde

aspecten van HvA en het

samenstellen van

studiemateriaal.
-

Voorbereiden van een landelijke manifestatie in 1987 (3).
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Voor de uitvoering van het project HvA waren twee mogelijkheden:
-

het

trainen van nieuw kader

+ belangstellend bestaand kader

op

het

thema HvA. Zij zouden daarna rechtstreeks op provinciaal en afdelingsniveau aan het werk kunnen;
-

via de structuur van de Bond werken, d.w.z. het trainen van kaderleden
op het thema HvA en hen aanspreken op hun taak in de Bond. De kaderleden zouden op deze wijze het project moeten doorgeven door het te integreren in het bestaande werk in de Bond.

Het hoofdbestuur besloot voor de tweede mogelijkheid. Daarvoor waren enkele redenen:
Zo is ook met de nieuwe doelstelling uit 1979 en het beleidsplan gewerkt.
Het project ligt in het verlengde van de nieuwe doelstelling.
De eerste mogelijkheid zou weer een nieuwe groep binnen de Bond creëren.
Bovendien zou dat extra kosten met zich meebrengen.

Bij de werkwijze van

de tweede mogelijkheid wordt de opbouw van de organisatie benut:

van de

hoogste bestuursorganen via het kader naar de afdelingen.

In de loop van het project is de aanpak, zoals die is voorgesteld in het
projectplan enigszins gewijzigd.
De vier categorieën die bij de doelgroepen zijn genoemd, zijn gebruikt als
een analyse-kader om soorten arbeid te benoemen.
later stadium nog aan toegevoegd.

Thuiswerk is daar in een

Het onderscheid tussen gemotiveerde en

(nog) niet gemotiveerde vrouwen (bedoeld wordt:

leden) als twee verschil-

lende doelgroepen is in de praktijk gedurende de eerste drie jaar nauwelijks gehanteerd.
veerde

en

(nog)

Er is een algemeen pakket ontwikkeld voor alle gemotiniet gemotiveerde

leden.

In de

ontwikkelde diaserie,

in

artikelen in het Bondsorgaan de Plattelandsvrouw en in de kadertraining is
het onderscheid wel/niet gemotiveerde kaderleden niet tot uitdrukking gekomen. Een uitzondering hierop vormen de commissie vrouw en de agrarische
commissie, die een extra studiedag kregen.
In het vierde jaar is met name aandacht geschonken aan gemotiveerde kaderleden. De werkdoelen zoals die in het projectplan zijn omschreven, hebben
niet

als

zodanig gefunctioneerd.

schema ordening aangebracht.
alleen een
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fasering

In plaats

daarvan heeft het

twee-fasen

Achteraf is te herleiden dat deze fasen niet

in tijd inhouden,

maar

ook samenvallen met

een ge-
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richtheid op verschillende doelgroepen:

Fase 1 voor de

(nog) niet gemoti-

veerde leden, Fase II voor de gemotiveerde leden.
Met name het hoofdbestuur, de provinciale besturen, de landelijke en provinciale commissies en de discussieleidsters hebben inhoudelijke trainingen gehad die door de emancipatiewerkster werden georganiseerd en geleid.
De cursus-

en gespreksleidsters uit de kadervormingslijn hebben geen spe-

ciale training gehad op HvA.
Het was de bedoeling dat in iedere provincie zelf vorm wordt gegeven aan
het project:

er kan gezocht worden naar een vertaling van het project die

aansluit bij de eigen situatie (bij de regionale geschiedenis) en de eigen
werkwijze.

4.4

Activiteiten van de emancipatiewerkster

Het meerjarenproject is als volgt opgebouwd:
Fase I

:

1984 stond in het teken van de ontwikkeling en van de introductie van het project bij het hoofdbestuur en de provinciale besturen.

In

1985 en 1986 werden activiteiten ontplooid voor de

inhoudelijke deskundigheidsbevordering voor provinciale besturen,

provinciale commissies en discussieleidsters. Verder wer-

den er mogelijkheden geboden aan provinciale besturen om werkervaringen uit te wisselen met betrekking tot de integratie van
het project in de eigen provincie.

De activiteiten hebben be-

trekking op ervaring met arbeid en geschiedenis.
Fase II

:

In 1987

werden er

activiteiten ontplooid voor geïnteresseerde

(kader-)leden, die vervolgactiviteiten wilden gaan opzetten.
Deze

activiteiten hebben betrekking op analyse van

arbeid en

toekomstperspectieven.

De emancipatiewerkster werkte vanaf het begin samen met een begeleidingsgroep.

Deze

groep was

samengesteld uit

de

bestaande begeleidingsgroepen

van de landelijke studiefunctionaresse en de landelijke consulente, aangevuld met een lid van de agrarische commissie. De begeleidingsgroep had tot
taak de emancipatiewerkster wegwijs te maken in de Bond en haar te onder-
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steunen bij
project

A

inhoudelijke en praktische werkzaamheden.

bleek deze

groep niet

alle

werkzaamheden

aan

In de loop van het
te

kunnen. Daarom
werd in 1986 daarnaast een inhoudelijke steungroep gevormd om
de emancipatiewerkster bij de verdere ontwikkeling van het project te
ondersteunen.
De inhoudelijke steungroep functioneerde naast en onder
verantwoordelijkheid van de begeleidingsgroep.

Het jaar 1984 heeft de emancipatiewerkster vooral gewerkt aan het
uitwerken van het project. In een driedaagse bijeenkomst (de zogenaamde
toetsingsdagen) heeft zij met een groep van twintig vrouwen uit alle
geleidingen van de Bond ideeën en programmavoorstellen doorgesproken.
Hier werd
tevens een werkwijze voor °tijdschrijven' als vormingsinstrument,
ontwikkeld.
Verder heeft zij op de vergadering van dat jaar voor het hoofdbestuur,
provinciale besturen, de landelijke commissies,

de

de Projectgroep Kadervor-

ming en de Stuurgroep Werkontwikkeling te zamen het project HvA
aangeboden
aan provinciale besturen en hield zij een inleiding over
vier soorten arbeid: huishoudelijke en vrijwillige arbeid, arbeid van meewerkende
vrouwen
en baanarbeid van vrouwen. Vervolgens begeleidde zij een
beleidsdag van
het hoofdbestuur over de betekenis van het project HvA voor het
werk van
een hoofdbestuurslid. Op de Algemene Vergadering hield zij een
inleiding
over de inhoud en opzet van het project HvA (4).

Het jaar 1985 heeft de emancipatiewerkster de nadruk gelegd op
deskundigheidsbevordering van de provinciale kaderleden.
Op de bijeenkomst van het hoofdbestuur met alle leden van
de provinciale
besturen verdiepten de kaderleden zich in de inhoud van het project
met
behulp van de resultaten van een week tijdschrijven en werden er mogelijkheden onderzocht om het project in de eigen provincie in te
voeren.
Van eind 1984 tot begin 1986 organiseerde en leidde de
emancipatiewerkster
in samenwerking met de landelijke commissies studiedagen voor alle
provinciale commissies. Dit waren bijeenkomsten voor één of meerdere
commissies:
aparte studiedagen voor de agrarische, de zang-, de handwerkcommissie,
de
commissie vrouw en de commissie °buitenlandse vrouwen en wij', en gecombineerde studiedagen voor de overige commissies, zoals de culturele
commissie en de commissie alleenstaanden. Voorwerk voor een aantal
studiedagen
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was een week tijdschrijven en het lezen van artikelen over HvA in de Plattelandsvrouw. De studiedagen bevatten steeds twee onderdelen. Een gedeelte
van de dag werd besteed aan deskundigheidsbevordering met betrekking tot
de inhoud,

een ander gedeelte werd besteed aan de vraag hoe het project

uitgedragen zou kunnen worden.

Verder organiseerde de emancipatiewerkster

in 1985 een studiedag over HvA voor de discussieleidsters,
in hun werk kon doorwerken.

zodat HvA ook

Zij leverde bovendien een bijdrage aan de bij-

scholing van discussieleidsters over de relatie tussen macht (het discussiethema in de Bond)

en arbeid.

In datzelfde jaar organiseerde de emancipatiewerkster gesprekken met provinciale besturen en consulentes
de provincie.
extra gesprek.

Voor de provincies

zonder

consulente organiseerde

Samen met anderen heeft zij

kon worden

bruikt

over integratiemogelijkheden van HvA in

bij

de

organisatie

zij

dat ge-

materiaal ontwikkeld,

van activiteiten voor

de

een

leden op

verschillende plaatsen in de Bond: een werkboek voor kaderleden, een werkmap voor afdelingsbesturen en een diaserie (5). Hoewel de emancipatiewerkster voorstelde om begeleidingsmateriaal voor gespreksleidsters te ontwikkelen, gebeurde dit niet (6).

In

1986

is

voor het hoofdbestuur een speciale beleidsdag over de

inhoud

van HvA in relatie tot het beleid van de Bond verzorgd. Verder heeft de
emancipatiewerkster een brief geschreven met adviezen aan alle provinciale
besturen en aan alle provinciale commissies.
op bezoek geweest bij

Daarnaast is zij op aanvraag

een aantal provincies om te bespreken hoe het pro-

ject verder uitgedragen zou kunnen worden. Omdat er behoefte was aan extra
ondersteuning van provinciale bestuursleden, die de planning, de coördinatie en de begeleiding van de activiteiten voor HvA in hun pakket hadden,
heeft de emancipatiewerkster in twee verschillende provincies een inhoudelijke studiedag voor provinciale besturen georganiseerd.

Op deze studie-

dagen zijn mogelijkheden en knelpunten van het project HvA in de provincies aan de orde geweest.
Op de

jaarlijkse bijeenkomst van het hoofdbestuur en de provinciale be-

sturen is door de emancipatiewerkster het onderwerp 'Economische zelfstandigheid,
steld.
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De landelijke commissie vrouw en de landelijke agrarische commissie hebben
extra ondersteuning gehad.
een actualiteitendag over

Samen met de

landelijke

commissie vrouw werd

'Huwelijksrecht' voorbereid en begeleid. Met de

landelijke agrarische commissie is een open landelijke themadag voorbereid
voor

1987,

over

de

positieverbetering

aanleiding van het rapport
Verder

heeft

de

van

agrarische

vrouwen.

Dit

naar

'Loon naar Werken' van de commissie van Zeil.

emancipatiewerkster

een begin gemaakt

met

de

opzet

van

twee cursussen die bedoeld zijn als vervolgaanbod voor leden die na kennismaking met het project HvA op een afdelingsbijeenkomst behoefte hebben
ermee

verder

te

gaan.

Deze

cursussen

gaan.

over

het

analyseren.

van.

de

plaats van betaalde en onbetaalde arbeid in onze maatschappij en over toekomstperspectieven. Deze cursussen zijn echter niet uitgevoerd.
Op verzoek van het hoofdbestuur had de emancipatiewerkster sinds eind 1985
zitting in de voorbereidingsgroep voor de Bondsmanifestatie

°Werk in Uitvoering' in 1987. Het Symposium °werk in de zijlijn° ging onderdeel uitmaken van deze manifestatie. Aan de voorbereidingen van het symposium en het
HvA-deel van manifestatie besteedde zij in samenwerking met de inhoudelijke steungroep in 1986 en 1987 veel aandacht en tijd (7).

In 1987 heeft het hoofdbestuur een beleidsdag gehouden als voorbereiding
op het

Symposium.

Daarnaast waren er voor geïnteresseerde kaderleden de

volgende activiteiten:
-

onder leiding van de landelijke consulente vond een driedaagse internaatscursus

plaats

over

programmeren

van

leden-activiteiten.

Deze
hoorde tot het reguliere aanbod. HvA vormde een voorbeeld binnen de al
vaker uitgevoerde cursus

'leren programmeren°.

De cursus was dan ook

niet uitsluitend gericht op kaderleden die met HvA werkten;
-

verder organiseerde

de emancipatiewerkster

in twee verschillende re-

gio°s twee inhoudelijke studiedagen;
-

en in samenwerking met een vormingswerkster organiseerde ze een driedaagse internaatscursus voor geïnteresseerde kaderleden die vervolgactiviteiten willen organiseren rond toekomst-scenario°s.

Verder heeft het symposium °Werk in de zij-lijn' plaats gevonden, als
onderdeel van de landelijke Bondsmanifestatie. Binnen de Bond bestond al
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lang het idee om een landelijke manifestatie te organiseren waarin al het
werk van de Bond tentoongesteld zou worden.

Dit was bedoeld als een aan-

vulling van of uitbreiding op de jaarlijkse handwerk tentoonstelling.
suggestie

van

de

begeleidingscommissie

landelijke consulente is
seerd,

Op

en de

van de emancipatiewerkster

tijdens de manifestatie dit symposium georganiDit hoogtepunt

om een hoogtepunt in te bouwen in het project HvA.

was zowel naar binnen gericht door een stimulans te geven aan de discussie
over

toekomstperspectieven,

naar

als

buiten gericht

door politieke

aan-

bevelingen. De politieke aanbevelingen luidden:
I.

Maatschappelijke opwaardering van verzorging en opvoeding van kinderen.

en.

Pleidooi

arbeid.

huishoudelijke

voor

een

verplicht

vak

"verzorging" in de basisvorming voor alle leerlingen van 12 tot 16
jaar.
Il.

Opname van de onbetaalde arbeid van vrouwen in het Bruto Nationaal
Produkt.

Pleidooi

voor

onderzoek

naar

de

economische

waarde

van

huishoudelijke arbeid.
Ill.

Verbetering van de positie van vrouwen die meewerken in eigen bedrijf en beroep (8).

De inleidingen op het symposium hadden als thema de maatschappelijke waarde van de opvoeding en de kinderverzorging nu en in de toekomst.

Ten be-

hoeve van het symposium is een uitgebreide informatie-bundel samengesteld.
die één van de resultaten zijn van het

De aanbevelingen aan de politiek,

symposium, zijn voorbereid in de inhoudelijke steungroep en in het hoofdbestuur.

In het najaar van 1987 heeft het hoofdbestuur een beleidsdag ge-

houden waar onder andere de vraag aan de orde kwam, hoe het bestuur verder
zou kunnen werken met de aanbevelingen aan de politiek.
stappenplan

ontwikkeld.

Thema°s

zijn:

Hiervoor

is een

vrijwilligsterswerk en opname van

huishoudelijke arbeid in het Bruto Nationaal Product (9).
Per 1 januari 1988 is het werk van de emacipatiewerkster beëindigd.

In 1988 is een terugkom-dag gepland voor alle uitvoerende kaderleden die
aan het project hebben meegewerkt.

Afhankelijk van de behoefte op die dag

georgazal er eventueel nog een tweede dag volgen. De terugkom-dag wordt
niseerd door de projectgroep kadervorming, waarbij eventueel de steun kan
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worden ingeroepen van de inhoudelijke steungroep. Op deze dag zullen werkvorm en methodiek aan de orde komen. Het is de verantwoordelijkheid van de
provinciale besturen wat er verder aan HvA gedaan wordt.

Materiaal

Gedurende de hele looptijd van het project zijn er artikelen over het project in de 'Plattelandsvrouw' verschenen, zowel van de hand van de emancipatiewerkster als van de hand van de leden van haar begeleidingsgroep en
de inhoudelijke steungroep.
willigerswerk.
over

arbeid,

In 1986 verscheen een themanummer over vrij-

Ook verschenen er artikelen waarin leden hun mening gaven
economische

zelfstandigheid,

het

beleidsplan

emancipatie,

enzovoort.

Er is een 'werkmap voor afdelingsbesturen'

en een

'werkboek voor kaderle-

den' gemaakt.
Als

hulp

bij

het

organiseren.

van

een.

leden ter kennismaking met het project,
sturen'

bedoeld.

De

map bestaat uit

eerste
is de

afdelingsbijeenkomst

voor

°werkmap voor afdelingsbe-

een informatief/inhoudelijk deel

en

uit een deel over werkvormen. De meeste artikelen in de werkmap waren eerder gepubliceerd in de °Plattelandsvrouw'. Er wordt in de map aandacht besteed aan de eigen ervaring met arbeid en aan de geschiedenis. Voorts bevat de map informatie over verschillende vormen van arbeid: huishoudelijke, vrijwillige, baanarbeid en arbeid van de meewerkende echtgenote.

Het

'werkboek voor kaderleden' is bedoeld voor provinciale kaderleden, met

name voor de leden van de provinciale commissies, die dit kunnen gebruiken
bij

vervolgactiviteiten,

zoals

koffie-ochtenden,

themadagen,

cursussen.

Ook het werkboek bestaat uit een inhoudelijk deel en een deel over werkvormen. Het inhoudelijk deel is in het werkboek uitgebreider en diepgaander behandeld dan in de werkmap voor afdelingsbesturen.
Naast de eigen ervaring met arbeid en de geschiedenis ervan wordt ook aandacht besteed aan de analyse van arbeid. Evenals de map bevat het werkboek
algemene

informatie

over

de

verschillende

vormen van arbeid;

huishoude-

lijke, vrijwillige, baanarbeid en arbeid van de meewerkende echtgenote.
Als één van de werkvormen wordt het tijdschrijven genoemd.

V/79S.C

34

Behalve de geschreven teksten is er een diaklankbeeld met discussievragen
°Bondsvrouwen en Herwaardering van

over

arbeid'

Dit is bedoeld

gemaakt.

ter kennismaking met het project en ter stimulering van de discussie. De
afdelingsbestuursleden kunnen het diaklankbeeld aanvragen bij het provinciale bestuur.

Consulentes

Gedurende

de

projectperiode

was

er

regelmatig overleg met de

landelijke

consulente en de landelijke studiefunctionaresse. Met de provinciale consulentes had de emancipatiewerkster in 1984 een gesprek over o.a. de aansluiting en aanpak van het project in de provincie. Kort na het eerste gesprek is een vervolggesprek gepland, dat echter niet heeft plaatsgevonden
wegens gebrek aan deelname. Een aantal consulentes reageerden wel schriftelijk op vragen van de emancipatiewerkster.

Deze vragen waren bedoeld ter

voorbereiding van de tweede bijeenkomst.

Activiteiten HvA op provinciaal niveau (10)

4.5

In deze paragraaf geven we een globaal beeld van de wijze waarop het project door de provinciale kaderleden naar de leden is vertaald.
Eerst

komen de

provincies

zonder

consulente

aan

de

orde,

vervolgens

de

provincies met consulente.

Er zijn vijf provincies zonder consulente:
Flevoland heeft 15 afdelingen.

In tegenstelling tot 1986 waren er in 1987

enkele activiteiten en stimulansen in het kader van HvA.
missie

stelde

haar

jaarlijkse tentoonstelling in het

De handwerkcom-

teken van het pro-

ject.
Het provinciale bestuur biedt het project HvA nu gratis aan in de afdelingen onder de noemer

'Toekomstperspectieven°. Inmiddels zijn er enkele aan-

vragen voor vervolgactiviteiten binnen.
De

driedaagse

door twee

over

toekomstperspectieven

in

(kader-)leden uit Flevoland bijgewoond (informatie:

ciaal bestuur).
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De provincie
najaar

1985

Utrecht heeft
het project

35

afdelingen.

Het provinciale bestuur heeft

op een werkvergadering voor

lingsbesturen geïntroduceerd met

het

diaklankbeeld.

commissies

en afde-

In maart

1986 heeft
zij gekeken naar mogelijkheden voor het project voor de commissies
en de
afdelingen. Zij organiseerde in dat jaar kringwerkbijeenkomsten voor afdelingsbesturen en commissies rond het thema HvA en een themadag over vrijwilligerswerk.

In het voorjaar van 1987 organiseerde de commissie vrouw op twee
verschillende plaatsen een thema-ochtend over veranderende kijk op
werkzaamheden.
Ook de agrarische commissie organiseerde regionale thema-ochtenden
in
1987. Binnen de andere commissies, met name binnen de handwerkcommissie,
is gewerkt aan HvA. Twee provinciale bestuursleden woonden
een enkele speciale landelijke commissiedag bij. Volgens de informatie is
het project
goed aangeslagen en is de afsluiting van fase I bijna een feit.
Nagenoeg
alle afdelingen hebben HvA op hun programma gehad of plaatsen
dit op hun
programma voor 1988. In 1987 liep het thema als een rode draad door
de
provinciale jubileumviering (informante: lid provinciale bestuur).

Zeeland heeft
eenkomsten

35

afdelingen.

In

georganiseerd door

1985 en in 1986 werden provinciale bij-

het

vergaderingen en kringkaderdagen:

provinciale

bestuur,

zoals

kringwerk-

in 1986 een bijeenkomst voor alle afde-

lingsbesturen en een bijeenkomst alleen voor de leden van het provinciale
bestuur. De werkgroep kadervorming organiseerde ook een eigen
bijeenkomst
over HvA samen met de leden van de commissie vrouw, de discussieleidsters
en de gespreksleidsters.
gehouden.

In

1987

Volgens de informante

lijks opgepakt.

zijn er geen provinciale bijeenkomsten

is het project door de commissies nauwe-

Uitzondering vormde de culturele commissie,

die de lees-

kringen stimuleerde in hun leeskring boeken op te nemen die te maken
hebben met het onderwerp van het project.
Het aantal afdelingsbijeenkomsten, voornamelijk afdelingsavonden,

bedroeg
in 1987 twee en twintig. Dit is meer dan in 1986. Zelden was er echter
een
vervolgactiviteit. Bij de afdeling leeft het idee, dat eenmaal aandacht
geven aan het project HvA voldoende is.

Stimulering om verder te gaan is

nodig (informante: lid provinciaal bestuur).
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Noord-Brabant telt 15 afdelingen.
malige

HvA

werkgroep

opgericht,

In deze provincie is tweemaal een eenbeiden.

die

uit

enkele

be-

provinciale

stuurs- en commissieleden bestonden. In 1986 organiseerde de ene werkgroep
kaderdag

een

voor

in

en

afdelingsbesturen

1987

de

organiseerde

werkgroep een kaderdag voor afdelingsbesturen en commissies.

andere

Op deze ka-

derdag was de emancipatiewerkster aanwezig.
het aantal provinciale kaderdagen door een tekort aan provinciale

Hoewel

is het project wel op alle provinciale

bestuursleden beperkt is gebleven,
kaderdagen aan de orde geweest.

In de

afdelingen

is

op

het

onderwerp

algemeen liep het project moeilijk.
lingen niet gekomen.

Over

verschillend gereageerd.

het

Verder dan fase I is men in de afde-

Wanneer het provinciale bestuur geen verdere stimu-

lansen geeft, wordt HvA niet langer op de afdelingsprogramma's geplaatst.
Er zijn geen plannen in de richting van fase Il

(informante:

lid provin-

ciaal bestuur).

is

Groningen.
streefde

naar

een

provincie

een zo groot

met

73

afdelingen.

mogelijke

betrokkenheid

enkele

afdelingshet

thema-bijeenkomsten.

geheel

provinciale
met

het

bestuur
HvA

project

In 1986 organiseerde het be-

van alle leden van het provinciale bestuur.
stuur

Het

of

gedeeltelijk

over

HvA

voor

en kringbesturen en een commissiedag voor alle commissies.

provinciale

mededelingenblad

werden

sinds

november

1986

In

maandelijks

vraaggesprekken in het teken van HvA opgenomen. Deze gesprekken waren georganiseerd door het provinciale bestuur en de perscommissie.
De

agrarische

commissie

behandelde

in

onderwerpen die

1986

verwant

zijn

aan HvA en leden van de commissie vrouw verzorgden regelmatig afdelingsavonden over HvA.

In het kader van het provinciale jubileum is in de afde-

lingen veel aan HvA gedaan.

In 1987 kwamen 22 aanvragen bij

het provin-

ciale bestuur voor de diaserie en voor 1988 zijn ook enkele aanvragen binnen.
De discussies over HvA bevinden zich voornamelijk in fase I van het project.

De

driedaagse

internaatscursus

over

toekomst-scenario°s

een discussieleidster bijgewoond (informante:
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Er zijn zes provincies met een consulente:
Friesland is een provincie met 90 afdelingen. Het
provinciale bestuur organiseerde in 1986 voor de kringbesturen een
bijeenkomst over het project
HvA. Door het provinciale bestuur en de consulente
werd een informatieboekje geschreven en een bijeenkomst georganiseerd
voor de commissies. In
datzelfde jaar is door enkele commissies zonder
inhoudelijke verwantschap
met HvA gewerkt met het project. De agrarische commissie
behandelde onderwerpen die verwant zijn aan HvA. De commissie vrouw was
vanaf de start van
het project actief, maar sinds de opheffing van deze
commissie lijkt er
weinig ondernomen te worden in het kader van HvA.
In 1987 is op de provinciale jaarvergadering
een forum samengesteld, bestaande uit Bondsvrijwilligsters en vertegenwoordigsters
van de Stichting
Vrouw en Werkwinkel uit Leeuwarden. Verder waren er
in dat jaar een aantal
afdelings- en wijkbijeenkomsten en voor het seizoen
1987/1988 zijn er ook
enkele gepland.
De werkgroep

'Vrouw en recht'

(informantes:

twee leden van provinciale bestuur en een lid van
werkgroep

integreert HvA met de lopende onderwerpen.

'Vrouw en recht).

De provincie

Drente heeft

113

afdelingen.

Bij

de

start van het

project

werd een werkgroep HvA in het leven geroepen,

om de activiteiten bestuurlijk te stimuleren. Hierin zaten enkele leden
van het provinciale bestuur
en de consulente. De samenstelling wijzigde in
1987 en inmiddels bestaat
de werkgroep uit twee provinciale bestuursleden
en twee leden van de commissie vrouw.
In

1985

en

1986

zijn

commissiedagen georganiseerd,

kringbijeenkomsten voor

afdelingsbesturen,

waarvan

en
een

in

1986

enkele

en

1987

samen met

geïnteresseerde afdelingsleden.
In samenwerking met de werkgroep ontwikkelingssamenwerking
organiseerde de
commissie vrouw een themadag en de agrarische commissie
behandelde onderwerpen verwant aan HvA op een themadag en een kaderdag.
Enkele commissies

zonder

inhoudelijke verwantschap met HvA organiseerden

activiteiten voor de eigen doelgroep.
De

strategie

leren

van
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van het provinciale bestuur was

zelfwerkzaamheid

van

de

het

zoveel

afdelingsbesturen.

mogelijk stimu-

Toch.

bleek

in

de
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praktijk de uitvoering te
leidsters.

liggen bij

de commissie vrouw en de discussie-

1986 kent 1987 een toename van het aantal

In vergelijking tot

bijeenkomsten in de afdelingen.
Het onderwerp HvA wordt steeds minder zichtbaar in de activiteiten, omdat
het in andere onderwerpen wordt geïntegreerd.
De leden van de werkgroep HvA volgden zoveel mogelijk de landelijke studiedagen, inclusief de vervolgbijeenkomsten in 1987.
In 1988 wordt nog een themadag georganiseerd door de werkgroep (informante: lid provinciaal bestuur, tevens werkgroep HvA).

In 1986 hield het provinciale bestuur een

Overijssel telt 66 afdelingen.

afdelingsbesturen en een voor commissies.

bijeenkomst voor

Op dit moment

zijn er vier discussieleidsters

en een cursusleidster die het project in

de afdelingen kunnen begeleiden.

Zes bestuurs- en agogische leden volgden

de

vervolg-

driedaagse

studiedagen.

en

internaatcursus

1987

in
in

1987

en.
over

discussieleidster

een

toekomst-scenario's.

volgde

de

In minstens

de helft van de afdelingen is aan fase I van het project aandacht geschonken.

Voor

fase

II van het project stelde het provinciale bestuur een (ad

hoc) werkgroep in, die tot september 1988 de tijd heeft voor onderzoek en
planning van activiteiten in de afdelingen.
groep namen deel

Ook de vrouwen van deze werkin

aan de vervolgstudiedagen

1987

(informante:

lid van

provinciale bestuur).

De provincie Gelderland heeft 105 afdelingen.
de commissie vrouw het voortouw.
tief bij het project.
nen.

ln deze provincie nam vooral

Drie leden van deze commissie waren ac-

De meeste aanvragen komen ook bij de commissie bin-

In 1987 zijn vooral afdelingsavonden aangevraagd, en voor 1988 enkele

eenmalige bijeenkomsten en een meerdaagse cursus.
De

leden.

van

de

commissie

vrouw

volgden

de

inhoudelijke

vervolgdagen,

waarvan een lid de driedaagse internaatscursus in 1987.
voor
Het provinciale bestuur organiseerde in 1986 een bijeenkomst over HvA
brief met
de afdelingsbesturen; voordien kregen alle afdelingsbesturen een
de introductie van het project (informante:

lid commissie vrouw).

De provincie Noord-Holland telt 84 afdelingen.

Er is hier geen werkgroep

het
HvA opgericht. Wel hielden vijf leden van de commissie vrouw zich met
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project

bezig.

Zij

sturen in 1986.

roep

ook de

kaderbijeenkomst voor

afdelingsbe-

In datzelfde jaar hield deze commissie een themadag over

'Vrouw en werk'.
cieel:

verzorgden

Het provinciale

bestuur

stimuleerde het project

finan-

de afdelingsbesturen konden voor een afdelingsavond gratis een be-

doen op

leden van de

vrouw zich met

haar

commissie

aanbod tot

alle

vrouw.

Daarom

leden.

De

richtte

de

commissie

leden van deze

commissie

werkten nauw samen met de consulente van de provincie. Niet alle leden van
de commissie vrouw hebben de studiedagen gevolgd.
Het provinciale bestuur heeft aan alle commissies gevraagd om het project
op de voorjaarsvergadering in 1988 te evalueren en door middel van een
creatieve uitvoering terug te kijken op het project.

De commissie vrouw

heeft nog weinig zin in een afronding van het project.

Zij wil bezig zijn

met hoe er nu mee verder
vrouw pas op de plaats;
wordende vrouw'.
eerd,

zodat

de

te gaan.

Toch maken de leden van de commissie

zij volgen nu een training over het thema

'ouder

Dit wordt verzorgd door de culturele raad en gesubsidicursus

toegankelijk is

voor

alle

leden van de

commissie

vrouw.
In

de

afdelingen verkeert

het

project

overlapping naar fase II (informante:

Zuid-Holland heeft 82 afdelingen.

in

fase

I,

met

hier

en daar

een

lid commissie vrouw).

Evenals in Noord-Holland leek ook hier

de commissie vrouw de meeste initiatieven in het kader van het project te
hebben

genomen.

Zij

gespreksleidsters)

was

als

zowel

wat

wat

betreft

betreft
het

het

doorgeven

(training

van

aanbieden aan de afdelingen,

het

meest actief. Wel organiseerde het provinciale bestuur in 1986 een themadag voor de leden over vrijwilligerswerk.
de provincie plaatste
ciale

ledenblad.

naar

de

Bij de start van het project in

commissie vrouw een open oproep

gespreksleidsters.

Op

initiatief

in het provin-

van.

de

commissie

vrouw en in samenwerking met een vormingsleidster van het vormingscentrum
de

Born werden deze vrouwen

traind.

(vier)

zowel

methodisch als

inhoudelijk ge-

In de loop van de projectperiode werden regelmatig aankondigingen

geplaatst in het provinciale ledenblad over koffie-ochtenden voor geïnteresseerde vrouwen.
In 1986 werd er een training vooral in de methodiek rond het project HvA
georganiseerd voor
sters.
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voor bovengenoemde vrouwen.

Hier werd het project geëvalueerd, knelpunten

besproken en werden toekomstlijnen uitgezet. Vanaf het begin van het project heeft de commissie vrouw de opvatting gehad zich niet te kunnen richten op alle leden; vandaar de concentratie op koffie-ochtenden voor geïnteresseerde leden.

Op de meeste plaatsen is het project HvA nog in fase I, herwaardering van
huishoudelijke

arbeid,

omdat voor veel

kennismaking met HvA plaatsvond.

afdelingen in 1987 pas

de eerste

Het aanbieden van het project met behulp

van de werkmap voor afdelingsbesturen kwam bij de afdelingsbesturen nauwelijks op gang. De leden zijn nog niet toe aan fase II, hoewel de gespreksleidsters die qua deskundigheid wel aan kunnen.
Alle landelijk georganiseerde studiedagen over HvA werden door twee leden
van de commissie vrouw en een gespreksleidster bijgewoond.
Nu

loopt

het

project vast door

gebrek aan vrouwkracht bij

de

commissie

vrouw en door een tekort aan gespreksleidsters. Het enthousiasme voor het
project is echter nog steeds bij deze commissie aanwezig (informatie:

lid

commissie vrouw).

4.6

Samenvatting

Zowel ontwikkelingen binnen als buiten de Bond hebben geleid tot de totstandkoming van het project HvA. Het doel van het project was om meningsvorming over arbeid en de waardering van arbeid bij alle leden op gang te
brengen.
Voor de periode van januari 1984 tot januari 1988 is een emancipatiewerkster

aangesteld,

die

vooral

tot

taak

had.

de

landelijke

en

provinciale

kaderleden te scholen op de inhoud van het project.
De

verwachting

was

dat

wanneer

de

kaderleden getraind zouden worden op

HvA, dit zal doorwerken in het aanbod naar de leden.
De inhoudelijke en methodische training van de landelijke en provinciale
kaderleden gebeurde schriftelijk in de vorm van een 'werkboek voor kaderleden' en mondeling via studiedagen. De emancipatiewerkster hield gesprekken over integratiemogelijkheden in de provincie. Tevens heeft zij de landelijke manifestatie in 1987 mee voorbereid.
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via de

°werkmap voor

afdelingsbesturen',

de

diaserie en artikelen in de

'Plattelandsvrouw'.
Het project is opgebouwd uit twee fasen, waarbij het de bedoeling was dat
achtereenvolgens in onderlinge samenhang ervaringen met arbeid, geschiedenis, analyse en toekomstperspectieven zouden worden belicht.
Deze aspecten zouden toegesplitst worden op verschillende vormen van arbeid:

huishoudelijke

arbeid,

vrijwilligerswerk,

baanarbeid en arbeid van

meewerkende echtgenotes.
Tot 1987,
arbeid,
tweede

de eerste fase van het project,

is ingegaan op de ervaring met

vrijwilligerswerk en op economische zelfstandigheid.
fase,

derleden.

richtte

de

emancipatiewerkster

In 1987,

de

zich op geïnteresseerde ka-

Zij organiseerde studiebijeenkomsten over toekomstperspectieven

en maakte een begin met de ontwikkeling van twee cursussen als vervolgaanbod aan de leden. Deze cursussen zijn echter niet uitgevoerd.
Vanaf 1 januari 1988 zal het project zich in de provincies verder moeten
ontwikkelen.
Tot

1

januari

schillende
zonder

1988

verliep

provincies

consulente

en.

op

de

organisatie

uiteenlopende

drie

van.

zes

van

wijzenn

provincies

het
In.

met

project
de

in.

meeste

consulente

de

ver-

provincies
lijken.

de

activiteiten door het provinciale bestuur gecoördineerd te zijn.
Van de

provincies

zonder

consulente

later stadium op gang gekomen.
jectperiode

is

in Flevoland het

project

in een

In Utrecht waren er gedurende de hele pro-

verschillende activiteiten,

of door commissies zijn opgezet.

die door het provinciale bestuur

In Zeeland en Noord-Brabant werd het pro-

ject voornamelijk gedragen door het provinciale bestuur.

In Groningen spe-

len behalve het bestuur ook de commissie vrouw en andere commissies een
rol in het project.
Van de provincies met consulente betrekt het provinciale bestuur in Drente
verschillende groepen
ijssel

lijkt

het

(provinciale)

Provinciale

kaderleden bij

bestuur

zich

voor

de

het project.

In Over-

uitvoering vooral

te

concentreren op de discussieleidsters.
In de andere drie provincies met consulente lijken de activiteiten gecoördineerd en uitgevoerd te

zijn door de commissie vrouw;

dit zijn Gelder-

land, Noord- en Zuid-Holland.
In Hoofdstuk 7 gaan we voor Drente en Utrecht na in hoeverre de georganiseerde landelijke activiteiten aansloten op de provinciale.
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5

THEORETISCH KADER

5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk behandelen

Dit hoofdstuk heeft een theoretisch karakter.
wij

de eerste onderzoeksvraag:

wat kan binnen het project onder menings-

vorming worden verstaan? Verder wordt een kader gegeven voor de uitwerking
van de tweede onderzoeksvraag.

Deze

is bij

luidt:

de onderzoekspopulatie

een proces van meningsvorming tot stand gekomen en welke aspecten speelden
hoe is bij de opzet en de

een rol? De derde onderzoeksvraag is:

daarbij

uitvoering van het project HvA de structuur van de Bond gebruikt om meningsvorming te bereiken en was dit effectief?
in de volgende hoofdstukken.

De uitwerking van deze vragen vindt plaats
Door het

theoretische

karakter

is

dit hoofdstuk wat moeilijker

leesbaar

dan de rest van het rapport.
De doelstelling van het project HvA is het stimuleren van meningsvorming
over herwaardering van betaalde en onbetaalde arbeid.
te kunnen evalueren is

een omschrijving en een inperking van het begrip

meningsvorming noodzakelijk.

5.3 gaat

in op de

met het werken in groepen.
van meningsvorming.

In 5.2 wordt meningsvorming als

een indivi-

ln de Bond wordt in groepen aan meningsvorming

dueel proces geanalyseerd.
gewerkt.

Om het project HvA

speciale

aandachtspunten die te maken hebben

ln 5.4 wordt ingegaan op de inhoudelijke kanten

Om het project HvA te kunnen evalueren is het nood-

zakelijk om de meningsvorming over de waarde van betaalde en onbetaalde
arbeid te beschrijven.

In 5.5 wordt ingegaan op de mogelijkheden om dit te

doen aan de hand van de voorgaande paragrafen.
Voor

de

nodig.

uitvoering

en.

de

organisatie

het

project

is

kadertraining

In 5.6 wordt nagegaan welke aspecten daarbij aan de orde komen ge-

let op de structuur van de Bond.

5.2

van

In 5.7 volgt een samenvatting.

Meningsvorming als individueel proces

Meningsvorming

is

een

individueel

proces

en

is

gebaseerd op de

wens

om

zich een mening te vormen over een bepaald onderwerp. Een poging tot be-
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schrijving van meningsvorming levert het volgende beeld op:
Meningsvorming is

het onder woorden brengen van

(eigen)

kennis

en erva-

ringen met betrekking tot een onderwerp en het op basis hiervan formuleren
van een mening.

Soms wordt de kennis die men heeft om zich een mening te

kunnen vormen niet als zodanig herkend. De eerste stap is dan het herkennen van eigen kennis en ervaring als bron van informatie over een bepaald
onderwerp, het verwoorden van deze kennis en ervaring en het fomuleren van
een mening op basis van deze kennis

en ervaring.

Ook kan men vinden dat

men weliswaar eigen kennis en ervaring over een onderwerp heeft, maar naar
eigen idee niet voldoende om zich een mening te kunnen vormen. Dan bestaat
de eerste stap uit het opdoen van nieuwe kennis (en eventueel ervaring).
De tweede stap bestaat uit een kritische beschouwing van deze mening.
Deze kritische beschouwing kan op verschillende manieren plaats vinden. We
noemen hier

het

relativeren van de

eigen kennis,

het

onderscheid maken

tussen kennis en gevoelens, het zoeken van nieuwe kennis, die een verdieping

van

de

nieuwe kennis

kennis

over

dat

onderwerp kan betekenen of

het

zoeken van

die een bredere kijk op het onderwerp mogelijk maakt,

relativeren van nieuwe kennis.

het

De kritische beschouwing van de eigen me-

ning kan leiden tot een herziening of tot een verdere onderbouwing van die
mening.

Ook nu moet deze herziene mening onder

woorden gebracht worden.

Door het opdoen van nieuwe kennis en nieuwe ervaringen gaat het proces van
meningsvorming steeds door. Meningsvorming is dus geen rechtlijnig proces:
voeg a bij
karakter:

b en je komt bij
van een minder

c.

Meningsvorming heeft eerder een cyclisch

doordachte mening naar

een meer doordachte

me-

ning.

In de literatuur worden meningsvorming en oordeelsvorming door elkaar heen
gebruikt. Enkele definities zijn:
Van Dale mening (o.a.)
oordeel (o.a.)

-

gevoelen, oordeel

-

geformuleerde mening, gevoelen t.a.v. een
kwestie of geval

-

vermogen om uit de waargenomen verschijnselen gevolgtrekkingen
trent

de

dingen (1)
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Bos gebruikt het woord oordeelsvorming. Hieronder verstaat hij het vermogen de veelheid van zintuiglijke indrukken te onderscheiden als ook dit te
verbinden en dit alles op zichzelf te betrekken (2).
In een oordeel

Ik wil een oordeel en een mening van elkaar onderscheiden.

zit een waarde-oordeel vervat. Bij een mening is dit niet het geval. Huishoudelijke

arbeid

is

werk

is

arbeid

huishoudelijke

een mening,

is

stom

werk is een oordeel.

Bos heeft onderzoek gedaan naar oordeelsvorming in groepen.

Hij heeft ge-

probeerd om het proces van oordeelsvorming te analyseren. Hij onderscheidt
daarbij twee wegen: de kenweg en de keuzeweg.
Bij

de kenweg is de motivatie voor de oordeelsvorming de wil

tot weten.

Gebeurtenissen roepen verbazing op, het doel is om situatie-inzicht te bereiken.

Er zijn gebeurtenissen buiten mij:

ringen)

oproepen en er

feiten die gedachten

in mij:

zijn reacties

(verkla-

een beleving van feiten en

een oordelen over gedachten. Feiten en gedachten leiden tot feitelijk inzicht.
tot

leiden

in oordelen over gedachten en beleving van feiten

Inzicht

zelfkennis.

Feitelijk inzicht

en

zelfkennis

leiden tot situatie

in-

zicht.
Bij

de keuzeweg is de motivatie voor de oordeelsvorming een probleem dat

opgelost

moet

worden.

Omdat

dit

niet

toepassing

van

is

voor

het

project

HvA ga ik hier niet verder op in.
Uit

de beschrijving van de kenweg wil

ik de volgende punten naar

voren

halen die belangrijk zijn voor meningsvorming:

De motivatie

Bos omschrijft de motivatie
verbazing.

Motivatie

voor

als een wil tot weten en als een gevoel van

een

onderwerp

is

nodig

om

tot

meningsvorming

over dat onderwerp te komen. Motivatie bij Bos komt overeen met het hiervoor genoemde uitgangspunt dat iemand de wens heeft zich over een bepaald
onderwerp een mening te vormen. Een mening hoeft echter niet alleen voort
te komen uit de wil tot weten, maar kan ook een heel andere functie hebben.

We

noemen

structuur,

dit

hier:
kan

het

zowel

in een

sociale

iemand zich conformeert

aan een

plaatsen van de
betekenen

dat

eigen persoon

bepaalde mening als dat iemand zich daar tegen afzet. Ook kan een bepaalde
mening een reactie zijn op een bepaald persoonlijk probleem of conflict.
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Wanneer

een mening

één van deze

twee

functies

heeft,

zal

een kritische

beschouwing van de mening problemen opleveren.

Feiten
Nieuwe feiten of kennis worden vaak selectief waargenomen.
Selectief door de bronnen waar iemand (al dan niet bewust)
mee in aanraking komt, en selectief in de zin dat iemand niet alles opneemt
wat zij of
hij waarneemt. We nemen vooral informatie op die ons
aanspreekt, het moet
in ons straatje passen. Tegelijkertijd moet kennis echter
ook prikkelend
genoeg zijn om de eigen kennis te kunnen relativeren.

Zelfkennis
Bos

stelt dat

inzicht

in oordelen over gedachten en beleving van feiten

leidt tot zelfkennis. Weliswaar heeft hij het over
oordeelsvorming en niet
over meningsvorming, maar ook voor meningsvorming is
deze zelfkennis van
belang, juist om een mening van een oordeel te kunnen
onderscheiden.
Ook bij het relativeren van de eigen kennis en
ervaringen speelt zelfkennis een rol.

We herhalen hier nog even de punten die aan de orde
zijn geweest ten aanzien van meningsvorming als individueel proces:
-

motivatie

-

eigen kennis en ervaring
-

het

herkennen van

eigen

kennis

en

ervaring

als

bron van

informatie over een bepaald onderwerp

-

-

het verwoorden van eigen kennis en ervaring

-

onderscheid maken tussen kennis en gevoelens en oordelen

-

het relativeren van eigen kennis en ervaring

nieuwe kennis en ervaring
-

het opdoen van nieuwe kennis en ervaring

-

het verwoorden van nieuwe kennis en ervaring

-

onderscheid maken tussen nieuwe kennis en gevoelens en oordelen

-

het relativeren van nieuwe kennis en ervaring

eigen en nieuwe kennis met elkaar
zich hierover een mening vormen.
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5.3

In

Meningsvorming in groepen

de

wordt

Bond

in groepen

aan

meningsvorming gewerkt.

Meningsvorming

blijft echter een individueel proces. Door in groepen te werken kunnen een
aantal extra effecten optreden. Ik noem hier:

De motivatie
Het gaat nu niet alleen om de motivatie van de individuele personen, maar
ook om de motivatie van alle betrokkenen om zich met het onderwerp bezig
te houden.

Gebrek aan motivatie

bij

sommigen kan meningsvorming voor de

Anderzijds kan een gezamenlijke wens

gemotiveerden belemmeren.

tot weten

een stimulerende werking hebben op het proces van meningsvorming bij individuen.

Eigen kennis en ervaringen
In een groep met veel mensen met dezelfde achtergrond zal het uitwisselen
van eigen kennis en ervaringen tot herkenning leiden. Dit kan het verwoorden van eigen kennis en ervaringen vergemakkelijken.

Bovendien kan het de

eigen kennis haar waarde geven: de eigen kennis is niet alleen een individueel idee, maar ’waar° want door een grotere groep gedragen.

Eigen kennis en ervaringen relativeren
Werken in een groep levert ook verschillen in kennis en ervaring op. Deze
verschillen maken het mogelijk om de eigen kennis en ervaring te relativeren.

Dit kan bedreigend zijn,

ervaringen gekoppeld is.
de

wanneer een waarde-oordeel aan kennis en

Om te kunnen relativeren is het nodig dat er in

groep niet geoordeeld of veroordeeld wordt,

naar

aanleiding van ver-

schillen. Iedereen moet in haar waarde gelaten worden.

5.4

Meningsvorming naar inhoud

In de voorafgaande paragraaf is meningsvorming beschreven als een proces.
Meningsvorming heeft echter

ook een

altijd betrekking op een onderwerp.
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was

het

bereiken van

meningsvorming

over

herwaardering

van

betaalde

en

onbetaalde arbeid.
Zoals hiervoor duidelijk is geworden, is meningsvorming
over herwaardering
van betaalde en onbetaalde arbeid strikt genomen niet
mogelijk. Herwaardering betekent een bestaand oordeel herzien. Een aspect van
meningsvorming
is juist, om kennis en oordelen van elkaar te leren
scheiden. Ik zal het
in het vervolg dan ook hebben over meningsvorming over de
waarde van betaalde en onbetaalde arbeid.

Ten aanzien van de inhoud van de meningsvorming werden
in het project verschillende soorten arbeid onderscheiden namelijk:
-

huishoudelijke arbeid

-

vrijwillig(st)erswerk

-

(mee)werken in eigen bedrijf en beroep

-

baanarbeid.

In een later stadium is daar nog thuiswerk aan toegevoegd.
Tevens

is een fasering in het project aangebracht,

waarbij achtereenvolgens in onderlinge samenhang de volgende vier aspecten
belicht werden:
fase I
1.
eigen ervaringen met arbeid

fase II

Deze

2.

kennis over en inzicht in arbeid vroeger en nu

3.

analyse van de plaats van de onbetaalde en betaalde arbeid
in
de maatschappij

4.

toekomstperspectieven.

fasering heeft betrekking op de

inhoud van de meningsvorming,

maar

ook op een kritische beschouwing van de eigen mening.

5.5

Zoals

Beschrijving van de meningsvorming over de waarde van betaalde
en onbetaalde arbeid

hiervoor

betaalde
kant.
over

werd

aangegeven

en onbetaalde

waarde

van betaalde

over

de

waarde

van

kant en een inhoudelijke

na of het project HvA tot meningsvorming

en onbetaalde

behandelen wij de volgende punten:
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Meningsvorming als proces:
-

het herkennen van eigen kennis en ervaringen als bron van informatie,

-

eigen kennis en ervaring verwoorden als basis voor een eigen mening.

Dit

beschouwen wij

te

minimum om

als

kunnen

spreken van meningsvorming

over de waarde van betaalde en onbetaalde arbeid.

Ook punten die aan de

orde geweest zijn bij een kritische beschouwing van de eigen meningsvorming komen aan de orde. Het gaat om het opdoen van nieuwe kennis, het relativeren van oude en nieuwe kennis en het onderscheid maken tussen kennis
en gevoelens en het integreren van oude en nieuwe kennis.
Daarnaast komen de omstandigheden waaronder gewerkt werd aan meningsvorming aan de orde: het gaat om de motivatie (individueel en in de groep) en
de tijdsinvestering die aan het project besteed is.

Inhoud van de meningsvorming:
Ten aanzien van de inhoud van de meningsvorming wordt aandacht besteed aan
de

verschillende

soorten arbeid en de

verschillende

aspecten van arbeid

volgens de fasering van het project.

5.6

Het stimuleren van meningsvorming en de structuur van de Bond

Meningsvorming is een individueel proces.

In de Bond wordt in groepen on-

der leiding aan meningsvorming gewerkt.
Er

zijn verschillende

aan meningsvorming.
ningsvorming

aspecten te

onderkennen aan het werken in groepen

Ik noem hier de

betrekking

heeft;

het

inhoud,

het onderwerp waarop de me-

begeleiden

van

het

groepsproces

dat

plaats vindt tijdens het werken aan meningsvorming en het organiseren van
groepen en

bijeenkomsten waarop

Bond zijn de

aan meningsvorming gewerkt wordt.

taken ten aanzien van het

aanbieden van inhoud,

In de

het bege-

leiden van groepen en het organiseren van bijeenkomsten gescheiden.
Sommige groepen kaderleden richten zich rechtstreeks op de leden. De activiteiten die
aan de leden.

zij

ontplooien noemen wij:

"het aanbieden" van een project

Hun taken kunnen dus liggen op het gebied van organiseren,

het bieden van inhoud en/of op het gebied van begeleiden van groepen.
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Omdat

deze groepen kaderleden getraind moeten worden voor het
aanbieden
van een project, zijn er ook groepen kaderleden die
trainingen verzorgen
op taak en functie en op inhoud.
Deze activiteiten noemen wij

"het doorgeven van een project".

Trainingsactiviteiten kunnen liggen op de drie hiervoor genoemde terreinen.
Schematisch ziet dit er als volgt uit (fig. 3):

,|;
Kaderleden
die zich
bezighouden
met
doorgeven

strategieën voor
het organiseren
van bijeenkomsten
over dit thema
ontwikkelen en

inhoud van
dit thema
ontwikkelen
en

vaardigheden in
het begeleiden
van groepen die
zich met dit thema

doorgeven

doorgeven

doorgeven

1
Kaderleden
die zich
bezighouden met
aanbieden

Thema waarover
meningsvorming
moet
plaatsvindenW

organiseren
van bijeenkomsten
voor

1
inhoud aanbieden aan

1
discussies
leiden met

-----------------L----E----D----E----N------------------Figuur 3.

Doorgeven en aanbieden van een project binnen de Bond

In hoofdstuk 7 gaan wij na in hoeverre het bovenstaande
schema ook werkelijk overeenkomt met de structuur van de Bond en met de
gevolgde werkwijze
in het project HvA. Wij zullen onderzoeken welke groepen
kaderleden voor
welke taken verantwoordelijk zijn.
Daarnaast zullen we bekijken welke groepen kaderleden welke
taken feitelijk hebben uitgevoerd.
Dit moet geconfronteerd worden met

de geboden deskundigheidsbevordering.

Deze kan zowel aansluiten bij de formele verantwoordelijkheden als
bij de
feitelijke praktijk; bij allebei of bij geen van beide.
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Er dient dus een afstemming aanwezig te zijn tussen deskundigheidsbevordering en taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast moet de inhoud van de
deskundigheidsbevordering zodanig zijn dat de betrokken kaderleden met hun
taken uit de voeten kunnen.
Vrouwen die het project HvA doorgeven of aanbieden maken ook zelf een provan.

ces

meningsvorming

Wij

door.

gaan.

uit

van.

de

veronderstelling

dat

eigen motivatie en eigen meningsvorming nodig zijn om het project goed te
kunnen doorgeven of aanbieden.
hoeverre de

Hierbij komt ook de vraag aan de orde in

individuele motivatie en meningsvorming van de diverse groe-

pen kaderleden van invloed is geweest op de uitvoering van het project.

5.7

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt het begrip meningsvorming dat in het onderzoek centraal staat, verder uitgewerkt. Daarna wordt antwoord gegeven op de eerste
onderzoeksvraag:

wat

kan binnen het

project

onder meningsvorming worden

verstaan.

Meningsvorming is een individueel proces,
zich over

dat is gebaseerd op de wens om

een bepaald onderwerp een mening te vormen.

Het herkennen van

eigen kennis en ervaring als bron van informatie over een bepaald onderwerp, het verwoorden van deze kennis en ervaring en het formuleren van een
mening op basis van deze eigen kennis en ervaring vormen een eerste stap
in het proces van meningsvorming. Wij beschouwen deze eerste stap als een
minimum om van meningsvorming te kunnen spreken binnen het project HvA.
De tweede stap bestaat uit een kritische beschouwing van de eigen mening.
Hierbij kunnen het relativeren van de eigen kennis, het onderscheid maken
en het opdoen van nieuwe kennis een rol spe-

tussen gevoelens en kennis,
len.
In de

Bond wordt

in groepen aan meningsvorming gewerkt.

vloed zijn op de motivatie

(het gaat niet alleen om de motivatie van het

individu, maar om de motivatie van de hele groep),
ervaring
om

heersen).
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op de eigen kennis en

(in een groep kan dit leiden tot herkenning)

gevoelens

van.

kennis

Dit kan van in-

te

scheiden

(in.

een

groep

en op het vermogen
kan

een.

groepsnorm
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Meningsvorming heeft een procesmatige en een inhoudelijke kant.

De doel-

stelling van het project HvA is het bereiken van meningsvorming over de
waarde van betaalde en onbetaalde arbeid. De meningsvorming kan dus betrekking

hebben op verschillende

aspecten van arbeid.

Voor

het

op gang

brengen van een proces van meningsvorming is kadertraining nodig.

Er zijn

kaderleden die het project doorgeven aan andere groepen kaderleden,
zijn kaderleden die het project aanbieden aan de leden.
treft

het

organiseren,

het

aanbieden

groepen zijn in de Bond gescheiden.
dertraining nodig.

van.

inhoud

en.

en er

De taken wat be-

het

begeleiden.

van

Voor alle groepen kaderleden is ka-

In een volgend hoofdstuk bekijken wij

in hoeverre

de

deskundigheidsbevordering van de betrokken kaderleden zodanig was, dat zij
met het project uit de voeten konden.
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6

MENINGSVORMING OVER DE WAARDE VAN BETAALDE EN ONBETAALDE ARBEID

Inleiding

6.1

In dit hoofdstuk komen de onderzoeksresultaten op het gebied van meningsvorming aan de orde.
Wij

gaan na of bij

tot

stand

is

de

gekomen

onderzoekspopulatie een proces
en welke

aspecten daarbij

inhoud van de meningsvorming komt aan bod.

van meningsvorming

een rol

spelen.

Ook de

Daarmee wordt de tweede onder-

zoeksvraag beantwoord.

In hoofdstuk 2 is aangegeven welke groepen kaderleden wij voor het onderzoek hebben geïnterviewd.

De

resultaten van deze

interviews

zijn in dit

hoofdstuk verwerkt.
Hiervoor

is

ingegaan op de procesmatige en de

ningsvorming.

Door

de

inhoudelijke kant van me-

aan kaderleden en activiteiten en het

diversiteit

brede terrein waarop de meningsvorming betrekking kan hebben,

kan de me-

ningsvorming bij kaderleden heel verschillend van aard en inhoud zijn.
In het onderzoek zijn wij

vooral

in algemene

termen ingegaan op de pro-

cesmatige en inhoudelijke kant van meningsvorming (bijlage 1, 6 en 7).
Tijdens de interviews,
views

maar meer nog tijdens de uitwerking van de inter-

werd duidelijk waar de

relaties

liggen tussen de aspecten die ge-

noemd zijn bij de procesmatige kant van meningsvorming en de aspecten die
zijn genoemd bij de inhoudelijke kant van meningsvorming.
Er is veel over arbeid en de waarde van betaalde en onbetaalde arbeid gepraat.

Voor

sommige kaderleden was

bijeenkomst over HvA.

Dat heeft

het onderzoek zelf

dus eigenlijk een

invloed gehad op de meningsvorming en op

het verwoorden van de eigen ideëen over de waarde van betaalde en onbetaalde arbeid.

Een ander aanknopingspunt voor de inhoudelijke kant van meningsvorming was
voor ons een enquête die in 1982 onder 60 afdelingen van de Bond is gehouden.

De vragen uit deze enquéte hadden gedeeltelijk betrekking op me-

ningen over de waarde van betaalde en onbetaalde arbeid.
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In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de motivatie voor het project van
de door ons geïnterviewde groepen kaderleden (6.2). Vervolgens wordt nagegaan hoe intensief deze groepen met het project gewerkt hebben (6.3).
In.

6.4

bekijken.

wij

in.

hoeverre

de

onderzochte

groepen.

kaderleden.

hun

eigen kennis en ervaring verwoorden tot een mening. De eerste stap in het
proces van meningsvorming en het eerste deel van de eerste fase van het
project vallen hier gedeeltelijk samen.

In 6.5 wordt ingegaan op de aspec-

ten die betrekking hebben op het kritisch beschouwen van de eigen mening.
Hierbij

betrekken wij

de verschillende vormen van arbeid.

het project wordt verder behandeld in 6.6.

De fasering in

In 6.7 zijn de resultaten weer-

gegeven van een inhoudelijke meningspeiling.

Vormen van arbeid,

de fase-

ring van het project en een kritische beschouwing van de eigen mening worden met elkaar in verband gebracht in 6.8.

Tenslotte wordt dit hoofdstuk

afgesloten met een samenvatting en conclusies

ten aanzien van de tweede

onderzoeksvraag (6.9).

6.2

Motivatie

We hebben alleen met mensen gesproken die aan het project deelgenomen hebben en die dus al een zekere motivatie of plichtsgevoel t.a.v. het project
hadden.

Toch zijn er verschillen in motivatie te constateren bij

de door

ons geïnterviewde groepen kaderleden.

Op provinciaal niveau

zijn twee groepen kaderleden vanaf het begin gemo-

tiveerd geweest voor het project.

Dit zijn de discussieleidsters en leden

van de commissie vrouw. Een deel van de provinciale bestuursleden was van
tevoren gemotiveerd voor het project.

Een ander

deel

is

gemotiveerd ge-

raakt door aan het project deel te nemen. De leden van de agrarische commissie

zijn gemotiveerd

(geraakt)

voor

het

project,

voor

zover

verband leggen met het gewone werk van de agrarische commissie.
van de

overige commissies zijn matig gemotiveerd voor

zij

het

De leden

het project,

maar

zijn wel een beetje geïnteresseerd geraakt door ermee te werken.
Op provinciaal nivo is men er dus in geslaagd om mensen voor het project
te motiveren, die dit in eerste instantie niet waren.
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De

verschillen

op provinciaal

in motivatie

niveau,

lijken

zich

door

te

zetten op afdelingsniveau.
De gespreksleidsters waren vanaf het begin gemotiveeerd voor het project.
Een deel

van de afdelingsbestuursleden was

al

gemotiveerd voor het pro-

ject, een ander deel nog niet. De niet gemotiveerden zijn een beetje geïnteresseerd geraakt door met het project te werken,

maar de reserves ten

aanzien van het project zijn groter dan bij de provinciale bestuursleden.
Een aantal van de
project,

agrarische contactvrouwen

en een aantal niet.

is wel gemotiveerd voor

het

(Ze hebben er niet allemaal aan meegedaan).

De vraag is of ze het verband leggen met agrarisch werk.
De

mensen die

deel

hebben genomen aan vervolgactiviteiten waren gemoti-

veerd voor het project.

Redenen die weinig of niet gemotiveerde mensen noemen, zijn:
-

de titel van het project schrikt af en wekt verkeerde associaties

-

het project is te moeilijk, te abstract

-

niet alles hoeft gewaardeerd te worden

-

het project klinkt te feministisch

-

het is teveel van bovenaf gedropt.

Daar tegenover zeggen anderen juist:
-

je moet je er ook in willen verdiepen

-

het is juist goed om iets te krijgen waar je je tanden in moet zetten

-

je moet eerst van het project horen, alleen lezen is niet genoeg.

6.3

Tijdsinvestering

Provinciaal niveau
Voor de verschillende groepen provinciale kaderleden werden er specifieke
activiteiten georganiseerd.

Deze

activiteiten hadden zowel

betrekking op

de eigen meningsvorming als op het doorgeven van het project. Voor de provinciale

commissies,

uitgezonderd

de

commissies

vrouw

en.

de

agrarische

commissie, ging het om éénmalige activiteiten.
Verder waren er in 1987 algemene activiteiten die bestemd waren voor alle
provinciale
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het project.
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activiteiten waren vooral gericht op een verdieping van de eigen meningsvorming.
Tenslotte
veel

was

er

werkmateriaal,

zoals

het werkboek voor kaderleden,

informatie en een aantal werkvormen bood,

landsvrouw' en een diaserie.

artikelen in de

dat

'Platte-

(Zie ook hoofdstuk 4).

Het specifieke aanbod is goed gevolgd door de leden voor wie het
georganiseerd was.
Het algemene aanbod is vooral gevolgd door leden van de commissie
vrouw,
discussieleidsters en PB-leden. Dit waren tevens de mensen die het
meest
voor het project gemotiveerd waren.
Van het werkmateriaal

wordt

de

Plattelandsvrouw door

iedereen vrij

goed
gelezen. De artikelen worden door sommigen soms tendentieus of
te abstract
bevonden.
Het werkboek voor kaderleden is redelijk goed gelezen.

Alleen een aantal

leden van de overige commissies hebben het boek niet gelezen.
De diaserie is vooral bekeken om te gebruiken.

Op afdelingsniveau verschilt het aanbod per provincie.
werkvergaderingen.

en

twee

provinciale

In Drente zijn zes

jaarvergaderingen.

geweest,

waarop

het project HvA aan de orde kwam. Daarbij ging het zowel om de
eigen kennismaking met het project als om de vraag wat je in de afdeling
met het
project zou kunnen doen. Verder zijn er vijf provinciale
themabijeenkomsten georganiseerd rond het thema HvA. Drie van deze bijeenkomsten
hadden
een. agrarisch. karakter. In. Utrecht zijn twee werkvergaderingen.
en. één
jaarvergadering georganiseerd waarop HvA aan bod kwam. Daarnaast is er
een
themabijeenkomst geweest rond het thema HvA en zijn er een aantal
agrarische themabijeenkomsten geweest met een aanverwant
onderwerp.

In Gelderland zijn twee provinciale voorjaarsvergaderingen
gehouden waarop
het project ter sprake kwam. Er zijn vier werkvergaderingen
gehouden voor
afdelingsbesturen waarop HvA aan bod kwam.
Aan werkmateriaal was er voor het afdelingskader de artikelen
in de Plattelandsvrouw, artikelen in. provinciale mededelingenblaadjes, de
werkmap
voor afdelingsbesturen en de diaserie (zie ook hoofdstuk 4).
De meeste afdelingsbesturen hebben geen vervolgactiviteiten
georganiseerd.
Zij zijn vrij weinig naar provinciale bijeenkomsten geweest
(nul tot drie

V/79S.C

56

keer)

en hebben zich met het project bezig gehouden door het organiseren

van de eigen afdelingsbijeenkomst.

Artikelen in de Plattelandsvrouw en de

werkmap hebben zij soms wel en soms niet gelezen.

Alleen de diaserie werd

unaniem als bruikbare bron van informatie omschreven.

De

verschillen.

er

die

tussen.

afdelingsbestuurleden.

zijn,

hangen.

vooral

samen met de motivatie voor het project en met bestuurswisselingen tijdens
de projectperiode. Sommige bestuursleden zijn pas sinds kort in functie en
hebben als zodanig alleen de laatste periode van het project meegemaakt.
Bestuursleden en leden die aan vervolgactiviteiten hebben deelgenomen zijn
wel redelijk intensief met de inhoud van het project beziggeweest door de
gevolgd hebben.

activiteiten die zij
hebben zij gelezen.

artikelen in de Plattelandsvrouw

De

De afdelingsbestuursleden hebben ook de werkmap gele-

zen en hebben daarnaast informatie van buiten de Bond verzameld (Stichting
Burgerschapskunde, Nederlandse Vrouwenraad).
Agrarische contactvrouwen zijn naar de meeste thema-bijeenkomsten met een
agrarisch karakter geweest. De andere bijeenkomsten hebben zij soms wel en
soms niet gevolgd.
zijn

ook

soms

wel

werkmap en diaserie

Artikelen in de Plattelandsvrouw,
en

soms

niet

gelezen

of

Agrarische

gezien.

contact-

vrouwen uit Drente hebben daarnaast meegedaan aan een week tijdschrijven.
De gespreksleidsters zijn veel op provinciale bijeenkomsten geweest; deze
hebben ze gedeeltelijk ook meegeorganiseerd.

Ze hebben de artikelen in de

Plattelandsvrouw, de werkmap en ook het werkboek gelezen.

Geconcludeerd

kan

worden.

en

tussen

tijdsbesteding

dat

er

een
en

motivatie

samenhang
de

plaats

is

tussen

die

men

motivatie

en

in

de

inneemt

Bond.
Op provinciaal niveau

hebben die groepen kaderleden die het meest gemoti-

veerd waren voor het project
commissie

vrouw

en

sommige

(n.l.

de discussieleidsters,

provinciale

bestuursleden)

de leden van de

daaraan de

meeste

tijd besteed.
Op afdelingsniveau is dezelfde samenhang tussen motivatie en tijdsbesteding te constateren. De activiteiten die voor het afdelingskader zijn georganiseerd, hadden echter over het algemeen minder diepgang dan de activiteiten voor het provinciale kader.
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Het agrarische werk neemt een speciale plaats in. Het is
niet voor iedereen duidelijk of de activiteiten die voor en door de
agrarische commissie
worden verzorgd al dan niet voortvloeien uit het project HvA.

6.4

Meningsvorming over de waarde van betaalde en onbetaalde arbeid

Als eerste stap in het proces van meningsvorming zien
wij: het herkennen
van eigen kennis en ervaringen als bron van informatie
over meningsvorming
en het verwoorden van deze eigen kennis en ervaring
tot een mening. Dit
beschouwen wij als minimum om te kunnen spreken van meningsvorming
over de
waarde van betaalde en onbetaalde arbeid.
In de eerste fase van het project HvA kwamen de eigen
ervaringen met arbeid aan bod.
Zowel op provinciaal niveau
vraagden hun eigen kennis
waarde

van betaalde

en

als op afdelingsniveau

herkennen alle onder-

en ervaringen als bron van informatie over de

onbetaalde

arbeid.

Alle ondervraagden verwoorden

een eigen mening.
Deze mening kan op heel verschillende terreinen betrekking
hebben. Meestal
gaat het om een bewustzijn van de eigen arbeid.

Inhoud van de meningsvorming:
Huishoudelijke arbeid
Mensen zeggen dat ze zich bewust zijn geworden van de
hoeveelheid huishoudelijke
arbeid, van de zwaarte en de verantwoordelijkheid van
het opvoeden van kinderen en van de verdeling van huishoudelijke
arbeid en opvoeding tussen huisgenoten.
Mensen die

mee

hebben gedaan

aan vervolgactiviteiten,

leiding van het tijdschrijven dat ze

'tussendoor'

zeggen

naar

aan-

meer vrije tijd bleken

te hebben, dan ze dachten.

Vrijwilligerswerk
Door het project is meer inzicht gekregen in de omvang van
het eigen vrijwilligerswerk. Met name de hoeveelheid vrijwilligerswerk die
voor de Bond
wordt gedaan is duidelijk geworden.
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Meewerken in het eigen bedrijf
Door het project is de omvang van de eigen arbeid voor het bedrijf duidelijker geworden, en is de eigen waardering voor dat werk toegenomen.

Baanarbeid
Baanarbeid wordt genoemd in relatie tot de eigen echtgenoot: door het project is de zwaarte van het kostwinnerschap duidelijker geworden. Ook wordt
de noodzaak van baanarbeid genoemd, wanneer men alleenstaand is.
Op de vraag in hoeverre deze mening door het project is gevormd, veranderd
of verdiept, zeggen alle provinciale kaderleden, op één na, dat hun mening
door het project is veranderd of verdiept. Dit geldt dus ook voor de leden
van de overige commissies,

ondanks het feit dat de meesten van hen maar

matig voor het project gemotiveerd waren en niet veel activiteiten gevolgd
hebben. Een verklaring kan waarschijnlijk gevonden worden in de inhoud en
de vormgeving van de activiteiten waaraan deze kaderleden hebben deelgenomen.

Daarin was er aandacht voor eigen ervaringen en voor het onderzoeken

van oordelen.

Een andere verklaring kan zijn dat deze commissieleden zich
in het project verdiept

na die ene bijeenkomst verder

hebben om er

iets

mee te doen in hun commissiewerk.
Op afdelingsniveau

zijn er meer verschillen.

dat hun mening door het project

is veranderd.

De gespreksleidsters zeggen
Bij

de overige kaderleden

zegt ongeveer de helft dat hun mening niet veranderd is:
al

gevormd,

ik ben

gelukkig

in mijn bestaan en

"Onze mening was

iedereen moet

toch

z'n

eigen keuzes maken".
De andere helft zegt dat haar mening wel is veranderd of verdiept.
lingsbestuursleden die
ning te versterken.

lid zijn van hetzelfde bestuur

Afde-

lijken elkaars me-

Het is opvallend dat ook van de kaderleden en gewone

leden die mee hebben gedaan aan vervolgactiviteiten een deel zegt, dat hun
mening door het project is veranderd of verdiept,

en dat een ander deel

zegt dat het project niet van invloed is geweest op de eigen meningsvorming.
De verschillen hangen dus niet zozeer samen met de soort kadergroep waarvan men deel uit maakt.
schillende

Eerder lijkt een verschil in motivatie,

intensiteit waarmee

men met het

een ver-

project gewerkt heeft en een

geringe neiging tot het kritisch beschouwen van de eigen mening een rol te
spelen.
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6.5

Als

Het kritisch beschouwen van de eigen mening

tweede

stap in het proces van meningsvorming zien wij:

beschouwen van
schillende

de

eigen mening.

manieren

oude kennis,

plaats

Deze

vinden.

kritische

Wij

noemen

beschouwing
hier

het

het kritisch
kan op ver-

relativeren van

het onderscheid maken tussen kennis en gevoelens, het zoeken

van nieuwe kennis, die een verdieping van de kennis over het onderwerp kan
betekenen of die een bredere kijk op het onderwerp mogelijk maakt, en het
relativeren van nieuwe kennis.

De kritische beschouwing van de eigen me-

ning kan leiden tot een herziening of tot een verdere onderbouwing van die
mening.

Uit

de

interviews

blijkt

dat

wanneer

het

project

van

invloed

is

op

de

eigen meningsvorming er ook sprake is van het relativeren van oude kennis.
Door het project kunnen mensen een andere kijk krijgen op hun eigen arbeid
of op de arbeid van anderen. Op provinciaal niveau

wordt soms een verband

gelegd met de maatschappelijke waardering van arbeid.

Op afdelingsniveau

gebeurt dit niet.

Op provinciaal niveau
arbeid genoemd.

worden in dit verband zowel onbetaalde als betaalde

Met betrekking tot onbetaalde arbeid wordt ondermeer dui-

delijk dat:
-

sommige vrouwen bewuster met hun eigen tijd en arbeid omgaan.

Een op-

merking die veel gemaakt wordt is: "Ik deel nu zelf m'n tijd meer in".
-

de onderwaardering van vrijwilligerswerk voor mensen meer duidelijk is
geworden. "Als ik jonger was geweest en ik had me dit gerealiseerd, was
ik betaald gaan werken";
toch niet

"Ik stop met vrijwilligerswerk want het wordt

(her-)gewaardeerd";

pelijk gezien niet mee,

"Mijn vrijwilligerswerk telt maatschap-

als mijn man werkloos wordt,

levert mijn werk

niets op om op terug te vallen".
-

er

soms

Bond.

vraagtekens

gezet

worden.

bij

het

vrijwilligerswerk

voor

de

Zo kost bijvoorbeeld het verkopen van kinderpostzegels veel tijd

en het levert weinig op,

terwijl het frustrerend is als een loket ver-

derop voordeel-kerstzegels

van de

PTT worden verkocht.

Ook worden er

vraagtekens gezet bij de (financiële) waardering van het vrijwilligerswerk in de Bond.
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Met betrekking tot betaalde arbeid blijkt dat:
-

sommige

mensen

zich meer bewust

zijn geworden van de waarde van be-

taalde arbeid, en soms van de overwaardering van betaalde arbeid.
-

sommige vrouwen zich meer bewust geworden zijn van de manier waarop ze
zelf

de

taakverdeling

"Ik zit

in stand houden.

taakverdeling dan ik gedacht had,

zelf meer vast

in de

en ik realiseer me nu beter wat de

zwaarte van de verantwoordelijkheid van het kostwinnerschap is:

als ik

niet betaald wil werken, hoef ik ook niet".

Op afdelingsniveau worden genoemd:
-

het meer zakelijk omgaan met de eigen arbeid,

vaker "nee" durven zeg-

gen en ook arbeid willen doen die betaald wordt
-

meer begrip krijgen voor de arbeidssituatie van anderen (in betaalde en
onbetaalde arbeid)

-

geconfronteerd worden met de

vraag

of

verantwoord is

een verpleegtehuis wel

het eigen vrijwilligerswerk in
in verband met het

overhevelen

van betaalde arbeid naar vrijwilligerswerk.

Het onderscheid maken tussen gevoelens en oordelen en kennis blijkt niet
eenvoudig te zijn.
Op provinciaal niveau

noemen een aantal vrouwen met betaald werk het feit

dat ze vaak worden aangevallen, of zich aangevallen voelen vanwege hun betaalde arbeid.
Dit

probleem

In één geval wordt hetzelfde gezegd van vrijwilligerswerk.
speelt

niet

zozeer

binnen

de

eigen groep kaderleden,

maar

vooral wanneer het project wordt aangeboden aan afdelingen.
In de afdelingen lijkt soms weinig tolerantie te bestaan ten aanzien van
vrouwen die in een andere arbeidspositie zitten.
leen huishoudelijke

"In de afdelingen is al-

arbeid opgewaardeerd en de arbeid van de meewerkende

echtgenote, maar baanarbeid en vrijwilligerswerk niet".

Op afdelingsniveau

speelt

het

oordelen over elkaars

arbeidspositie een

grote rol.
Sommige vertellen dat zij het gevoel hebben,
geen begrip hebben voor het

dat mensen met betaald werk

feit dat huishoudelijke arbeid ook werk is.

Sommige vrouwen met betaalde arbeid voelen zich aangevallen "omdat ze zo
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nodig moeten werken".

Sommige agrarische vrouwen hebben het gevoel onder

boerinnen alleen maar mee te tellen, wanneer ze alles van het bedrijf afweten. Sommige jongeren menen dat ouderen te weinig begrip voor hen hebben
en ervan uitgaan dat de jongeren naar de ouderen moeten luisteren. Soms is
er onbegrip voor diegenen, die een uitzonderingspositie innemen.

Het project heeft deze neigingen tot oordelen verschillend beïnvloed. Een
aantal

mensen zegt

dat

er

niet

zoveel

op elkaars

uitlatingen wordt

inge-

gaan, omdat het om een kleine gemeenschap gaat waar iedereen elkaar kent.
Van beïnvloeding van de eigen mening door het project is dan nauwelijks
sprake.

In sommige gevallen is de uitwerking negatief.

Mensen gaan tegen

elkaar opbieden, hoe druk ze het wel hebben of ze zijn bang dat er van hen
verwacht wordt dat ze veranderingen aan moeten brengen thuis bij hun echtgenoot.

Dat

ze moeten gaan doen zoals hun kinderen doen,

of dat ze

een

baan moeten gaan zoeken. Maar ook is er door het project meer begrip gekomen voor elkaars situatie.

Het project heeft wel bijgedragen aan het on-

derlinge begrip, maar volgens velen nog lang niet voldoende.

Het

project

heeft

nieuwe kennis

op

provinciaal

opgeleverd.

bezig zijn geweest,

niveau

Vooral voor

voor

een

groot

aantal

mensen

diegenen die veel met het project

was het niet gemakkelijk om de oude en nieuwe kennis

te integreren en de nieuwe kennis te verwoorden.

"Hoe meer je weet, des te

meer vragen ontstaan er".

De

inhoud van de nieuwe kennis kan op verschillende aspecten van arbeid

betrekking hebben. Genoemd worden de economische betekenis van huishoudelijke arbeid,

wetgeving op het gebied van thuisarbeid,

economische zelf-

standigheid voor iedereen vanaf 18 jaar in 1990, kennis op het gebied van
de

juridische,

sociale en fiscale positie van de agrarische vrouw en de

suggestie van een ooievaarsregeling (opvoedersloon).

Op afdelingsniveau
komen.

is in de interviews geen nieuwe kennis naar voren ge-

Vrouwen die mee hebben gedaan aan vervolgactiviteiten zeggen wel

dat ze aandacht voor toekomstperspectieven hebben gemist,
eenkomsten soms in herhaling vervielen.

Bij

er misschien net als op provinciaal niveau
analyse- en achtergrondinformatie.
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Concluderend

kan. gezegd

worden.

dat

op

provinciaal

niveau

het

project

heeft bijgedragen aan een kritische beschouwing van de eigen mening.
het relativeren van oude kennis,
plaatsgevonden.

Zowel

als het opdoen van nieuwe kennis hebben
is het

Op afdelingsniveau

project van beperkte

invloed

geweest op de eigen meningsvorming. Er is soms sprake van het relativeren
van oude kennis, en het onderscheid maken tussen gevoelens en oordelen en
kennis blijkt vaak een probleem te zijn.

Voor het afdelingsniveau

heeft

het project geen nieuwe kennis opgeleverd.
In het algemeen kan worden geconcludeerd dat waar het project van invloed
is geweest op meningsvorming er ook sprake is van het relativeren van de
eigen mening.

6.6

De fasering van het project

In het project was een fasering aangebracht:
Fase I

Fase II

1.

Eigen ervaringen met arbeid.

2.

Kennis over en inzicht in arbeid vroeger en nu.

3.

Analyse van de plaats van de onbetaalde en betaalde arbeid
in de maatschappij.

Fase

I.1

4.

Toekomstperspectieven.

is

al aan de orde geweest.

Uit het onderzoek is geen materiaal

naar voren gekomen dat betrekking heeft op fase I.2. Daarom komt nu fase
II aan bod.

Het project heeft op provinciaal
gemaakt,

dat

onbetaalde

arbeid

niveau voor vrij
maatschappelijk

veel

wordt

mensen duidelijk
ondergewaardeerd.

Genoemd wordt:
Huishoudelijke arbeid is een economisch belang; onbetaalde arbeid is niet
opgenomen in het Bruto Nationaal Product;

onderwaardering van vrijwilli-

gerswerk kan blijken als je man werkloos wordt:

als je al die tijd vrij-

willigerswerk gedaan hebt, heb je niets om op terug te vallen.
Met betrekking tot betaalde arbeid wordt vooral de overwaardering van betaalde arbeid als de enige 'echte' of 'be1angrijke° arbeid genoemd.
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Ook de

relatie tussen vrijwilligerswerk en baanarbeid kwam aan bod.

noemd worden de

ontslagen in de

zorgende sector waarbij

Ge-

vrijwilligsters

het werk wat blijft liggen op zich gaan nemen.
In de informatie die in het onderzoek naar voren kwam over toekomstperspectieven kan onderscheid gemaakt worden in eigen handelingsperspectieven
en maatschappelijke toekomstperspectieven.
Kaderleden van provinciaal niveau

en afdelingsniveau noemen handelings-

perspectieven die hun eigen arbeid betreffen. Met betrekking tot onbetaalde arbeid worden genoemd:
"Ik

stop met

deerd";

vrijwilligerswerk,

"Ik probeer

de

want

het

wordt

eigen arbeidsverdeling

durf thuis en in mijn vrijwilligerswerk vaker

niet

thuis
'nee'

financieel

gewaar-

te veranderen";

"Ik

te zeggen" en "Ik ga

zakelijker met mijn tijd om".
Over
me

betaalde

arbeid wordt opgemerkt:

gerealiseerd

had dat

onbetaalde

"Als

ik jonger was geweest,

en ik

arbeid maatschappelijk weinig gezien

wordt, was ik weer betaald gaan werken"; "Ik kwam er achter dat ik te weinig werk op gaf voor de belastingen".

Maatschappelijke toekomstperspectieven worden alleen genoemd door provinciale

kaderleden.

onderwerpen zoals

Via

het

project

hebben sommigen van hen gepraat

een opvoedingsloon of

een basisinkomen.

over

Ook wordt ge-

noemd dat onbetaalde arbeid opgenomen zou moeten worden in de statistieken.

Sommigen uiten bezorgdheid over

werk:

"Als

in

1990

iedereen

de

economisch

toekomst van het vrijwilligerszelfstandig

moet

zijn,

zijn

er

steeds minder mensen die tijd, zin en aandacht hebben voor vrijwilligerswerk en hoe moet dat dan?".

"Vrijwilligerswerk zou in de toekomst finan-

cieel meer gewaardeerd moeten worden".

Leden van de commissie vrouw, discussieleidsters, provinciale bestuursleden en deelnemers aan vervolgactiviteiten vragen van de Bond om
doen'

met de

resultaten van het project.

'iets te

De vorm hiervoor kan variëren.

Wellicht is het mogelijk standpunten te destilleren uit de resultaten van
het project, daarmee naar buiten te treden en het vrijwilligerswerk in de
Bond zichtbaar

te maken voor

de

samenleving.

De

Bond kan er

letten dat de ingenomen standpunten ook gerealiseerd worden,
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taten van het project meenemen naar volgende projecten als een rode draad.
Bijvoorbeeld bij project Derde Wereld weer kijken naar de arbeid van vrouwen en de waardering daarvan.

6.7

Een meningspeiling

Inhoudelijke vragen over de waarde van betaalde en onbetaalde arbeid zijn
als een soort meningspeiling schriftelijk gesteld.
Een gedeelte van de vragen zijn overgenomen uit een enquête die in 1982 is
gehouden onder 60 afdelingen van de Bond (vraag 1 tot en met 4)

(1). Daar-

naast zijn een aantal andere vragen gesteld naar aanleiding van de inhoud
van het werkboek voor kaderleden (vraag 5 t/m 7).
Hierna volgen de vragen en de antwoorden.

1

Beschouwt u huishoudelijk werk als arbeid?

ja

1987

(1982)

100%

90%
10%

nee

2

Moet deze arbeid economisch gewaardeerd worden?
1987

(1982)

ja

66%

57%

nee

17%

40%

twijfels

17%

3%

Als

argumenten voor

krijgt

eigen

geld:

economische

waardering worden genoemd:

huishoudelijke

arbeid

krijgt

de

huisvrouw

maatschappelijk

gezien

meer aanzien; je kunt er een recht op uitkeringen bijvoorbeeld bij ziekte
aan ontlenen;

het

wordt dan misschien gemakkelijker

om het te

verdelen;

het is dan misschien mogelijk om meisjes voor dit werk te motiveren, zodat
anderen buitenshuis werk kunnen gaan zoeken.
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Als

argumenten tegen economische waardering worden door zowel voor-

tegenstanders genoemd:

wie moet dat betalen;

het wordt allemaal

als

te zake-

lijk; je móet hoe dan ook; huishoudelijk werk kan niet ingeschaald worden;
betaling van huishoudelijk werk kan er toe

leiden dat er op andere voor

vrouwen belangrijke zaken bezuinigd moet worden;

als de beloning laag is,

zal herverdelen moeilijker worden.

3

Door wie moet huishoudelijke arbeid worden verricht?

-

de gezamenlijke woongemeenschap 42%

-

door wie er van houdt of voor kiest 11%

-

dat hangt van de omstandigheden af 44%

-

iedereen moet meehelpen, maar de vrouw blijft het hoofd 3%.

`

(ln 1982 vond 80% dat het huishoudelijke werk gedaan moet worden in onderling overleg, 20% vond dat de vrouw dit alleen moet doen, omdat zij ervoor
bestemd is.)

4

ls het

in een tijd van werkloosheid gerechtvaardigd,

dat vrouwen een

baan buitenshuis hebben?
1987

(1982)

ja

89%

65%

twijfels

11%

35%

5

Vindt u dat onbetaalde arbeid emanciperend kan zijn?

ja

58%

soms

31%

nee

3%

geen mening

8%

Argumenten die genoemd worden zijn: vrijwilligerswerk is een opstapje naar
betaalde

arbeid:

moet wel

met

de

vrijwilligerswerk maakt
nodige

mensen

contacten omgeven worden;

zelfstandiger;
het kan wel,

het

werk

maar het

ligt ook aan het soort werk; geëmancipeerd zijn is meer een persoonlijke
instelling, geen gevolg van betaald werk.
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6

Vindt u dat betaalde arbeid emanciperend kan zijn?

ja

45%

soms

47%

nee

0%

geen mening

8%

Argumenten die genoemd worden zijn: dat zal vaak wel, maar geëmancipeerdheid hangt niet alleen af van geld, geld maakt je voornamelijk onafhankelijker;

economische onafhankelijkheid werkt bevorderend op het emancipade noodzaak om geld te verdienen kan je afhankelijk maken en

tieproces;
minder

tijd

geven voor

zelfontplooiing;

ligt

aan het

soort

arbeid,

het

gaat meer om een persoonlijke instelling.

7

Maakt u onderscheid tussen persoonlijke waardering van arbeid en maat-

schappelijke waardering van arbeid?

ja

50%

nee

33%

geen mening 17%

Opmerkingen

die

gemaakt

worden

zijn:

persoonlijke

en

maatschappelijke

waardering kunnen samen gaan, maar voor mezelf geldt dat in zijn algemeenheid niet.

Ik kan juist grote bewondering hebben voor mensen die zwaar of

vuil werk doen,
naast

die in moeilijke omstandigheden werken;

persoonlijke

waardering

af

en toe

ieder mens heeft

ook maatschappelijke waardering

nodig. Een en ander kan je moed geven om door te gaan; ik maak geen onderscheid, maar de maatschappij doet dat wel. Beide partijen moeten open voor
elkaar

staan.

Ook

de

huisvrouwen van nu zijn

tot

veel

in

staat

en dat

wordt door buitenshuiswerkende vrouwen niet altijd gezien; waardering hebben we

op

z'n

tijd

allemaal

nodig en dat

een schouderklopje kan soms veel betekenen.
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6.8

Vormen van arbeid,

de fasering van het project en een kritische be-

schouwing van de eigen mening

In het project is geen gerichte aandacht besteed aan de verschillende vormen van arbeid. Het vertrekpunt was meestal de huishoudelijke arbeid.

Soms

werden hier meer vormen van arbeid bij betrokken en soms ook niet.
In het algemeen valt op dat eigen ervaringen met arbeid een grote rol spelen wanneer het gaat om de vormen van arbeid waarover mensen iets zeggen.
Met name onder discussieleidsters,

leden van de commissie vrouw en provin-

ciale bestuursleden komen vrouwen voor die ervaringen hebben met baanarbeid. Leden van de overige commissies praten veel over het vrijwilligerswerk in de Bond.

In de fasering van het project had wellicht meer ruimte

gemaakt moeten worden om dieper in te gaan op de verschillende vormen van
arbeid en de oordelen die men daar over heeft. Deze oordelen zijn een belemmering geweest om te komen tot een kritische beschouwing van de eigen
mening.
De

fasering

beid,

in het project heeft betrekking op eigen ervaringen met ar-

geschiedenis van arbeid,

maatschappij

de analyse van de plaats van arbeid in de

en toekomstperspectieven.

Op afdelingsniveau zijn alleen de eigen ervaringen met arbeid aan bod gekomen. Er was ook weinig materiaal beschikbaar om te werken aan de andere
fasen van het project. Het beperkte aantal afdelingen dat wel vervolgactiviteiten heeft georganiseerd,
hiervan

is

dat

op

lingsperspectieven
arbeid,

heeft dit als een gemis ervaren. Een gevolg

afdelingsniveau
direct

in

het

wel

wordt

verlengde

gepraat

van

de

over

eigen

eigen hande-

ervaringen met

maar er wordt niet gepraat over een maatschappelijke

analyse

of

over maatschappelijke toekomstperspectieven.

Op provinviaalniveau

is in beperkte mate wel aandacht besteed aan de ana-

lyse van de plaats van arbeid in de maatschappij.

De meeste provinciale

kaderleden brengen hun eigen mening over arbeid in verband met de maatschappelijke

waardering van arbeid.

Leden van

de overige commissies be-

trekken dit, in tegenstelling tot andere provinciale kaderleden, alleen op
hun eigen vrijwilligerswerk.
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schillende vormen van arbeid komt hier
waarop men de eigen mening betrekt.

dus

terug

in de vorm van arbeid

Toekomstperspectieven zijn behandeld

op kaderdagen die door een beperkte groep geïnteresseerde kaderleden zijn
gevolgd.

Deze kaderleden hebben een brede kijk op arbeid ontwikkeld,

die

wel verschillende vormen van arbeid omvat.
Concluderend merken wij op dat in het project tussen fase I en II een fase
lijkt te ontbreken.

In deze fase had aandacht besteed kunnen worden aan de

verschillende vormen van arbeid en aan oordelen over deze vormen van arbeid.

6.9

Samenvatting

Wij constateren een samenhang tussen de motivatie van kaderleden voor het
project en de tijd die men aan het project heeft besteed en tussen de motivatie en de plaats die men inneemt in de Bond.
Op provinciaal niveau hebben die groepen kaderleden die het meest gemotiveerd waren voor het project, namelijk de discussieleidsters, de leden van
de commissie vrouw en sommige provinciale bestuursleden, daaraan de meeste
tijd besteed.
en

Op afdelingsniveau

tijdsbesteding

te

constateren.

is dezelfde samenhang tussen motivatie
Verschillen.

in.

motivatie

zijn.

vooral

De motivatie voor het project is op afdelings-

persoonlijke verschillen.

niveau binnen één kadergroep veel diverser dan op provinciaal niveau.

De manier waarop het project gebracht is,

is niet altijd stimulerend ge-

weest voor de motivatie.
De titel
dropt°.

sprak niet goed aan en sommigen ervaarden het project als

°ge-

Toch raakten een aantal mensen die aanvankelijk sceptisch tegen-

over het project stonden er door geboeid.

Daarvoor was het wel nodig dat

men zich in het project ging verdiepen.
Alle

vrouwen die

arbeid.

Daarmee

door

ons

voldoet

zijn geïnterviewd

iedereen aan de

verwoorden een mening

minimum definitie

die

wij

over
voor

meningsvorming over de waarde van arbeid gesteld hebben.
Op provinciaal niveau heeft het project altijd bijgedragen tot die mening.
Op afdelingsniveau is dit soms wel en soms niet het geval. Deze verschil-
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len op

afdelingsniveau hangen niet

deel uit maakt.

samen met

de

kadergroep waarvan men

Het gaat om persoonlijke verschillen die samenhangen met

de motivatie en de tijdsinvestering.

Op provinciaal

niveau heeft

het

project

ook

kritische beschouwing van de eigen mening.

altijd bijgedragen

aan

een

Zowel het relativeren van oude

kennis als het opdoen van nieuwe kennis hebben plaats gevonden.
Op afdelingsniveau is het project van beperkte invloed geweest op
een kritische beschouwing van de eigen mening. Er is soms sprake van het
relativeren van oude kennis. Het onderscheid maken tussen gevoelens en oordelen
en kennis blijkt vaak een probleem te zijn. Voor het afdelingsniveau heeft
het project geen nieuwe kennis opgeleverd.
In het algemeen kan gezegd worden dat waar het project van invloed is geweest op meningsvorming er ook sprake is van het relativeren van de
eigen
mening.

De meeste

kaderleden van het

afdelingsniveau

zijn alleen aan

de

eerste
fase van het project toegekomen. Deze fase had betrekking op de
eigen er-

varingen met arbeid. Er was ook nog geen werkmateriaal voor de afdelingen
dat in ging op de volgende fasen van het project. Op provinciaal
niveau
is wel aandacht besteed aan de volgende fase. Praktisch alle
provinciale
kaderleden hebben te maken gehad met de analyse van de plaats van arbeid
in de maatschappij en een beperkte groep gemotiveerde provinciale kaderleden hebben meegedaan

aan

activiteiten

die

betrekking hadden op

maat-

schappelijke toekomstperspectieven.

In de fasering van het project ontbreekt een fase waarin speciaal aandacht
werd besteed aan de verschillende vormen van arbeid en de oordelen daarover.

Verklaringen voor de beperkte invloed van het project op afdelingsniveau
kunnen gevonden worden in het feit dat het op afdelingsniveau vaak om
éénmalige activiteiten ging, die vooral betrekking hadden op de eigen ervaringen met arbeid.

Andere vormen van arbeid en oordelen over deze vormen

kwamen nauwelijks aan bod. Deze oordelen zijn vaak een belemmering geweest
voor een kritische beschouwing van de eigen mening.
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Als men het

afdelingsniveau beter had willen bereiken,

had er meer aan-

dacht besteed kunnen worden aan de verschillende vormen van arbeid en de
oordelen die men daarover heeft.
Als men vervolgactiviteiten goed uit de verf had willen laten komen, had
er misschien meer aandacht besteed moeten worden aan de inhoud en de fasering van deze vervolgactiviteiten.

De mensen die intensief met het project gewerkt hebben, vragen om een vorm
van continuering van het project.

Suggesties
Bond:

die

volgende

buiten treden

gedaan worden hebben zowel
thema's
van

de

betrekking op het werk

in de

laten aansluiten bij

dit thema,

als

op het naar

mogelijk

standpunten

uit

het

Bond:

zoveel

project

destilleren en hiermee naar buiten treden en bezig blijven met de standpunten die zijn ingenomen.

V/79S.C

71

7

DOORWERKING VAN HET PROJECT

7.1

Inleiding

De doelstelling van het project HvA is een proces van meningsvorming over
HvA bij de leden van de Bond op gang brengen.

Hiermee wordt uiting gege-

ven aan de beleidsprioriteit emanciperende vorming.
Tot de doelgroep van het project behoren alle leden.
De opzet van het project is te werken via de structuur van de Bond; groe-

pen

kaderleden bieden het project aan,

bereiden de activiteiten voor en

begeleiden ze.
De verwachting is dat wanneer kaderleden getraind worden op de inhoud van
het

thema er

een doorwerking

zal

zijn via de kaderleden naar

de

leden.

Binnen het project worden bijeenkomsten georganiseerd voor de inhoudelijke
deskundigheidsbevordering van de provinciale en landelijke kaderleden.
In de Bond zijn verschillende groepen kaderleden op plaatselijk,
ciaal

en

landelijk niveau verantwoordelijk voor

verschillende

provin-

taken.

Zo

zijn op provinciaal niveau de provinciale besturen verantwoordelijk
voor
het organiseren van bijeenkomsten en het toetsen van provinciale activiteiten.

aan.

het

provinciale

beleid,

de

commissies

zijn

verantwoordelijk

voor het aanbieden en doorgeven van inhoud en techniek, het agogische kader voor het begeleiden van groepen en de werkgroepen Kadervorming

(daar

waar ze gestart zijn) voor ondersteuning op methodiek.
Er dient dus een goede coördinatie te zijn om een thema door te geven
en
aan te kunnen bieden. Voor het project HvA betekent dat dat de deskundigheidsbevordering van de verschillende groepen kaderleden toegespitst dient
te zijn op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het doorgeven en aanbieden van het thema.

We gaan in dit hoofdstuk na of binnen het project de scholing op de taken
en verantwoordelijkheden van groepen kaderleden is
woorden:
ties

-

afgestemd.

is er binnen het project voldaan aan de organisatorische condi-

werken via de

structuur van de

Bond

-

om meningsvorming over de

waarde van onbetaalde en betaalde arbeid te bevorderen?
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We gaan na of de condities op het doel van het project waren afgestemd en
of dit doelmatig was.
In 7.2 zal worden bekeken welke kaderleden verantwoordelijk zijn voor welke taken in het project. Dit relateren we aan de organisatiestructuur van
de Bond.

In 7.3 verbinden we de landelijke activiteiten in het kader van

het project met de formele organisatiestructuur van de Bond.
de

7.4 gaat over

feitelijke praktijk van het doorgeven en aanbieden op provinciaal

en

afdelingsniveau in de provincies Drente en Utrecht. Er wordt tevens nagegaan wat de participatie is van de kaderleden die in de provincie activiteiten ontplooien en of er onderlinge afstemming is in de gevolgde lande7.5 gaat over

lijke bijeenkomsten en de geboden provinciale activiteiten.

de ervaringen van de kaderleden met de organisatie van het project.

Hier

komen taakopvatting, de afstemming van de organisatorische condities op de
In 7.6 wordt in de conclu-

eigen meningsvorming en motivatie aan de orde.
sie de centrale vraag beantwoord:

is aan de organisatorische condities om

meningsvorming over de waarde van onbetaalde en betaalde arbeid te bevorderen, voldaan?

7.2

Formele taken versus verantwoordelijkheden binnen het project

In 5.6

noemden wij

de taken die

te onderkennen zijn bij

het werken aan

meningsvorming:
1.

organiseren

: het

ontwikkelen van

organiseren

van

strategieën

bijeenkomsten

en het

bepaald thema,

voor
over

het
een

organiseren van de

bijeenkomsten zelf;
2.

bieden van inhoud

: het ontwikkelen van inhoud van een bepaald
thema,

en het doorgeven en aanbieden van

de inhoud zelf;
3.

begeleiden van groepen

: het

ontwikkelen.

begeleiden
bepaald
daarvan,
zelf.
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Volgens

de

structuur van de Bond zijn de besturen verantwoordelijk voor

taak 1, de commissies voor taak 2 en de agogische kaderleden
voor taak 3.
Elk van deze taken vormt als het ware een hierarchisch
organisatorische
lijn in de Bond, waarbinnen respectievelijk besturen, commissies
en agogisch kader hun plaats vinden. Volgens het overzicht van 1986
vallen de
agogische kaderleden onder de commissielijn. Wij behandelen ze hier echter
als aparte lijn. In deze paragraaf gaan we voor bovenstaande drie
lijnen
na in hoeverre er overeenstemming bestaat tussen de formele taak
van de
verschillende provinciale kaderleden en de taak van deze kaderleden
binnen
het project HvA.

7.2.1

Organiseren

Het provinciale bestuur heeft binnen het project tot taak strategieën
te
ontwikkelen om het project te integreren in de bestaande provinciale
activiteiten, en het organiseren van bijeenkomsten voor kaderleden die het
project

aanbieden

aan de

leden.

Deze

taak stemt

overeen met

de

formele

taak van het provinciale bestuur.
De afdelingsbesturen hebben binnen het project tot taak om met
de ondersteuning van de °werkmap voor afdelingsbesturen', de diaserie + discussievragen en eventueel met hulpvan een gespreksleidster een eerste
afdelingsbijeenkomst te organiseren over het thema.
Er is hier

sprake van drie toegevoegde taken:

leiding over het thema;

2.

1.

het houden van een in-

het bepalen van de inhoud van de bijeenkomst;

3. het kiezen en eventueel uitvoeren van werkvormen.

7.2.2

Bieden van inhoud

De provinciale commissies zijn het uitvoerende kader van het
provinciale
bestuur. Zij hebben formeel tot taak de inhoud van een thema of een
bepaalde techniek door te geven of aan te bieden aan leden van het
tussenkader, contactvrouwen van de commissies, leeskringleidsters,
handwerkvoorwerksters enz. en aan geïnteresseerde leden.

V/79S.C

74

Binnen het project hebben de commissies tot taak het thema in hun activiteiten te

integreren vanwege het feit dat emanciperende vorming beleids-

prioriteit heeft. Dit geldt voor zowel de commissies met inhoudelijke verwantschap met het thema HvA commissie

-

als

voor

de

zoals de commissie vrouw en de agrarische

commissies die

onderwerpen als

doel

hebben die

minder verwant zijn aan het thema HvA - zoals de handwerk -, de culturele
en de internationale commissie.
gorie commissies:

(Kortheidshalve noemen we de laatste cate-

overige commissies). Het tussenkader is echter voor wat

betreft deskundigheidsbevordering officieel niet in de structruur van de
Bond opgenomen.

Ook binnen het project is de plaats van deze kaderleden

onduidelijk.

7.2.3

Begeleiden van groepen

De agogische kaderleden hebben tot taak groepen te begeleiden die zich met
een bepaald onderwerp bezighouden. Binnen het project is het de bedoeling
dat de discussieleidsters over het thema HvA in relatie tot macht uitsluitend discussies leiden voor afdelingen.
Voor

de

wezig,

introductiebijeenkomst
ingeschakeld

worden.

kunnen ook gespreksleidsters,

Echter,

in

tegenstelling

tot

de

indien aandiscussie-

leidsters ontbreken de gespreksleidsters in de kaderlijn van de Bond.

Concluderend kan gezegd worden, dat onduidelijk is wat binnen het project
voor een kennismakingsbijeenkomst over het thema HvA de taak is van agogische kaderleden.

Verder ontbreken degenen die het dichtst bij

zitten in het aanbieden van het thema senkader van de commissies -

de basis

de gespreksleidsters en het tus-

in de kaderlijn van de Bond en is de regeling

van hun kadervorming binnen het project onduidelijk.

7.3

Afstemming taken en deskundigheidsbevordering binnen het project HvA

In deze paragraaf gaan we na in hoeverre de landelijke activiteiten op het
gebied van deskundigheidsbevordering binnen het project HvA zijn afgestemd
op de taken van de verschillende groepen kaderleden.
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7.3.1

Organiseren

De provinciale besturen zijn tijdens landelijke (studie)dagen geschoold op
inhoud

en

hebben

kennis

gemaakt

met

enkele

werkvormen.

Er

zijn

verga-

deringen samen met het hoofdbestuur en twee studiedagen geweest.
De bijeenkomsten,

waarvan de eerste in 1985 plaatsvond, waren achtereen-

volgens gewijd aan de introductie van het project en inhoudelijke verdieping in drie aspecten van de arbeid:
en analyse.
ven,

ervaringen met arbeid,

geschiedenis

Op deze bijeenkomsten werden voorbeelden van werkvormen gege-

die gebruikt konden worden bij het doorgeven van het thema. Een deel

van

de

bijeenkomsten

werd

besteed

aan

het

zoeken

naar

integratiemoge-

lijkheden in het provinciale werk.
Men kon zich met behulp van een voor het project ontwikkeld werkboek verdiepen in de materie en de werkvormen.
Voor

geïnteresseerde kaderleden zijn in 1987 bijeenkomsten georganiseerd

over analyse en toekomstperspectieven.
Wij veronderstellen dat, wanneer de leden van het provinciale bestuur met
het

landelijke

rust

aanbod kennis hebben gemaakt zij gedeeltelijk zijn toege-

om afdelingsbesturen te

bijeenkomsten over

het

stimuleren tot

thema HvA met

het houden van introductie-

behulp van de

'werkmap voor

afde-

lingsbesturen°. Volgens de structuur van de Bond is aan elke commissie een
lid van het provinciale bestuur toegevoegd.
op de hoogte zijn van elkaars werk.
ject

Zodoende kan men over en weer

Het provinciale bestuur kan het pro-

animeren en tegelijkertijd toezien op de

afstemming van de

teiten op het beleid van het provinciale bestuur.
tegratiemogelijkheden binnen het
sturen

steun van de

activi-

Bij het zoeken naar in-

commissiewerk kregen de provinciale be-

emancipatiewerkster;

de

provincies

zonder

consulente

kregen extra steun.

7.3.2

Inhoud bieden

Binnen het project is het de bedoeling dat de provinciale commissies het
thema HvA integreren in hun activiteiten.
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lijke commissies organiseerde de emancipatiewerkster voor alle commissies
studiedagen.
commissie

Op deze studiedagen zijn de inleidingen op de dagen voor één

toegespitst

op het

terrein

van

de

betreffende

commissie.

Dit

gold voor de commissie vrouw en de agrarische commissie en voor een van de
overige commissies, de handwerkcommissie.

De inleidingen op de gecombineerde studiedagen waren algemener van aard.
Alle inleidingen gingen over de eigen ervaringen met arbeid, eventueel aan
de hand van een bespreking van een week tijdschrijven. Een vast onderdeel
was het leggen van verbindingen van het thema naar het eigen werk. De commissie vrouw en de agrarische commissie hadden een extra studiedag.
Juist voor de commissieleden was het

'werkboek voor kaderleden°

beschik-

baar en bedoeld als handvat het thema in het eigen werk te integreren. Dit
werkboek sluit echter voornamelijk aan bij het werk van de commissie vrouw
en nagenoeg niet bij

het werk van de

agrarische commissie en de overige

commissies. Ook wordt er geen aandacht besteed aan de mogelijke

'doorgeef-

functie' van deze groep kaderleden naar de tussenkaderleden.

7.3.3

Begeleiden van groepen

De taak van de agogische kaderleden is het begeleiden van groepen over een
bepaald onderwerp. Binnen het project hadden de discussieleidsters in 1985
een studiedag over het project HvA.
waarin

In datzelfde jaar was er ook een driede

daagse

internaatscursus,

'macht'

en het thema HvA werd gelegd.

relatie
De

tussen

het

discussiethema

inhoud van deze cursus

richtte

zich op de twee aspecten van de arbeid: ervaringen met arbeid en geschiedenis;

de

discussie

tijdens

deze

cursus

bewoog zich echter

ook rond de

analyse en toekomstperspectieven (2). Wat betreft de inhoud van de discussie verschilden deze studiedagen van die met de andere provinciale kaderleden in de eerste periode.
Ook de discussieleidsters

kregen het

°werkboek voor kaderleden',

dat zij

kunnen gebruiken op discussiebijeenkomsten in de afdelingen.
Zowel de studiebijeenkomsten als het werkboek sluiten aan op de taakstelling in de Bond en de taakstelling die betrekking heeft op (vervolg)activiteiten rond het thema HvA en macht op afdelingsbijeenkomsten.
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Samenvattend.

kan.

gezegd.

worden. dat de deskundigheidsbevordering van de
leden van de provinciale besturen aansluit op hun taak
binnen het project:

het doorgeven van het thema,

thema bij

en het stimuleren van meningsvorming over het

afdelingsbesturen en provinciale commissies.

Beperkte aandacht

wordt echter besteed aan de extra taak van de afdelingsbesturen.
De inhoud
van de landelijke bijeenkomsten en de inhoud van
het 'werkboek voor kaderleden' kan verwarring hebben opgeleverd over de taak
van de provinciale
besturen: alleen organiserend of ook zelf uitvoerend.
Niet alle provinciale commissies hebben op landelijke studiedagen evenveel
specifieke aandacht gehad voor hun eigen commissiewerk. Bij de
commissie vrouw, de agrarische commissie (commissie met inhoudelijke verwantschap
met het thema)
en de handwerkcommissie is de inhoud het meest op de
taken gericht. Voor
het 'werkboek voor kaderleden' geldt hetzelfde, maar
dan in versterkte
mate: de inhoud daarvan sluit voornamelijk aan op het
werk van de commissie vrouw.
De

deskundigheidsbevordering

van.

de discussieleidster en. het 'werkboek
voor kaderleden' sluiten aan op hun taak om discussies
te leiden, ook voor
groepen die verder gaan met het thema dan de introductie.

7.4

Feitelijke doorwerking van het project

De verwachting is dat wanneer de kaderleden getraind
worden op het thema
HvA, dit zal doorwerken naar de leden. Deze paragraaf
gaat over de feitelijke praktijk van het doorgeven en aanbieden van het
project in de provincies Drente en Utrecht. Voorts zeggen we iets over
organisatie en inhoud van vervolgactiviteiten in twee afdelingen in
Gelderland.
Om meer inzicht te krijgen op de kaderlijn naar het
afdelingsniveau, worden zowel de activiteiten op provinciaal niveau als op
afdelingsniveau bekeken. In beide provincies interviewden we leden van
het provinciale bestuur, van de inhoudelijke commissies, van de overige
commissies, en discussieleidsters.
den,

Op afdelingsniveau

interviewden we

afdelingsbestuursle-

contactvrouwen van de agrarische commissie in Drente en de
gespreksleidsters in Utrecht.
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Eerst wordt nagegaan wat de deelname is van de provinciale kaderleden die
het thema doorgeven en/of aanbieden aan de landelijke en eventuele provinciale activiteiten in het kader van het project.
Wij noemden reeds de specifieke bijeenkomsten voor de provinciale kaderleden, die georganiseerd zijn in de periode 1984-1987.

In 1987 vonden alge-

mene studiebijeenkomsten plaats voor een kleine groep geïnteresseerde kaderleden die verder wilden met het thema.
inhoudelijke

twee

zelfstandigheid.

ln de eerste plaats waren dat

studiedagen over vrijwilligerswerk en over economische

Voorts was er het symposium rond het thema en een drie-

daagse internaatscursus over toekomstperspectieven.
In deze paragraaf wordt verder nagegaan of de activiteiten gericht op het
doorgeven en aanbieden van het thema in de provincies Drente en Utrecht in
het verlengde liggen van de inhoudelijke deskundigheidsbevordering die op
landelijk niveau is aangeboden en van het ontwikkelde materiaal.
Een belangrijke rol tijdens het project speelden de tussentijdse functiewisselingen van kaderleden.
zittingstijd van twee maal

Voor
drie

iedere
jaar.

functie

Hierdoor

hebben zij

een maximale

misten sommigen de

start

van het project en/of een deel van de deskundigheidsbevordering. Opvallend
was

verder

dat vrijwel

alle kaderleden op provinciaal

niveau,

een grote

loyaliteit kenden ten aanzien van het meedoen aan het project. Dit ondanks
de autonomie van de besturen en de eigen keuze om met het project mee te
doen.
Verder bleek de overheidssubsidie voor het project, die alleen de salaris,
kantoorkosten en kosten van de begeleidingsgroep van de emancipatiewerkster dekte, een beperkende factor te zijn voor het aantal te houden landelijke bijeenkomsten voor de deskundigheidsbevordering en voor het aantal
kaderleden,

met name die tussen het provinciale en afdelingsnivo,

dat de

bijeenkomsten kon volgen.

7.4.1

Organiseren. Participatie landelijke bijeenkomsten en uitwerking in
de provincie

Een voorwaarde om andere kaderleden te kunnen stimuleren tot het aanbieden
van het thema HvA is, dat leden van het provinciale bestuur aan eigen deskundigheidsbevordering doen.
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7.4.1.1
Alle

Provincie Drente

leden van het provinciale bestuur

landelijke

bijeenkomsten voor

provinciale

Ook nam het voltallige bestuur deel
werkster

in 1986.

(acht

à negen

besturen

in

leden)
1985

woonden de

en 1986

bij.

aan het gesprek met de emancipatie-

Op deze bijeenkomsten en bij dit gesprek was tevens de

consulente aanwezig. De vervolgstudiedagen, het symposium en de driedaagse
internaatscursus

over

toekomstperspectieven

in 1987 werden gevolgd door
drie leden van het provinciale bestuur: de leden van de werkgroep
HvA (zie
onder).
Verder hebben de aan de commissies toegevoegde bestuursleden (zie figuur
1) de betreffende landelijke commissiedagen gevolgd.
Alle leden van het provinciale bestuur die actief waren in het organiseren
van bijeenkomsten voor afdelingsbesturen en provinciale commissies
lazen
en gebruikten het 'werkboek voor kaderleden'.

In Drente werd op initiatief van de provinciale consulente en de
voorzitster van het provinciale bestuur in 1985 een werkgroep HvA opgericht, bestaande uit drie leden van het bestuur en de consulente. De taak die
deze
werkgroep

zich stelde,

was

het

op bestuurlijk niveau

stimuleren van

de
zelfwerkzaamheid van afdelingsbesturen en het aanzetten van commissies om
bovenplaatselijke activiteiten. te organiseren, zodat ieder lid. met het
project te maken zou krijgen.
Wij noemen hier de belangrijkste activiteiten die het provinciale bestuur
organiseerde.

Het

provinciale

bestuur

organiseerde

in

november

1985

een

commissiedag

voor alle commissies. Daar werd de diaserie vertoond en was overleg
tussen
de commissies over de opzet van gezamenlijke commissie-activiteiten.
Verder organiseerde het provinciale bestuur in de periode van januari 1986
tot januari 1987 drie kringbijeenkomsten voor afdelingsbesturen. De leden
van de afdelingsbesturen maakten achtereenvolgens kennis met de
diaserie,
enkele werkvormen, waaronder een forum van vijf vrouwen uit de eigen
kring
die vijf verschillende soorten arbeid uitoefenden. Op de bijeenkomst
in
het najaar van 1986 konden de afdelingsbesturen vijf geïnteresseerde leden
(niet-bestuursleden)
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dat daarmee de betrokkenheid op de inhoud van afdelingsbijeenkomsten niet
beperkt zou blijven tot de bestuursleden.
In januari 1987 kregen de afdelingsbesturen nog een aanmoediging per brief
om een afdelingsbijeenkomst te organiseren met behulp van een eigen werkgroepje HvA.
tijdschrijven.
toegestuurd.

Aangezien in de
ontbreekt,

'werkmap voor afdelingsbesturen' de werkvorm

kregen

de

afdelingsbesturen

daarvan.

een.

copie

Naast de diaserie stelde het provinciale bestuur een ganzen-

bordspel beschikbaar voor de afdelingsbesturen.
Tenslotte werd op de jaarvergadering van 1986 een inleiding over het thema
gehouden.

De twee afdelingsbesturen die we interviewden, hebben op eigen kracht een
afdelingsbijeenkomst

In

georganiseerd.

één

afdeling

richtte

het

bestuur

een werkgroep op die bestond uit enkele leden van het afdelingsbestuur en
enkele

afdelingsleden.

Zij

gebruikten de werkmap en zij

schakelden geen

In de andere afdeling scha-

discussieleidster in voor de bijeenkomst zelf.

kelde het bestuur wel een discussieleidster in,

maar de bijeenkomst werd

in nauwe samenwerking met haar doorgenomen. De werkmap werd niet gelezen.
Beide afdelingsbesturen woonden samen met vijf

leden de kringkaderdag in

1986 bij waar zij voor het eerst kennismaakten met het project. De organisatie van deze dag en de inhoud daarvan stond voor beide afdelingen model
voor

hun

eigen bijeenkomst

in de

afdeling.

Door

geen van de

afdelingen

zijn vervolgactiviteiten gepland.

7.4.1.2

Provincie Utrecht

Het provinciale bestuur van Utrecht is bijna de helft zo klein als dat in
Drente.

In deze provincie woonden vier à vijf

leden van het provinciale

bestuur de bijeenkomsten in het kader van het project in 1985 en 1986 bij.
Aan het gesprek met de emancipatiewerkster in 1986 namen vijf bestuursleden deel. Twee bestuursleden gingen naar de vervolgstudiedagen in 1987 en
woonden het

symposium

bij.

Een

bestuurslid

volgde

de

driedaagse

inter-

naatscursus in 1987.

Door gebrek aan vrouwkracht in het provinciale bestuur en drukke jubileumwerkzaamheden woonden niet alle aan de commissies toegevoegde bestuursleden de landelijke commissiedagen bij.
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De drie leden van het provinciale bestuur die activiteiten ontplooiden
in
de provincie gebruikten het 'werkboek voor kaderleden'.

In Utrecht was het 40-jarig provinciale jubileum een stimulans om
HvA als
thema te nemen. Maar omdat de voorbereidingen van het jubileum en de landelijke activiteiten binnen het project in dezelfde periode vielen, betekende dit voor enkele leden. van het provinciale bestuur een. verhoogde
werkdruk. Een taakverdeling in deelname aan de studiedagen was met name in
1987 nodig. Utrecht heeft geen consulente. Voor de organisatie van provinciale

activiteiten

is

geen werkgroep in het

leven geroepen. In 1985 en
1986 organiseerde het provinciale bestuur twee werkvergaderingen voor
afdelingsbesturen

en commissies

samen.

Verder

stond de jaarvergadering in
1986 in het teken van het thema HvA. Op de werkvergadering in 1985
introduceerde het bestuur het project met behulp van de diaserie. De werkvergadering van 1986 ging over de wijze waarop het thema binnen de
programma's van afdelingsbesturen en commissies is te integreren. Op de
jaarvergadering in 1986 kwam met behulp van een forum van vijf vrouwen vrijwilligerswerk aan de orde.
besturen om het thema

Het provinciale bestuur stimuleerde afdelings-

in de programma's op te nemen en enkele

leden van

het provinciale bestuur boden hulp aan als discussieleidster.

Ook in Utrecht
afdeling

interviewden we

organiseerde

het

leden van twee

bestuur

een.

afdelingsbesturen.

bijeenkomst

op

eigen.

In een

kracht,

in

nauwe samenwerking met een discussieleidster van de Open School.

Het bestuur gebruikte de werkmap. Het organiserende bestuurslid woonde de eerste

werkvergadering

in

1985

bij.

In de

andere

afdeling

liet

het

bestuur

de

invulling en uitvoering van de afdelingsbijeenkomst over aan een discussieleidster.
gebruikt.

Hier werd de werkmap voor afdelingsbesturen niet gelezen en

De bestuursleden woonden geen werkvergadering bij, wel de jaar-

vergadering over vrijwilligerswerk en een themadag die door de commissie
vrouw was georganiseerd.
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7.4.2

Aanbieden van inhoud. Participatie activiteiten en uitwerking in de
provincie

Dit deel gaat over de kaderleden die binnen het project inhoudelijke inleden en/of ka-

of vaardigheden in technieken aanbieden aan de

formatie
derleden.

Volgens de structuur van de Bond zijn dit vooral de leden van commissies.
Eerst kijken we weer naar de kaderleden in Drente en vervolgens naar die
in Utrecht.

7.4.2.1

Provincie Drente

In Drente

interviewden we

vijf deel

aan de

Van hen namen

acht kaderleden van commissies.

landelijke

(de beide

studiedagen voor commissies

leden

van de agrarische commissie, één van de leden van de commissie vrouw, één
lid van de handwerkcommissie en één lid van de culturele commissie).

Aan

de vervolgstudiedagen in 1987 namen alleen de beide leden van de commissie
vrouw deel.

De commissie vrouw en de agrarische commissie vertaalden het project in de
provincie als volgt:

Uit het overleg tussen de commissies op de provinci-

ale commissiedag in

1985 vloeide de themadag

voort.

Deze themadag kwam tot stand door

'Onzichtbare vrouwenarbeid'

samenwerking tussen de commissie

vrouw en de werkgroep ontwikkelingssamenwerking.
sie vrouw de contactvrouwen in kennis met het
rollenspel

en

een

film.

Deze

commissie

nam

Verder bracht de commis-

thema door middel van een

het

thema

op

programma en ging hiermee veelvuldig naar de afdelingen.

in

haar

eigen

De leden van de

commissie vrouw traden op uitnodiging van een afdelingsbestuur voornamelijk op voor groepen geïnteresseerde afdelingsleden.

De agrarische commissie organiseerde voor de agrarische contactvrouwen een
bijeenkomst over het aanverwante onderwerp: het rapport 'Loon naar werken'
en voerde een enquête uit onder de contactvrouwen over
verschillende

bedrijven'.

van het rapport
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enquete

was

opgezet

'Wat is werk op de

mede

naar

aanleiding

'Loon naar werken'. Verder verzocht de agrarische commis-
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sie de contactvrouwen een week tijd te schrijven.

Op een kaderdag in 1986

voor de contactvrouwen werden de ervaringen hiermee doorgesproken. De contactvrouwen hadden informeel contact met de agrarische leden uit de eigen
afdeling over het thema. De reacties hierop werden eveneens doorgenomen op
genoemde

kaderdag.

De

door

ons

geïnterviewde

agrarische

contactvrouwen

woonden deze kaderdag bij.
Van de overige commissies organiseerde de commissie alleenstaanden in mei
1987 een vormingsweek met verschillende onderdelen over het thema. De culturele commissie hield een enquête onder de leesgroep-,
dansleidsters over
de Bond.

De

(materiële)

waardering van hun

koor-,

en volks-

(vrijwilligers)werk in

internationale commissie zette tijdens

een reis

naar België

een discussie-avond over het thema op met de vrouwen in België.
Niet alleen de commiss'

’^”en boden informatie

ook de discussieleidsters.
zouden leiden.

over

De bedoeling was dat zij

Toch verzorgden zij

het thema

aan,

maar

alleen de discussies

ook totale programma's van afdelings-

bijeenkomsten (voor participatie landelijke activiteiten, zie 7.4.3).

7.4.2.2

Provincie Utrecht

In Utrecht
vijf

deel

interviewden we zes
aan

de

commissie vrouw,

landelijke
twee

kaderleden van commissies.

studiedag

voor

commissies

leden van de agrarische commissie,

Van hen namen

(een

lid

van

de

een lid van de

handwerkcommissie en een lid van de culturele commissie). Aan de vervolgstudiedagen in 1987 nam alleen een lid van de agrarische commissie deel.
Zij ging tevens naar het symposium in datzelfde jaar. Een lid van de werkgroep Kadervorming (tevens lid van de culturele commissie), woonde ook enkele

landelijke bijeenkomsten bij

die voor de provinciale besturen waren

georganiseerd. Ook nam zij deel aan het gesprek dat de emancipatiewerkster
voerde met het provinciale bestuur over integratiemogelijkheden in de provincie.
leden'
4

Vier commissieleden lazen en gebruikten het

'werkboek voor kader-

(een lid van de commissie vrouw, een lid van de agrarische commis-

sie, een lid van de culturele commissie en een lid van de handwerkcommissie).
Alle leden van de commissies woonden de werkvergaderingen voor afdelingsbesturen en commissies bij die door het provinciale bestuur waren opgezet.
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Binnen de commissielijn organiseerde de commissie vrouw op drie verschillende plaatsen in Utrecht een themadag over

'veranderende kijk op werk-

zaamheden'. De agrarische commissie verzorgde voor de agrarische leden een
themabijeenkomst

aanverwante onderwerpen,

over

zoals AWW en bedrijfsvoe-

ring.
(Er zijn wel

In Utrecht heeft de agrarische commissie geen contactvrouwen.
agrarische

contactvrouwen

de

van

standsorganisatie,

het

vrouwen zijn lid van de Bond vanwege sociale contacten,

U.L.G.)

Deze

interessante the-

ma's, handwerken. De meeste van hen spreekt het rapport "Loon naar werken"
meer

aan dan het

thema HvA.

eerste

Het

is

meer

toegespitst op de eigen

situatie.
De

commissies

diverse

commissie vervaardigde

agrarische

enkele

ontplooiden

met

zes

over de geschiedenis van vrouwenarbeid.

activiteiten.

Een

lid

van

de

leden een collage van textiel

De culturele commissie

verzorgde

op de jubileum bijeenkomst samen met de commissie wonen een kraam met objecten die

zijn toegespitst op vrouwenarbeid van vroeger en nu.

nationale commissie had tijdens

De

inter-

een buitenlandse reis een gesprek aangegesprek ging over

de

Ook leden van het agogische kader boden inhoud aan de afdelingen aan.

Zo

en gevoerd bij

vraagd

het

Europese

Parlement.

Dit

positie van vrouwen binnen de EG.

verzorgden de discussieleidsters afdelingsbijeenkomsten. Evenals in Drente
betrof het voornamelijk eenmalige bijeenkomsten.
De gespreksleidsters in Utrecht verzorgden ook enkele afdelingsbijeenkomsten,

zowel binnen als buiten de eigen afdeling. De inhoud beslaat vooral

de arbeid van de (huis)vrouw en vrijwilligerswerk door vrouwen. De ideeën
over en invulling en uitvoering van deze bijeenkomsten kwam voor rekening
van de gespreksleidsters (voor participatie activiteiten, zie 7.4.3).
Verder

zijn

sommige

leden van het

provinciale

bestuur

enkele

keren

als

discussieleidster opgetreden. Deze combinatie van werkzaamheden hing samen
met hun interesse voor het agogisch werk en hun dito achtergrond.

7.4.3

Begeleiden van groepen.

Participatie activiteiten en uitwerking in

de provincie

Het is de opzet van het project dat van het agogische kader de discussie-
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leidsters die gekaderd zijn op macht, in afdelingen discussies leiden over
het thema HvA in relatie tot macht.
Bij de introductie van het thema HvA aan de leden zouden de gespreksleidsters

afdelingsbesturen

eventueel

kunnen

helpen

bij

het

leiden van ge-

sprekken.

7.4.3.1

Provincie Drente

Wij interviewden drie discussieleidsters. Twee van hen volgden de speciale
landelijke

studiedagen voor discussieleidsters

in 1985.

Eén van hen ging

bovendien naar de vervolgstudiedagen in 1987 en naar het symposium. Verder
volgden zij alle door het provinciale bestuur georganiseerde bijeenkomsten
voor

afdelingsbesturen

en

commissies.

De

derde

discussieleidster

putte

voor de discussies in de afdelingen uit eigen kennis. Deze drie discussieleidsters gebruikten het 'werkboek voor kaderleden' bij hun werk in de afdelingen.
De discussieleidsters
in.

Drente,

waarin.

ook

hebben binnen het platform voor discussieleidsters
de

consulente

zitting

heeft,

een

aantal

maande-

lijkse bijeenkomsten besteed aan het verbeteren van de manier van vragen
stellen tijdens de discussies in de afdelingen.
Zij gingen veelvuldig op pad met het onderwerp, voornamelijk naar bijeenkomsten die bedoeld waren voor alle

leden van een afdeling.

Zij

leidden

discussies voor afdelingen, waar het afdelingsbestuur de vorm en de inhoud
van bijeenkomst zelf bepaalde. Ze kwamen ook in afdelingen waar de discussieleidsters de vorm en de inhoud zelf (in samenspraak met het afdelingsbestuur) vaststelden en de verzorging daarvan op zich namen. De discussieleidsters

meenden dat

in het

eerste

geval

meestal

minder

diepgang werd

bereikt. Een voordeel echter is dat de betrokkenheid van de afdelings(bestuurs)leden groter was wanneer ze een bijeenkomst zelf verzorgden.
van de onderzochte afdelingen werd een middenweg bereikt.

In één

Voor de bijeen-

komst was ruim overleg tussen de afdelingsbestuursleden en een discussieleidster.

Zowel

de

bestuursleden.

als

de

discussieleidsters

positief uit over het resultaat van deze bijeenkomst.
In Drente zijn geen gespreksleidsters.
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Provincie Utrecht

7.4.3.2

Op het moment dat de studiedagen voor discussieleidsters plaatsvonden waren er in Utrecht geen discussieleidsters.

De discussieleidsters die wij

interviewden waren toen lid van de commissie vrouw. Een van hen volgde een
Over de inhoudelijke as-

deel van een studiedag voor de commissie vrouw.

pecten van het thema HvA hadden zij regelmatig contact met een lid van de
Beiden gebruikten zij het

commissie vrouw.

hun werk in de afdelingen.

'werkboek voor kaderleden' bij

Zij verzorgden voornamelijk éénmalige bijeen-

komsten.
In Utrecht zijn wel gespreksleidsters.
gesprek.

een

bijeenkomsten

Voor

de

gespreksleidsters

over

het

thema

HvA.

Zij

Met twee van de zeven hadden wij
geen

waren
namen

echter

speciale
wel

scholings-

kennis

van het

omdat beide gespreksleidsters de driedaagse internaatscursus volg-

thema,

den waar een avond besteed werd aan het programmeren van dit thema. Bovendien volgde een van de gespreksleidsters kadertrainingen en studiebijeenkomsten als lid van een landelijke commissie, en als lid van de werkgroep
kadervorming. Provinciaal woonden zij beiden de werkvergaderingen voor afdelingsbesturen en commissies bij.
tisch de

beschikking

over

het

Gespreksleidsters

'werkboek voor

kregen niet automa-

kaderleden'.

De

beide

ge-

spreksleidsters verzorgden enkele afdelingsbijeenkomsten buiten hun eigen
afdeling.

7.4.4

Zij droegen ideeën aan en leidden de discussies.

Vervolgactiviteiten in Gelderland

In de provincie Gelderland interviewden we leden van twee afdelingsbesturen,

die meer

dan één bijeenkomst over het thema HvA organiseerden.

Het

beleid van het afdelingsbestuur in de ene afdeling is er op gericht om een
keer per jaar een bijeenkomst met de commissie vrouw te organiseren.
Verder wil het bestuur werken aan emanciperende vorming.

Dit

laatste is

ook nodig om voor gemeentesubsidie in aanmerking te komen.
Er

is

vanaf

1985

het thema HvA.

een keer per

jaar een afdelingsbijeenkomst besteed aan

In 1988 zal de vierde bijeenkomst plaatsvinden. Aan de orde

kwamen huishoudelijke arbeid, vrijwilligerswerk,
nis.

De
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bijeenkomst

zal

over

baanarbeid en geschiede-

toekomstperspectieven

gaan.

De

bij-
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eenkomst in 1985 is georganiseerd zonder hulp van buiten de afdeling;

de

drie andere bijeenkomsten met hulp van de commissie vrouw.
In

de

andere

georganiseerd.

afdeling

is

in

1986

een cursus

voor geïnteresseerde

leden

De cursus is aangeboden en gegeven door twee leden van de

commissie vrouw.

Aan de

orde

kwamen de

eigen arbeid,

vrijwilligerswerk,

geschiedenis en een stellingenspel over arbeid. Toekomstperspectieven zijn
niet aan de orde gekomen. De cursus had een oriënterend karakter.

Samenvattend kan gezegd worden dat de geïnterviewde provinciale kaderleden, op enkele uitzonderingen na, de voor hen opgezette landelijke studiedagen en bijeenkomsten volgden. "
Het

'werkboek voor kaderleden'

kaderleden gebruikt.

is door bijna alle door ons geïnterviewde

Uitzonderingen waren een lid van de agrarische com-

missie en enkele leden van de overige commissies.
Het is voornamelijk het provinciale bestuur dat het project doorgeeft door
middel van het organiseren van bijeenkomsten over het thema. Er zijn enkele leden van het provinciale bestuur in Utrecht die het thema ook aanbieden aan de leden. Ook via de agogische lijn wordt het thema aangeboden. De
discussieleidsters

leiden niet alleen discussies,

maar bieden regelmatig

ook de inhoud van het thema op een afdelingsbijeenkomst. Het project loopt
verder ook door via de commissie vrouw naar de geïnteresseerde leden en in
beperkte mate via de agrarische contactvrouwen naar de agrarische leden.
Bij de overige commissies stokt het project echter; er worden slechts enkele activiteiten ontplooid en er is een relatief klein aantal leden bereikt.
Het project bevindt zich op afdelingsniveau nog voornamelijk in een beginstadium:

praten over de

willigerswerk.

De

door

(eigen) huishoudelijke arbeid en het eigen vrijons

geïnterviewde

afdelingsbestuursleden.

volgden

een door het provinciale bestuur georganiseerde bijeenkomst over het thema
HvA.

Drie

van

de

vier

afdelingsbesturen

lingsbijeenkomst op eigen kracht,
leidster.

daarna

een

afde-

al dan niet met hulp van een discussie-

In twee van de vier afdelingen is de

besturen' gebruikt.
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7.5

Doorgeven en aanbieden van het thema HvA in relatie tot de verschillende taakvelden

Voor kaderleden die het thema doorgeven en aanbieden, is deskundigheid in
hun eigen taakveld
groepen)

of begeleiden van

(organiseren of bieden van inhoud,

niet genoeg.

van alle taakvelden kwaliteit

Eigenlijk moeten zij

zo is in de uitvoering van het project geble-

tot hun beschikking hebben,
ken.

Eigen taakopvatting

7.5.1

De leden van de provinciale besturen rekenden het tot hun taak om meningsvorming

bij

de

leden

te

stimuleren.

In de

praktijk bleek dat

voor het

doorgeven van organisatorische bekwaamheden inhoudelijke verdieping in het
thema voorwaarde

is.

Deze

voor

combinatie was

sommige bestuursleden die

alleen het bestuurlijke werk tot hun taak rekenden, moeilijk te hanteren.
De leden van de afdelingsbesturen konden als zij dat wilden extra inhoudelijke en uitvoerende taken op zich nemen. Drie van de vier afdelingsbesturen hadden het

thema op eigen kracht aangeboden en vonden het samengaan

van de verschillende taken niet storend.

Volgens een bestuurslid was wel

een voorwaarde dat er een goed team is. Meestal werd ook hulp van een discussieleidster ingeschakeld.
vooraf

wij

omdat

Deze afdelingen waren echter uitzonderingen,

selecteerden op bijeenkomsten over

het

thema

die

goed

waren verlopen.
Beide afdelingsbesturen in Gelderland die vervolg-activiteiten organiseerden,

rekenden het tot hun taak om meningsvorming over HvA bij de leden te

stimuleren.
van de

Voor

"werkmap

zonder gebruikmaking

de vervolgbijeenkomsten hebben zij
voor

afdelingsbesturen"

gewerkt.

De

leden van de

afde-

lingsbesturen zeiden genoeg andere handreikingen ter beschikking te hebben,

o.a.

via de vrouwenraad en via artikelen uit de

"Plattelandsvrouw".

Bovendien vonden ze de werkmap te moeilijk om mee te werken.

Bij

het commissiekader waren de leden van de commissie vrouw en de agra-

rische
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vorming over het thema bij de leden te stimuleren.
rische

commissie

deelden die

in

Utrecht

opvatting voor

en

de

zover

agrarische

er

herkenning

De leden van de agra-

contactvrouwen.
is

in.

Drente

naar het werk van de

eigen commissie.
De meeste leden van de overige commissies rekenden het niet tot
hun taak
meningsvorming bij de leden te stimuleren.
Van de agogische kaderleden vonden de discussieleidsters het tot hun
taak
behoren om meningsvorming over het thema bij de leden te bevorderen.
De
gespreksleidsters vonden dat eveneens voorzover zij met kleine groepen
in
de eigen afdeling werkten.
De discussieleidsters in Drente waren het niet altijd eens met hun
plaats
binnen het project. Als afdelingsbesturen hen alleen voor de
discussie
uitnodigden, vonden zij dat dit vaak ten koste ging van de diepgang van
de
discussie.

7.5.2

Verwerking van de inhoud

De meeste leden van de provinciale besturen zeiden dat zij
een zekere verwerkingstijd nodig hadden om zich het thema eigen te maken en een zekere
voorbereidingstijd om
landelijke

het

studiedagen,

thema

het

door

te kunnen geven.

'werkboek voor kaderleden'

De

inhoud van de

was wel voldoende

om een mening te vormen over het thema. Er waren ook enkele
bestuursleden
die niet direct geïnteresseerd waren in het thema. Zij raakten geïnteresseerd door er mee bezig te zijn:
het

door de diaserie,

maken van een ganzenbordspel.

tijd.

Maar daarnaast bleek dat

kwamen

in

een.

de

ontwikkelingsproces,

Het

het werkboek of door

zich verdiepen

in het

in aanvang gemotiveerde
dat

het

moeilijk

thema kost

leden terecht

maakte

hun

kennis

direct te vertalen naar de afdelingen.
De

afdelingsbesturen hadden een zekere tijd nodig om er achter te komen
wat het thema precies inhield. De helft van de bestuursleden die
wij spraken was in eerste instantie ook niet geïnteresseerd in het thema.
Volgens
een afdelingsbestuurslid vind je altijd wel een manier om het thema
naar
de leden te brengen, mits je op de hoogte bent van de inhoud.
Zij had behoefte aan een voorbespreking met besturen in een vroeg stadium. De
afde-
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lingsbestuursleden.

die

voor afdelingsbesturen'
bestuursleden.

die

geïnteresseerd

direct

gebruikt te hebben.

aanvankelijk.

niet

waren,

Zij

bleken

de

°werkmap

vonden de map nuttig.

geïnteresseerd

waren,

lazen.

de

De
map

niet.
Voor de commissie vrouw en de agrarische commissie speelde de behoefte aan
een tijdsruimte
wel

dat

de

niet.

informatie

Een contactvrouw van de agrarische commissie vond
(bijv.

uit

de Plattelandsvrouw)

eenvoudiger moest

zijn; zij vond het in het begin moeilijk te begrijpen waar het nou precies
om ging.

Ook door een lid van de diverse commissies werd dit gezegd;

wist ook niet wat ze precies moest doorgeven.

zij

Binnen deze categorie com-

missies waren de meeste kaderleden niet geïnteresseerd in het thema.
raakten echter geïnteresseerd door de gesprekken in de groepen,

door

Zij
de

landelijke commissiedag of het tijdschrijven.

Alle agogische kaderleden waren geïnteresseerd in het thema. De gespreksleidsters vonden wel dat er enige tijd overheen gaat voordat zij zien wat
zij zichtbaar moeten maken voor anderen.

Op afdelingsniveau hebben alleen de gespreksleidsters behoefte aan verdere
inhoudelijke verdieping voor zichzelf of aan vervolgactiviteiten binnen de
Bond.
De

inhoudelijke

commissies

en

mee in hun lopende programma's.

de

discussieleidsters

Bij

nemen het

onderwerp

de provinciale besturen leven nauwe-

lijks concrete ideeën over vervolgactiviteiten, maar de leden van de provinciale besturen zien het thema wel als een proces dat niet ophoudt.

Vaardigheden in het doorgeven en aanbieden van het thema

7.5.3

Het provinciale bestuur in Utrecht had binnen het project behoefte aan een
methode om het thema naar de afdelingen door te geven. Volgens één van de
bestuursleden is ook een werkvorm pas te gebruiken nadat deze van 'jezelf'
is geworden.
Aanvankelijk leefde het idee om de gespreksleidsters extra te scholen en
om de

afdelingsbesturen te

leren hoe zij

met de werkmap moesten omgaan.

Maar door tijdgebrek is hier niets van gekomen.
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Ook de leden van twee afdelingsbesturen misten een handreiking in hoe de
werkmap te lezen en hoe het thema naar de leden te brengen.
De discussieleidsters vonden dat zij
houd van het

voldoende geschoold waren op de in-

thema en op discussietechniek.

De vaardigheden die geleerd

waren binnen andere thema's liepen wel door in dit thema. Er is wel extra
tijd gestoken in het verbeteren van de manier van vragen stellen, speciaal
met

betrekking tot

het

thema HvA.

Dit gebeurde

binnen

het

maandelijkse

platform voor discussieleidsters in Drente.
De gespreksleidsters werkten enkele keren met grote groepen. Hiervoor hadden zij scholing in methode willen hebben.
Samenvattend kan gezegd worden dat de meeste provinciale en afdelingskaderleden het tot hun taak rekenen om meningsvorming over het thema HvA bij
de

leden

te

waarvan de

stimuleren.

meeste

Uitzondering

hierop

zijn

de

overige

leden dit niet tot hun taak rekenen.

De

commissies

leden van de

agrarische commissie en de contactvrouwen rekenen dit tot hun taak voor
zover er herkenning is naar het werk van de eigen commissie. De bestuursleden.

blijken

de

meeste

behoefte

te

hebben

aan

extra

verwerkingstijd

tussen kennismaking met het thema en het doorgeven ervan. Vooral de afdelings-

en provinciale bestuursleden hebben behoefte

aan methoden om het

thema respectievelijk aan te bieden en door te geven. De meeste kaderleden
hebben geen behoefte aan extra verdieping in het thema voor hun werk in de
Bond. Uitzonderingen zijn de gespreksleidsters.

7.6

Samenvatting en conclusie

De opzet van het project HvA was via de structuur van de Bond te werken.
Binnen de Bondsstructuur zijn verschillende taken te onderscheiden die een
rol spelen bij het op gang brengen van het proces van meningsvorming:
1.

ontwikkelen

van

strategieën.

voor

het

organiseren.

van.

bijeenkomsten

over een bepaaald thema, en het organiseren van de bijeenkomsten zelf;
2.

ontwikkelen van inhoud van een bepaald thema en het doorgeven en aanbieden van de inhoud zelf;

3.

ontwikkelen van vaardigheden in het

begeleiden van groepen die

zich

met een bepaald thema bezighouden, het doorgeven daarvan, en het begeleiden van de groepen zelf.
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De besturen zijn verantwoordelijk voor taak 1,

de commissies voor taak 2

en de agogische kaderleden voor taak 3.
Ingevuld in figuur 3 (5.6) ziet de verdeling van provinciale en afdelingskaderleden over de drie taakvelden en de relatie tussen de kaderleden met
betrekking tot het doorgeven en aanbieden van een thema er als volgt uit
(fig. 4):
Thema waarover meningsvorming moet plaatsvinden op het gebied van
inhoud

organiseren

•

kaderleden
die zich bezighouden met door-

provinciaal
bestuur

•

geven van

vaardigheden

commissies

V

provinciale
inhoudelijke
en overige
commissies
•
tussenkader

I

.........>

•

kaderleden
die zich bezighouden met
aanbieden
van

afdelingsbestuur

•

•

_._.__._.>

•

provinciale
inhoudelijke
en overige

cursusleidsters

•

discussieleidsters
•
gespreksleidsters

contactvrouwen

van de commissies

L E D E N
I

I

Figuur 4.
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Volgens de studies van de Bond geven het provinciale bestuur en de provinciale commissies meningsvorming over een thema door aan respectievelijk
afdelingsbesturen en tussenkaderleden en contactvrouwen van de commissies
op afdelingsniveau. De afdelingsbesturen organiseren bijeenkomsten
waarin
een thema wordt aangeboden aan de leden.
De tussenkaderleden en de contactvrouwen zijn intermediair tussen de
provinciale commissies en de afdelingen. Deze categorie vrouwen en ook de
provinciale commissie leden zelf bieden een thema aan aan geïnteresseerde
leden.

De gespreksleidsters

en discussieleidsters

leiden respectievelijk

discussies voor kleine groepen voor eigen afdelingsleden en voor grotere
groepen leden van alle afdelingen.
De cursusleidsters onderrichten gespreksleidsters en afdelingsbesturen
in
sociale vaardigheden. De discussieleidsters worden landelijk geschoold.

Voor

de provincies Drente en Utrecht gingen wij

binnen het project HvA was.

na wat de taakverdeling

In figuur 5 brengen wij de gemeenschappelijke

trekken van Drente en Utrecht samen.

Gemeenschappelijk.

voor

beide

provincies

is

dat

het

provinciale

bestuur

naast bestuurlijke/organisatorische taken ook een uitvoerende/inhoudelijke
taak heeft uitgevoerd.

Op de door het provinciale bestuur georganiseerde

bijeenkomsten is met behulp van enkele werkvormen een deel van de inhoud
van

het

project

HvA

aangeboden

aan

afdelingsbesturen.

Deze

extra

taak

wijkt af van de Bondsstructuur, maar vloeit wel logisch voort uit de
opzet
van het project. Bij de deskundigheidsbevordering krijgen inhoud van
het
thema en werkvormen relatief veel aandacht.
Volgens de structuur van de Bond en volgens de opzet boden de inhoudelijke
commissies, met name de commissie vrouw het thema aan aan geïnteresseerde
leden.

De overige commissies boden het thema relatief weinig aan.

Dit is

niet overeenkomstig de Bondsstructuur en de opzet van het project.
De discussieleidsters

boden het

Het kwam regelmatig voor dat zij

thema veelvuldig

aan de afdelingen aan.

volledig invulling gaven aan een eerste

afdelingsbijeenkomst. Dit is niet in overeenstemming met de structuur van
de Bond, noch met de opzet van het project. Hun taak lag alleen rond
het
leiden van discussies over de relatie arbeid/macht.
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Thema waarover meningsvorming moet plaatsvinden op het gebied van
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Figuur 5. Taakvelden van provinciale en afdelingskaderleden binnen het
project HvA.
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Het kwam ook voor dat de afdelingsbesturen de inhoud van de bijeenkomst
zelf of in samenwerking met een discussieleidster bepaalden. Ook dit wijkt
af van de Bondsstructuur,

ject. De

maar vloeit wel voort uit de opzet van het pro-

afdelingsbesturen worden

door

activiteiten van het

provinciale

bestuur en de 'werkmap voor afdelingsbesturen' betrokken bij de uitvoering
van het project.

Het agogische werk is vooral door de discussie-,

gespreksleidsters en de

leden van de commissie vrouw uitgevoerd. Dit is voor de agogische kaderleden volgens de structuur van de Bond en volgens de opzet van het project.
De vraag is

of de

leden van de commissie vrouw,

die het thema ook aan-

bieden aan de leden, voldoende geschoold zijn op het werken met groepen.
Sommige

afdelingsbestuursleden en enkele provinciale

bestuursleden deden

agogisch werk. Dit is niet volgens de structuur van de Bond, maar voor de
afdelingsbesturen wel volgens de opzet van het project.
De opzet van het project om het

thema HvA te integreren in de programma's

van alle groepen kaderleden is slechts gedeeltelijk gelukt. Op provinciaal
niveau heeft het project vooral de provinciale bestuursleden, de leden van
de agrarische commissie

en van de commissie vrouw,

en de discussieleid-

sters bereikt.
Mogelijke oorzaken hiervan zijn:
Binnen het project was de scholing voor de extra taak van de leden van het
provinciale bestuur voldoende om deze kaderleden op de hoogte te brengen
van het thema, maar gaf onvoldoende vaardigheden om het thema naar de afdelingen door te geven.

De inhoud van de landelijke

bijeenkomsten en de

inhoud van het 'werkboek voor kaderleden' kunnen verwarring hebben gegeven
over

de

taak van de provinciale besturen:

uitvoerend.

of alleen organiserend of ook

Aan de andere kant is voor het doorgeven van het thema nodig

dat inzicht in de inhoud van het thema wordt verkregen en werkvormen eigen
worden gemaakt.

Het zijn ook met name de bestuurlijke kaderleden die be-

hoefte hebben aan extra verwerkingstijd alvorens zij het thema doorgeven.
Bij sommigen is sprake van een verwerkingsproces van het thema.
ren, met name bij de meeste leden van de overige commissies,
gemaakt

met het proces

commissies

van meningsvorming over het thema.

op provinciaal

niveau stokte

het

project.

Voor

Bij ande-

is een begin

Bij

de overige

de kaderleden

van deze commissies was relatief weinig aanbod aan inhoudelijke verdieping
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Voor enkelen van deze commissies werden de landelijke com-

in het thema.

'werkboek voor ka-

missiedagen gecombineerd met andere commissies. En het

is minder toegespitst op het werk van deze commissies.

derleden'
Het

werd

thema

in de

betrekkelijk weinig

commissies

geïnteresseerd zijn in het

minst

vankelijk het

deze

leden van de overige commissies die aan-

de

Het zijn vooral

aangeboden.

via

provincie

en het minder

thema

tot

hun taak rekenden om meningsvorming over de waarde van onbetaalde en be-

missieleden

Het

leden te stimuleren.

de

taalde arbeid bij

onvoldoende

zicht

hadden

op

is mogelijk dat deze com-

relatie

de

tussen

en

recreatie

emanciperende vorming binnen hun taakgebied.
Daarentegen sluit de inhoud van het thema en de deskundigheidsbevordering
in de vorm van bijeenkomsten en het

goed

het programma van de commissie vrouw en de werkzaamheden van de

aan bij

discussieleidsters.
functioneren voor

beperkt;

waren.

Daarbij
wat

richtten

zij

de

betreft

de

discussieleidsters

inhoud.

Wel

beperkt
geschoold

zijn zij

in

het

in het

In dat laatste waren de leden van de commissie vrouw

werken met groepen.
weer

wel

'werkboek voor kaderleden'

tijdens

zich

het

project

vooral

tot

de

ge-

interesseerde leden. De discussieleidsters richtten zich tot alle leden.

Conclusie

is

vrouw en de

dat

leden vooral

de

het project

discussieleidsters.

Binnen het

bereikte

voor

toegerust.

De

de

commissie

project hadden de afdelings-

besturen een extra uitvoerende/inhoudelijke taak.
niet

via

Daar waren zij

formeel

afdelingsmap die binnen het project bedoeld was

als hulp bij deze taak is niet altijd gelezen.
Verder constateren wij

dat hoe dichter bij

de basis,

hoe meer het thema

wordt ervaren en benaderd als een éénmalige activiteit en hoe minder aspecten van de arbeid belicht zijn.
Hoewel er weinig concrete plannen zijn voor vervolgactiviteiten, leeft bij
de provinciale kaderleden,
missie

vrouw en de

de discussieleidsters en de leden van de com-

agrarische

meer

commissie

andere activiteiten zal/kan doorwerken.

het

idee

dat dit thema in

Dit zijn tevens de leden die het

meest geschoold zijn en voor wie het materiaal voldoende was toegespitst
op het

eigen commissiewerk.

conditie

scholing

voldaan

Of

is,

hier
is

uit

afgeleid kan worden dat

aan de

dit

ook de

moeilijk

te

zeggen,

omdat

leden zijn die het meest geïnteresseerd waren in het thema.
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Tenslotte stellen we vast dat degenen die het dichtst bij de basis zitten
in het aanbieden van het thema,
van de commissies,

de gespreksleidsters

en het

ontbreken in de kaderlijn van de Bond.

tussenkader

Tevens is voor

deze kaderleden de regeling van de kadering binnen het project
lijk.
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SAMNVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

8.1

Samenvatting

Dit

rapport

bij

de

betreft

Nederlandse

een

evaluatie-onderzoek

Bond

van.

"Herwaardering van arbeid"

van

een emancipatie-project

Plattelandsvrouwen.

(HvA),

Dit

project,

genaamd

valt onder de noemer Projecten Emanci-

patiewerkers. Met overheidssubsidie is voor de periode van 1 januari 1984
tot 1 januari 1988 een emancipatiewerkster aangesteld. De subsidie
dekte
alleen de personeelskosten, de kantoorkosten en de kosten van de begeleidingsgroep van de emancipatiewerkster.

De

Bond

telt

is

bijna

een

landelijke

80.000

leden.

ledenorganisatie die

Er

zijn ongeveer

in 1930

is

opgericht

en

15.000 vrijwillige kaderleden

die een maximale zittingstijd hebben van zes jaar. De overheid subsidieert
zes en een halve formatieplaats voor professionele ondersteuning
door consulentes.
De Bond heeft een verticale bestuursstructuur. Er zijn besturen op
plaatselijk en op provinciaal niveau en er is een landelijk hoofdbestuur.
Hoewel de besturen autonoom zijn, dient het uitgevoerde beleid te passen
in
de doelstelling van de Bond.

In de Bond vinden allerlei verschillende activiteiten plaats.
een recreatief,

educatief en of vormend karakter hebben.

de

vrouwen)

Deze kunnen

Voor de uitvoering van deze activiteiten kent de Bond behalve bestuurlijke kaderleden,
ook commissiekaderleden die zich bezig houden met een thema (bijvoorbeeld
positie

van

of

met

een

techniek

(bijvoorbeeld

handwerken),

agogische kaderleden, die zich bezig houden met het begeleiden van groepen
en kaderleden die zich bezighouden met de overdracht van het
kaderwerk.
Verschillende soorten kaderleden hebben dus verschillende taken.
De Bond is niet partij-politiek gebonden en niet
Bond heeft een eigen ledenblad:
maal per jaar uit).
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In

1979

veranderde

de

Bond haar

doelstelling.

Niet de plattelandssamen-

staan nu centraal. De nieuwe doelstelling van

leving, maar de leden zelf,

de Bond luidt: door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun besef van verantwoordelijkheid voor

en deelname

aan de

samenleving te bevorderen,

in

het bijzonder in plattelandsgebieden.

Binnen de activiteiten van de Bond krijgt emanciperende vorming beleidsprioriteit.
Het project HvA vormde een concrete

invulling van deze nieuwe doelstel-

ling. De algemene doelstelling van dit project was het bevorderen van een
actieve deelname van de leden aan discussies in de samenleving over arbeid
en de waardering van arbeid.
De opzet van het project HvA was om dit project uit te voeren volgens de
structuur van de Bond,

via alle verschillende groepen kaderleden naar de

leden. Binnen het project diende de specifieke deskundigheid van de diverse kaderleden zodanig op elkaar afgestemd te worden,

dat het thema alle

afdelingsleden zou bereiken.
Dit

was

de

eerste keer

dat

de

Bond werkte met

een meerjarig thematisch

project dat volgens de structuur van de Bond moest worden uitgedragen.
Aanleiding

voor

het

evaluatie-onderzoek was

de

vraag

of

dit

een

juiste

werkwijze was, en wat de effectiviteit van deze werkwijze was.
Deze vraag is in het concept-onderzoeksvoorstel op de volgende wijze samengevat: in een evaluatie-onderzoek zouden de werkwijze en het effect van
het project HvA kunnen worden bekeken.

Bovendien zouden eventuele alter-

natieven kunnen worden aangereikt om in de praktijk te worden getoetst.

In de loop van het onderzoek zijn deze vragen als volgt geherformuleerd:
1. Wat moet onder meningsvorming verstaan worden in verband met het project HvA?
2.

Is bij de doelgroep van het project een proces van meningsvorming over
de waarde van betaalde

en onbetaalde arbeid op gang gekomen;

wat was

daarbij stimulerend en wat waren knelpunten?
3.

In hoeverre

is

bij

de

opzet en de uitvoering van het project HvA de

structuur van de Bond gebruikt en was dit doelmatig?

V/79S.C

100

De voortgang van het onderzoek werd besproken in een
speciaal
begeleidingscommissie.

Participanten

vertegenwoordigsters van de Bond

in deze

ingestelde

begeleidingscommissie

(als aanvragers van het onderzoek),

medewerkster van de vakgroep Emancipatiekunde en Vrouwenstudies
wetenschappelijke begeleiding),

waren
een

(voor de

een medewerkster van de Wetenschapswinkel

(voor de algemene begeleiding) en de onderzoeksters.

Voor de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt
van schriftelijk
materiaal over de Bond en over het project; er zijn gesprekken
gevoerd met
enkele informanten; de leden van de begeleidingscommissie
van het onderzoek hebben informatie verschaft;

en er zijn groepsgesprekken gevoerd met

kaderleden op provinciaal niveau en op afdelingsniveau.
De belangrijkste onderzoekspopulatie van het onderzoek
werd gevormd door
de provinciale kaderleden, omdat zij de directe doelgroep
waren van het
project: via de kaderleden moesten de leden bereikt worden.
Wij

voerden

het

onderzoek

soorten kaderleden met

het

uit

in.

project

twee

provincies

waar

zoveel

mogelijk

werkten;

één met en één zonder conIn het vooronderzoek bleken Drente en Utrecht het best aan
deze
eisen te voldoen.
sulente.

Tijdens het project heeft het werk van de emancipatiewerkster
zich vooral
gericht op inhoudelijke deskundigheidsbevordering van kaderleden
op landelijk en op provinciaal niveau. Deze deskundigheidsbevordering
had steeds
een tweeledig karakter. Enerzijds werd aandacht besteed aan
de eigen meningsvorming over arbeid, anderzijds werd aandacht besteed aan
de mogelijkheid om het project te verweven in het werk van de
betreffende kaderleden

in

de

Bond.

Provinciale

kaderleden

zouden het

project uit moeten
dragen naar de leden en over moeten dragen aan de
afdelingskaderleden. De
emancipatiewerkster heeft de meeste aandacht besteed aan. de deskundigheidsbevordering van de provinciale bestuursleden en van de kaderleden
van
de commissie vrouw en de agrarische commissie, de minste
aandacht is besteed aan de leden van de overige commissies. De voorbereiding van
bijeenkomsten met kaderleden van de overige commissies heeft de
emancipatiewerkster zelf veel tijd gekost.
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In de eerste

tijdsfase van het project

(1984 t/m 1986)

waren de activi-

teiten van de emancipatiewerkster gericht op alle provinciale kaderleden;
het laatste jaar van het project heeft zij zich vooral gericht op de meer
geïnteresseerde kaderleden, die dieper op het thema door wilden gaan.
De emancipatiewerkster heeft in samenwerking met leden van haar begeleidingsgroep werkmateriaal voor kaderleden gemaakt. Het werkboek voor kaderde werkmap voor afdelingsbesturen en de diaserie met discussievra-

leden,

gen kunnen de kaderleden ondersteunen bij hun werk.
Hoewel de

invalshoek van het project vooral herwaardering van onbetaalde

arbeid is (huishoudelijke arbeid en vrijwilligsterswerk) komen alle vormen
Het is de bedoeling dat afdelings-

van arbeid in het werkmateriaal voor.

bestuursleden met behulp van de werkmap een introductiebijeenkomst voor de
Het werkboek gaat

leden organiseren.

op de verschillende

dieper

thema's

in. Daardoor sluit het vooral aan op het werk van de commissie vrouw, terwijl het ook bedoeld is voor leden van de andere commissies.
Artikelen

Plattelandsvrouw zijn een rechtstreekse bron van

in de

infor-

matie voor alle leden.
Het

project

vertaald.

wordt

in

In sommige

de

diverse

provincies

Bond

verschillend

coördinatie van de

activiteiten

provincies

ligt

de

meer in handen van het provinciale bestuur,

van

de

in andere provincies ligt die

meer in handen van de commissie vrouw.

Om de eerste

onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden,

ningsvorming verstaan worden,

deden wij

wat moet

onderzoek naar

onder me-

de betekenis van

het begrip meningsvormig. Onder meningsvorming verstaan wij: het herkennen
van eigen kennis

en ervaringen als bron van informatie over arbeid;

het

verwoorden van deze kennis en ervaring en het formuleren van een mening op
basis

van

deze

eigen

kennis

en ervaring.

Een

kritische beschouwing van de eigen mening.
van de eigen kennis,

tweede

stap bestaat uit

een

Hierbij komen het relativeren

het onderscheid maken tussen kennis en gevoelens en

oordelen en nieuwe kennis aan de orde.
In het onderzoek is nagegaan of bij
meningsvorming over

de onderzoekspopulatie sprake is van

de waarde van arbeid,

van een kritische beschouwing

van deze mening en van een bijdrage van het project hieraan.
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Bij

alle

kaderleden die bij

ons onderzoek betrokken waren is

sprake van
meningsvorming over de waarde van arbeid volgens
onze definitie. De inhoud
van deze mening kan op heel verschillende
terreinen betrekking hebben.
Daaruit volgt het antwoord op de tweede
onderzoeksvraag.
De bijdrage van het project aan deze
meningsvorming is verschillend. Soms
is er wel sprake van een. bijdrage (op
provinciaal nivo altijd), soms
echter ook niet. Dit laatste betreft vooral
kaderleden op afdelingsniveau
die niet gemotiveerd waren voor het project.
Een kritische beschouwing van de

eigen mening heeft slechts bij

een be-

perkte groep plaatsgevonden.

Bij de leden van de commissie vrouw, discus-

sieleidsters

bestuursleden

van

het

en provinciale

kritisch beschouwen van de

is

het

meest

duidelijk sprake

eigen mening.

Voor de leden van de
overige commissies is dit in mindere mate
het geval. Toch heeft het project ook bij deze groep steeds bijgedragen
aan de eigen mening over arbeid. Op afdelingsniveau is soms sprake
van een kritische beschouwing van
de eigen mening wanneer men gemotiveerd
was voor het project.
De agrarische commissie neemt een aparte
plaats in, doordat het niet duidelijk is welk werk van de commissie valt
onder de noemer van het project.
In de commissie wordt veel tijd besteed
aan agrarische onderwerpen. De
motivatie hiervoor is groot.
De manier waarop het project gebracht is,
weest voor de motivatie.
den het

gevoel

huisvrouw zijn.

niets
Soms

Het thema sprak niet iedereen aan.

met

het

ervaarde

Toch raakten een aantal

is niet altijd stimulerend ge-

thema

arbeid

te

men het project

mensen die

project stonden er door geboeid.

Sommigen had-

maken te hebben omdat
ook teveel

als

ze

'gedropt'.

aanvankelijk sceptisch tegenover

het

Daarvoor was het wel nodig dat men zich

in het project ging verdiepen.
Belemmeringen om tot een kritische beschouwing
te komen zijn een gebrek
aan motivatie voor het project gecombineerd
met een geringe tijdsbesteding
aan het project, gebrek aan werkmateriaal
voor afdelingskader om tot een
kritische beschouwing te komen en een onvermogen
om onderscheid te maken
tussen gevoelens en oordelen enerzijds
en kennis anderzijds. In de Bond
leven soms (voor-)oordelen over arbeidsposities
van vrouwen die afwijken
van de eigen arbeidspositie. HvA blijkt
een thema te zijn dat, als men er
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eenmaal mee geconfronteerd is, makkelijk aanspreekt.
mening over.
en dat het

Iedereen heeft er een

De keerzijde is echter dat mensen er zo bij betrokken zijn,
onderwerp

soms

zo gevoelig

ligt,

dat het

moeilijk blijkt te

zijn om elkaar in elkaars waarde te laten.
Wanneer in het project meer aandacht was besteed aan de verschillende vormen van arbeid en de oordelen die men daarover heeft,

had een kritische

beschouwing op dit punt wellicht beter uit de verf kunnen komen.

Wij beschouwen het als een verdienste van het project dat de groep kaderleden van de overige commissies, van wie een gedeelte niet gemotiveerd was
voor het project,
reiding

toch bereikt is.

van kaderdagen van deze

De zorg die is besteed aan de voorbe-

groep

met

veel

aandacht

raakvlakken tussen het werk van de commissies en het

voor

mogelijke

thema van het pro-

en de noodzaak voor deze kaderleden om zich in het project te ver-

ject,

diepen om het uit te kunnen dragen zijn belangrijke elementen die aan deze
meningsvorming hebben bijgedragen.

Om de derde onderzoeksvraag,

hoe was de werkwijze

deze doelmatig, te kunnen beantwoorden, moesten wij

in het project en was
inzicht krijgen in de

organisatiestructuur van de Bond en in de wijze waarop het project HvA is
uitgevoerd. Wij hebben nagegaan of deze twee dingen met elkaar in overeenstemming waren en of de aanpak effectief was.
In Drente en Utrecht ligt het coördinatiepunt van het project HvA bij het
provinciale
voor

die

bestuur.

provinciale

Er

worden.

commissies

georganiseerd.

Er

in de afdelingen gebruikt kunnen worden.

provinciale

bestuursleden

afdelingsbijeenkomst voor

voor

bijeenkomsten.

afdelingsbesturen

worden

werkvormen

en

getoond

Met name in Drente moedigen

afdelingsbestuursleden aan
leden te organiseren.

om

zelf

een

eerste

Verder wordt van de com-

missies verwacht dat zij het thema integreren in hun eigen werk.

In beide

provincies bieden vooral kaderleden van de commissie vrouw, discussieleidsters,

gespreksleidsters,

en een enkele keer provinciale bestuursleden of

afdelingsbestuursleden het project aan aan de leden. Leden van de overige
commissies hebben het project in zeer beperkte mate uitgedragen.
De wijze waarop het project is doorgegeven aan de diverse groepen kaderleden en de wijze waarop deze groepen kaderleden het project hebben aangebo-
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den aan de leden is niet altijd in overeenstemming geweest met de
formele
structuur van de Bond.
Bestuursleden

(provinciaal

werkmateriaal

waarmee

zij

en
zelf

op

afdelingsniveau)

inhoud

konden

geven.

kregen
aan

bijvoorbeeld

een.

afdelings-

bijeenkomst over het thema. De formele taak van deze bestuursleden is beperkt tot het organiseren van deze bijeenkomsten.

Ook discussieleidsters

kregen materiaal waarmee zij inhoud konden geven aan een bijeenkomst. Net
als de bestuursleden gaven zij soms zelf de voorkeur aan het verzorgen
van
een gehele bijeenkomst over het project. Hun formele taak is beperkt tot
het begeleiden van groepen.
De taakomschrijving en deskundigheidsbevordering
lingsniveau zijn vaak onduidelijk geregeld.
verschillend mee
bestuur

omgegaan.

Het

is

een

van kaderleden op afde-

In de provincies wordt hier

beleidskeuze

van

het

provinciaal

om te bepalen aan welke kaderleden prioriteit wordt gegeven.

beschikbare

financiën vormen een beperkende

factor.

De

Dit maakt het moei-

lijker om vanuit het landelijke niveau te structureren hoe de leden te bereiken en welke deskundigheidsbevordering daarvoor nodig is.

Uit het bovenstaande blijkt dat de structuur van de Bond flexibel gebruikt
wordt.

Dit

kan een voordeel

zijn,

omdat

het

kaderleden

de

mogelijkheid

biedt om gebruik te maken van hun interesses en vaardigheden. Het kan ook
een nadeel

zijn,

omdat het verwarrend werkt als de geboden deskundigheid

niet aansluit bij de formele taak, zonder dat dit expliciet wordt gemaakt.
Ook komt het voor dat mensen worden teruggefloten, wanneer zij
andere dan
hun formele taken gaan verrichten.
Commissie-leden van de overige commissies blijken nog niet goed in staat
of bereid te zijn om een algemeen thema met een emancipatoir karakter
te
verweven

i11

de

activiteiten

van

cha

commissie.

De

geboden ondersteuning

bleek onvoldoende om deze doelstelling van het project te realiseren.
Afdelingsbesturen

blijken

eveneens

nog niet

goed

in

staat

of

bereid

te

zijn om op eigen kracht een afdelingsbijeenkomst over een dergelijk
thema
te organiseren. In dit geval gaat het om een duidelijke afwijking van
de
gebruikelijke
verder

taak van

invulling wil

een

geven,

afdelingsbestuur.
zal

meer

Wanneer

de

Bond

deze

taak

zorg besteed moeten worden aan de

deskundigheidsbevordering van afdelingsbesturen en daarmee aan de deskun-
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digheidsbevordering van provinciale bestuursleden en cursusleidsters

die

dit zullen moeten overdragen aan de afdelingsbestuursleden.

Er waren nog andere belemmeringen bij de uitvoering van het project. Sommige provinciale bestuursleden kwamen er in de loop van het project achter
dat zij

zelf tijd nodig hadden om zich het project eigen te maken, voor-

dat ze het konden uitdragen. Sommige kaderleden aarzelden om het thema aan
te bieden uit

angst dat

leden wegblijven,

omdat deze

leden geen belang-

stelling voor een emancipatoir onderwerp zouden hebben.
van een kloof

tussen kaderleden en leden.

verwachtingen van

leden met

betrekking

Soms is er sprake

Kaderleden hebben dan te hoge

tot

hun bereidheid

om

een eman-

cipatoir onderwerp te behandelen.

Discussieleidsters blijken het beste in

staat deze kloof te overbruggen.

Door

heid

over

het

project

maken

hebben

volle

jaarprogramma's

met

een

weg,

omdat

tussentijds

achterstand.
maken.

een

functiewisselingen valt deskundig-

Overvolle

vroegtijdige

aangetreden
agenda's
planning

van

kaderleden

kaderleden en

noodzakelijk.

overheidssubsidie was niet toereikend om het project naar wens
uitvoeren.

Activiteiten van de

emancipatiewerkster

te

De

te kunnen

die voortvloeiden uit

het project werden niet gesubsidieerd.

Samenvattend kan gezegd worden dat het project een bijdrage heeft geleverd
aan de meningsvorming van alle door ons bezochte provinciale kaderleden en
van geïnteresseerde afdelingskaderleden.
Het project is aan de leden aangeboden door de gemotiveerde groepen provinciale kaderleden en door de gemotiveerde afdelingskaderleden.
De

doelstelling

van

het

project,

het

bereiken

van

meningsvorming

over

arbeid bij alle leden, en de beoogde werkwijze van het project, verweving
in de activiteiten van de Bond, zijn dus gedeeltelijk wel en gedeeltelijk
niet gerealiseerd.
Hieruit blijkt dat de opzet van het project te pretentieus is geweest. Een
duidelijker

inperking

in doelstellingen en doelgroepen zou een meer ge-

richte werkwijze in het project mogelijk gemaakt hebben.
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8.2

Het

Conclusies en aanbevelingen

thema

Wanneer

herwaardering van

men eenmaal

arbeid

spreekt

niet

alle

leden direct

aan.

met het thema geconfronteerd wordt blijkt het dicht

aan te sluiten bij de belevingswereld van de leden. Omdat het onderwerp
zo
dicht aan ieders positie raakt kan het ook beladen zijn. Het beoordelen
en
veroordelen van elkaars positie bleek een knelpunt te zijn in het
project.

Alle door ons bezochte kaderleden verwoorden een mening over de waarde
van
arbeid.
Het project

"Herwaardering van Arbeid"

(HvA)

heeft een bijdrage geleverd

aan deze mening bij zowel geïnteresseerde als niet geïnteresseerde
kaderleden op provinciaal niveau. Op afdelingsniveau zijn alleen die kaderleden
bereikt, die gemotiveerd waren voor het project.

In het project is ten dele gewerkt volgens de structuur van de
Bond. Met
name voor het project gemotiveerde groepen provinciale kaderleden en
gemotiveerde afdelingskaderleden hebben het project aangeboden aan de leden.
De inhoud van de deskundigheidsbevordering aan de kaderleden en
de wijze
waarop de kaderleden het project hebben uitgedragen, wijkt in een
aantal
gevallen af van de formele taak van deze kaderleden in de Bond.
Onder andere hieruit blijkt dat deze structuur dynamisch is. De
structuur
van de Bond is momenteel voor de uitvoering van een emancipatie-project
niet helemaal optimaal.

Eén van de sterke punten is onder andere het provinciale bestuursniveau.
Dit vormt een belangrijke schakel tussen het hoofdbestuur en de afdelingen. Het provinciaal bestuur blijkt in staat te zijn om een zo veel omvattend project

als

HvA op redelijke

wijze

door

te geven.

Een ander

sterk

punt wordt gevormd door het grote aantal kaderleden. Hierdoor zijn er veel
mensen op wie een beroep gedaan kan worden voor het uitdragen van een project.
Zwakke punten zijn de enorme omvang van de organisatiestructuur.
soms ondoorzichtig en lijkt een beetje overgeorganiseerd te zijn.
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op

leden

structuur van de Bond.

vaak

nemen.

afdelingsniveau.

een

onduidelijke

plaats

in

in

del

Zij zijn belangrijk voor de ontwikkeling van acti-

viteiten op afdelingsniveau.

In

HvA

project

het

doelgroep.

doelstelling

een brede

met

In het kader van het project zijn veel

teiten ontplooid,
Bond.

gewerkt

is

die gericht waren op veel

Dit heeft tot gevolg dat bij

een brede

verschillende activi-

verschillende groepen in de

veel groepen in de Bond de doelstel-

gedeeltelijk bereikt

lingen van het project

en

zijn,

maar

gedeeltelijk ook

niet.
Om doelmatiger te kunnen werken zijn gerichte keuzes noodzakelijk. De Bond
zal expliciet moeten maken wat zij bij wie wil bereiken met inachtneming
van wat haalbaar is binnen de gestelde termijn, met de beschikbare menskracht en financiële middelen.
De vraag blijft in hoeverre het zinvol is om met een project alle leden te
willen bereiken.

Het risico is groot dat op die manier geen recht wordt

gedaan aan de verschillen in de Bond.

Deze conclusies leiden tot de volgende aanbevelingen:
A.

In een volgend meerjarig thematisch project kan efficiënter gewerkt
worden met de in de Bond aanwezige capaciteiten, wanneer er duidelijker keuzes gemaakt worden, wat men bij wie wil bereiken.

Enkele voorbeelden om dit duidelijk te maken:
-

Om meer

diepgang

bij

de

leden te

bereiken

zal

meer

aandacht

besteed

moeten worden aan gevoelige aspecten van een onderwerp, en zal het duidelijker moeten zijn wat de taak van een afdelingsbestuur is en welke training een afdelingsbestuur dan nodig heeft.
-

Is

het

doel

primair

verweving

in commissie-activiteiten,

dan zal

her-

haaldelijk aandacht besteed moeten worden aan het werk van de commissies
en de mogelijkheden van verweving.

Dit kan met zich meebrengen dat de in-

houd meer aan de oppervlakte blijft, omdat het onderwerp wordt aangehaakt
bij een andere activiteit.
-

.

Wanneer men zich vooral op geïnteresseerde leden wil richten,

eerst

duidelijk zijn,
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structuur

geschapen

worden.

Dit brengt waarschijnlijk met zich mee dat
mensen die zich meer in het onderwerp verdiepen van de Bond
zullen vragen
dat dit thema herkenbaar wordt in het werk van de Bond hetzij
intern, hetzij extern.

B.

Provinciale

bestuursleden.

en.

provinciale

consulentes

kunnen.

in

een

eerder stadium betrokken worden bij de opzet van een project.

Zij kunnen een belangrijke bron van informatie zijn voor de
belangstelling
voor een thema bij de leden en voor de wijze waarop een thema
gebracht kan
worden.
Wanneer zij in een eerder stadium bij een project betrokken
worden, zullen
zij een project ook minder als van bovenaf 'gedropt'
ervaren.

C.

Wil men bij een volgend emancipatie-project volgens de
organisatielijnen van de Bond werken, dan is het efficiënter en doelmatiger om
dat
te doen via de kaderleden wier functie en taak zijn toegesneden
op de
inhoud van een dergelijk onderwerp.

Leden van commissies die met een aanverwant onderwerp bezig zijn,
of agogische kaderleden, komen hiervoor in aanmerking.

D.

Als men alle leden had willen bereiken dan had meer accent
gelegd kunnen worden op de scholing van het afdelingskader.

Met name gespreksleidsters kunnen een belangrijke

functie vervullen wanneer het gaat om de kennismaking van een afdeling met een
project.

E.

De instelling van een ad-hoc werkgroep op provinciaal niveau
rond een
project kan een bijdrage leveren aan de structurering van het
doorgeven en uitdragen van een project.

In zo'n werkgroep zouden behalve PB-leden en kaderleden
die door hun functie betrokken zijn bij het onderwerp, ook geïnteresseerde
leden zitting
kunnen nemen. Dit biedt tevens de mogelijkheid om geïnteresseerde
leden
meer met een onderwerp 'te laten doen'.
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F.

Het is aan te bevelen om binnen een project meer aandacht te besteden
aan de belangstelling voor het

thema en aan een vorm van evaluatie

tijdens het project.

Als er bekend is bij wie er belangstelling bestaat voor een bepaald thema,
en waar eventuele gevoelige punten liggen, dan kan het beleid en de uitwerking van een project hierop afgestemd worden.
Provinciale

bestuursleden

provinciale

en

consulentes

kunnen op dit

punt

een belangrijke bron van informatie zijn.

Tussentijdse evaluatie maakt het mogelijk om na te gaan of de oorspronkelijke

opzet

bijgesteld

moet

worden.

Provinciale

werkgroepen

zouden

een

belangrijke rol kunnen spelen bij dergelijke tussentijdse evaluaties.

G.

Bij de subsidiering van emancipatieprojecten moet ook rekening gehouden worden met de activiteiten die in het kader van dergelijke projecten ontplooid worden.

De

financiële draagkracht

in dienst hebben,
De

financiële

van veel

organisaties die emancipatiewerksters

is te gering om dit allemaal zelf te kunnen bekostigen.

randvoorwaarden

zijn

uiterst

van de overheid houdt er geen rekening mee,

beperkt.

Het

subsidie-beleid

dat er in het kader van een

project activiteiten ontplooid worden die geld kosten.

Een gebrek aan fi-

nanciële middelen kan belemmerend werken op de uitstraling van een project.

Hierdoor kan het effect van een emancipatie-project geringer zijn,

dan de opzet was geweest.
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Noten bij Hoofdstuk 2.

1.

RECENTE ONTWIKKELINGEN EN SPANNINGSVELDEN

Bettenhaussen-Verbey, A.G.M. en U.

Blom

Plattelandsvrouwen over de drempel.

Nederlandse Bond van Plattelands-

vrouwen 1983, blz. 46, 47.
2.

lnformatiefolder Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 1984.

3.

Beleidsplan Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 1981, blz.

4.

"Werkplan op weg naar 1990" In: Servellen, A.J. van. De oprichting van
een kaderschool voor

vrouwen binnen de

6.

Nederlandse Bond van Platte-

landsvrouwen 1979-1987.
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 1987 blz. 2, 3.
5.

Beleidsplan blz. 4.

6.

Servellen, A.J. van,

7.

Servellen, A.J. van, 1987 blz. 19.

8.

Herwaardering

1987 blz.

van

arbeid,

Plattelandsvrouwen 1984, blz.

Noten bij Hoofdstuk 3.

1.

Projectplan

21.

Projectplan

Bond

OPZET VAN HET ONDERZOEK

in

'Werkboek voor kader1eden'

109.

2.

Bij dit gesprek waren tevens twee niet-bestuursleden aanwezig.

3.

Van.

de

26

van

1.

"Herwaardering van Arbeid"

Project HvA, pag.

Nederlandse

provinciale

kaderleden.

beantwoordden.

13

de

schriftelijke

vragenlijsten.

Van de 20 afdelingskaderleden beantwoordden 17 de schriftelijke vragenlijsten.
De meeste vragenlijsten waren volledig ingevuld.
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Noten bij Hoofdstuk 4.

1.

HET PROJECT HERWAARDERING VAN ARBEID

Herwaardering

Projectplan.

Arbeid

van.

in

voor

'Werkboek.

kader1eden'

Project HvA, pag. 109.
2.

Idem, pag. 110.

3.

Project Herwaardering van Arbeid, 14 oktober 1985, pag.

4.

Jaarverslag 1984 - Project Herwaardering van Arbeid, Marij Vulto.

5.

Jaarverslag 1985 - Project Herwaardering van Arbeid, Marij Vulto.

6.

Verslag HB/PB, 28.08 1984.

7.

Jaarverslag 1986 - Project Herwaardering van Arbeid, Marij Vulto.

8.

Nederlandse
in

'zij-lijn'".

de

Aanbevelingen

aan de

overheid

1987

juni

Symposium 4

Bond van Plattelandsvrouwen

2, 3.

en

de

"Werk

politiek,

4

juni 1987.
9.

Diverse verslagen.

10. Bronnen:

inventarisatieformulieren voor provinciaal georganiseerde ac-

tiviteiten

in

1986;

telefonische en/of

schriftelijke

informatie

inge-

wonnen in november 1987, toegespitst op huidige stand en voortgang van
het project,

en op deskundigheidsbevordering van provinciale kaderle-

den.
Op grond van dit overzicht selecteren we twee provincies voor het onderzoek (zie 3.4).
11. Een cursusleidster valt ook onder de commissielijn.

Zij is gericht op

vorming en zij biedt sociaal leren aan (zie overzicht in 2.5).

Noten bij Hoofdstuk 5.

1.

THEORETISCH KADER

Van Dale: Groot Woordenboek der Nederlandse taal,

1984 Van Dale Lexi-

cografie B.V. Utrecht/Antwerpen.
2.

Bos,

A.H.

wegen:

Oordeelsvorming

polariteit en ritme

in

groepen:

als

sleutel

organismen, Wageningen 1974, blz. 43.
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Noten bij Hoofdstuk 6.

MENINGSVORMING OVER DE WAARDE VAN BETAALDE EN ONBETAALDE ARBEID

1.

De

cijfers uit 1982 en 1987 zijn in zoverre niet vergelijkbaar, omdat

de enquête in 1982 is uitgevoerd onder afdelingen terwijl de meningspeiling in 1987 voor ongeveer de helft is uitgevoerd onder provinciale
kaderleden

en

voor

ongeveer

de

helft

onder

afdelingsleden

en afde-

lingskaderleden.
Kijken we voor 1987 alléén naar de resultaten bij de afdelings(kader)
leden dan ontstaat het volgende beeld:
1.

Beschouwt u huishoudelijk werk als arbeid?

ja

1987

1982

100%

90%

nee
2.

3.

10%

Moet die arbeid economisch gewaardeerd worden?
1987

1982

ja

50%

57%

nee

22%

40%

twijfels

28%

3%

Door wie moet huishoudelijk werk worden verricht?
1987
de gezamenlijke woongemeenschap

13%

door wie er van houdt of voor kiest

11%

dat hangt van de omstandigheden af

56%
1982

4.

in onderling overleg

80%

de vrouw

20%

Is het

dat vrouwen een

in een tijd van werkloosheid gerechtvaardigd,

baan buitenshuis hebben?

ja
twijfels
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Noten bij Hoofdstuk 7.

1.

DOORWERKING VAN HET PROJECT

Van de door ons geïnterviewde overige commissies heeft alleen de handwerkcommissie een aparte bijeenkomst over het thema HvA gehad. Voor de
culturele

commissie,

de

internationale

commissie

en de

commissie

al-

leenstaanden is een bijeenkomst met een of meer commissies samen georganiseerd.
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BIJLAGE 1

Schriftelijke vragen voor de evaluatie van het project Herwaardering van
Arbeid

Kaderlid van soort kader:
Het

gaat

niet

om

'het

juiste

antwoord',

maar

om uw eerste

reactie

op de

vraag.

1.

Beschouwt u huishoudelijk werk als arbeid? ja/nee

2.

Moet deze arbeid economisch gewaardeerd worden? ja/nee

3.

Kunt u voor- en nadelen van deze economische waardering noemen?
Voordelen:

Nadelen:

4.

Door wie moet huishoudelijk werk verricht worden en waarom?
Door/
Omdat:

5.

Is het in deze tijd van werkloosheid gerechtvaardigd dat vrouwen een
baan buitenshuis hebben? ja/nee

6.

Zo ja, waarom?
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7.

Zo nee,

8.

Vindt u dat onbetaalde arbeid emanciperend kan zijn?

waarom niet?

Waarom wel/niet?

9.

Vindt u dat betaalde arbeid emanciperend kan zijn?
Waarom wel/niet?

10. Maakt

u

onderscheid

tussen

persoonlijke

waardering

van

arbeid

en

maatschappelijke waardering van arbeid?
Zo ja, kunt u een voorbeeld geven wat dit onderscheid voor u betekent?

11. Ruimte voor opmerkingen.
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BIJLAGE 2

Schriftelijke vragen voor provinciale kaderleden

Heeft u meegedaan aan de volgende pigpp deskundigheidsbevordering en wat
was uw waardering ervan. Waarom heeft u eventueel niet meegedaan.

Landelijk

PB/PH-dag '85 algemene inleiding op het project:

PB/PH-dag '86 economische zelfstandigheid:

PB/PH-dag '87:

Gesprekken PB met emancipatiewerkster, wanneer en waarover:

Inhoudelijke studiedag voor PB in '86 (in Rotterdam of Zwolle):

Landelijke studiedag voor de eigen commissie in '86 (welke comissie):

Studiedag voor discussieleidsters in '85:

Borndagen voor discussieleidsters in '85 over de relatie macht/herwaardering van arbeid:

2

inhoudelijke

vervolgstudiedagen

in

april

en

mei

'87

Zwolle):

Symposium in '87:

Born-vervolgdagen in oktober '87 over toekomst-scenario's:

Verweven in andere (landelijke) activiteiten (welke?):
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Provinciaal

Hebt u provinciaal aan eigen deskundigheidsbevordering gedaan (wat?):

Werkvergadering voor

afdelingen en commissies georganiseerd

door

het

PB

afdelingen en commissies georganiseerd door

het

PB

met de diaserie:

Werkvergadering voor

over het programmeren van herwaardering van arbeid:

Opmerkingen:
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BIJLAGE 3

Schriftelijke vragen voor provinciale kaderleden

Heeft u gebruik gemaakt van het volgende werkmateriaal en wat was uw waardering ervan:

Artikelen in de Plattelandsvrouw:

Diaserie:

Werkboek voor kaderleden
Inhoudelijke achtergrondsartikelen:

Werkvormen (hebt u ze zo gebruikt zoals ze in het boek staan?)
Tijdschrijven:

Bijeenkomst geschiedenis:

Huishoudelijke arbeid:

Vrijwillige arbeid:

Baanarbeid:

Meewerkend echtgenote:

Werkmap voor afdelingsbesturen
Inhoudelijke achtergrondsartikelen:
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120

Werkvormen (hebt u ze gebruikt zoals ze in het boek staan?)
Geschiedenis:

Van vroeger naar nu:

Flappen markt:

Vrouwenforum:

Collages maken:

Andere werkvormen (welke?):
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BIJLAGE 4

Schriftelijke vragen voor afdelingskaderleden

Welke bijeenkomsten in het kader van Herwaardering van Arbeid hebt u bijgewoond, en wat vond u ervan?

Waardering
-

Provinciale jaarvergadering in 1985
(inleiding van emancipatiewerkster)
ja/nee

-

-

Provinciale jaarvergadering in 1986
(inleiding van mevr.

Klaasje Eisses)

-

ja/nee
-

Kring-kaderdag in jan.

1986

ja/nee
-

-

Kring-kaderdag in jan.

1987
-

ja/nee
-

Kring-werkvergadering in sept.

1986

ja/nee
-

-

Kring-werkvergadering in sept.

1987
-

ja/nee
-

Bij PB op de koffie/thee in febr.

l986(?)

ja/nee
-

-

Bij PB op de koffie/thee in febr.

1987 (?)

ja/nee
-

-

Themadag 'Onzichtbare vrouwenarbeid'
(over thuiswerksters)
-

ja/nee

-

Themadag 'Plattelandsvrouwen in de
samenleving'

-

-

in Norg

Bijeenkomst van de agrarische cie
(Loon naar werken)

ja/nee
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-

Provinciale Voorjaarsvergadering in ?
(middagprogramma door agrar. cie.)
ja/nee

-

-

andere kaderdagen voor agrarische
contactvrouwen ja/nee

welke?
-

-

Hebt u andere bijeenkomsten bijgewoond
die hier niet genoemd zijn? ja/nee
Landelijk/

-

Provinciaal:

-

Regionaal:

Opmerkingen:
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BIJLAGE 5

Schriftelijke vragen voor afdelingskaderleden

Van welke

informatie hebt u kennis genomen en gebruikt voor een bijeen-

komst, en wat vond u ervan?

Wat vond u van de informatie
Artikelen in de Plattelandsvrouw

-

kennis genomen/gebruikt

-

-

Artikelen in het Provinciale
mededelingenblad
kennis genomen/gebruikt

-

-

(Delen uit) de werkmap voor afdelingsbesturen
kennis genomen/gebruikt

-

Brief van PB van jan.

'87 om zelf

-

(AB)

een werkgroepje te starten
kennis genomen/suggesties gevolgd

-

-

Mededelingen van agrarische cie. naar
agrarische contactvrouwen

kennisgenomen/gebruikt

-

Diaserie
gezien/gebruikt

-

-

-

Hebt u (nog) van andere informatie
kennis genomen/gebruikt?
Welke:
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Welke onderwerpen werden behandeld bij het uitdragen van Herwaardering van
Arbeid? Van welke inhoudelijke informatie werd gebruik gemaakt en bleek de
informatie bruikbaar?

Onderwerp

door wie behandeld

bron/informatie

was de info bruikbaar,
wat vond u van de info?

Welke

werkvormen

en/of

werkmaterialen werden gebruikt

bij

het uitdragen

van het onderwerp en wat vond u ervan?

Werkvorm

werkmateriaal

(bij onderwerp)

wat vond u van werkvorm en/of -materiaal,
bruikbaar?

Opmerkingen:
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BIJLAGE 6

Interviewvragen voor provinciale kaderleden

Eigen motivatie/betrokkenheid +
2.

Wat waren uw verwachtingen over het project en zijn die uitgekomen?

2.

Als

het

onderwerp

u

in

eerste

instantie

niet

aansprak,

bent

u

dan

later geïnteresseerd geraakt?

3.

Hebt u het idee dat HvA over u zelf gaat en kon u uw eigen ervaringen
gebruiken in een gesprek over HvA?

Eigen deskundigheidsbevordering
4.

Zie bijlage 2. Hebt u om een bepaalde reden aan bepaalde bijeenkomsten
juist niet meegedaan?

5.

Heeft

u

voldoende

tijd

besteed/kunnen besteden aan eigen deskundig-

heidsbevordering om zich een mening te kunnen vormen over HvA?

Eigen mening
Q.

Hebt u nieuwe kennis opgedaan over HvA en is uw mening veranderd over
arbeid?

7.

(NB. zienswijzen, uitdrukkingen, vanzelfsprekendheden.)

Was er voldoende ruimte in de groep waar u aan eigen deskundigheidsbevordering werkte om een eigen mening te vormen? Hoefde u zich niet
in te houden of voelde u zich in een bepaalde hoek gedrukt (evt. meerdere groepen)? Kwamen er in de discussie verschillende meningen voor?

8.

Vindt u dat u als bondsvrouw een eigen visie op arbeid hebt? Hebt u de
samenleving iets speciaals te vertellen als bondsvrouw?

*

De onderstreepte vragen stonden ook (grotendeels) in de brief (schriftelijke bevestiging van het interview).
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9.

Bent

u

iets

gaan ondernemen n.a.v.

het

project

buiten de

bond

(ge-

sprekken, brief bijvoorbeeld)?

10. Vindt u het project rolbevestigend?

Functie voor de bond
ll. Hebt u het project uitgedragen (binnen de bond)?

12. Welke werkvormen hebt u gebruikt en hoe beviel dat? (Bijlage 3)

lg. Rekent u het tot uw taak om in de bond meningsvorming over HvA te stimuleren of ziet u uw functie anders?

14. Wat

vindt

u

zelf

dat

u

als

kadergroep

aan

bagage

of

ondersteuning

nodig hebt om meningsvorming over HvA te stimuleren?
Bijvoorbeeld inhoud, vaardigheden, financiën, hulp andere personen?

15. Hebt u contact gehad met andere groepen kaderleden?
Welke en hoe was de.samenwerking?

16. Hebt u vervolgactiviteiten gepland, welke?

Overig
17. Hebt u nog tips of suggesties voor verbeteringen of alternatieven?
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BIJLAGE 7

Interviewvragen voor afdelingsbestuursleden, opgenomen in bevestigingsbrief

Geachte mevrouw,

Hierbij bevestigen wij onze afspraak voor een gesprek over het project
Herwaardering van Arbeid in het kader van het evaluatie-onderzoek, wat
is aangevraagd door het hoofdbestuur van de Nederlandse Bond.
Het gesprek zal plaatsvinden op .. februari om ..... uur tot uiterlijk
..... uur. Plaats:
Reis- en koffiekosten worden vergoed.
Voor dit gesprek zijn uitgenodigd:

Verder zullen beide onderzoeksters, Toos Lodder en Nelleke Tims, bij
het gesprek aanwezig zijn.
In dit gesprek willen wij aandacht besteden aan de vraag of het project Herwaardering van Arbeid voor uzelf iets heeft opgeleverd en of u
er voor uw functie in de bond mee uit de voeten kon.
De onderstaande punten zijn bedoeld als aandachtspunten. Wij gaan de
gesprekken zelf nog verder voorbereiden, zodat de preciese formulering
van de volgende vragen nog kan veranderen:
la. Op welke wijze hebt u het project uitgedragen?
- soort bijeenkomst
hoe vaak
welke werkvormen en hoe beviel dat
zelfstandig of met hulp van anderen, waarom die hulp.
lb. Op wie stemde u het programma af?
het 'laagste' niveau, de middenmoot
interesseerden
hoe waren de reacties van de leden
was er openheid in de groep.
-

of

de

meer

ge-

lc. Was er overleg over het aan de slag gaan met het project en met
wie?
2a. Van wie hebt u kadertraining gehad?
op algemene vaardigheden, bijv. organiseren, discussieleiden
op de inhoud van het project Herwaardering van Arbeid
op het werken met het project HvA
kon u de werkmap voor afdelingsbesturen gebruiken.
-
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2b. Was die kadertraining voldoende om met HvA te kunnen werken?
zo nee, wat miste u.
2c. Vindt u dat het uw taak is om bij
vorming over HvA te stimuleren?
-

3.

zo nee,

de afdelingsleden de menings-

hoe ziet u uw functie dan wel?

Sprak het onderwerp HvA u aan of bent u geïnteresseerd geraakt?
zo ja, waardoor
zo nee, waarom niet.
-

4a. Heeft u het idee dat uw mening over arbeid (mede) door het project
is veranderd?
zo ja, welke soort arbeid: huishoudelijke, vrijwilligsters-, betaalde arbeid en. arbeid in het eigen
bedrijf
kon u uw eigen ervaringen in het project gebruiken,
ging het ook over uzelf
vond u het project rolbevestigend
kon. u vrij uw mening uiten, ook bij verschil in
standpunten, voelde u zich niet in een bepaalde hoek
gedrukt.
4b. Heeft u behoefte aan verdere verdieping van het onderwerp voor uw
eigen meningsvorming?
zo ja, wat
zo nee, waarom niet
heeft u voldoende tijd kunnen besteden aan het project om een eigen mening over arbeid te kunnen vormen
5.

Welke suggesties voor verbeteringen. of mogelijke alternatieven
hebt u voor eventuele volgende projecten in de bond?

Wij bedanken u alvast hartelijk voor uw medewerking,
met vriendelijke groeten en tot ziens,

Toos Lodder,
Nelleke Tims
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