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Inleiding
Voor u ligt de informatiemap3 samengesteld ter gelegenheid
van de excursie naar Zweden vanuit de studierichting Huishoudwetenschappen aan de Landbouwhogeschool te Wageningen,
van 30 mei tot en met 7 juni 1981.
Het doel van de excursie is Stockholm. Wij hebben Zweden en
jjjet name Stockholm gekozen vanuit de volgende overwegingen:
Zweden is een moderne samenleving, met eengroot aanbod

van

sociale voorzieningen. Een tijdlang is dit land het voorde
beeld geweest voor de ontwikkelde westerse landen. Deze voor
beeldfunctie dankte het aan bijv. z'n hoge levensstandaard,
z'n industriën, z'n speciale voorzieningen en wetgevingen
die het toetreden tot de arbeidsmarkt door de vrouw mogelijk
maakten,z'n wettelijke maatregelen voor ongehuwd samenwonen
den ejj een-oudergezinnen èn z'n krachtige consumentenverte
genwoordiging en -belangenbehartiging.
Stockholm is bestuurscentrum van het land dn daarom voor ons
een' bèlangrijfcèapiaats cm te bezaeken/Deer'.àlle studie-bezoe
ken in een stad af te leggen is het mogelijk in vrij korte
tijd ( 1 week) aan de meeste interessen te voldoen.
Door langdurige onzekerheid over de financiële tegemoetkom
ming van de LH, konen wij pas laat tot een definitieve bestem
ming en tot een programma besluiten.Daardoor was de laatste
periode vôor de excursie er éên van druk organiseren en van
onzekerheid waar én wanneer we voor onzebbezoeken terecht
konden.In ieder geval staan de volgende onderdélen op het pro
gramma:
•or ~
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een bezoek aan de grootste consumentenorganisatie in
Zweden:Konsumentverket-KO. Omdat consumentenvoorlichting een
Studieonderdeel is van onze richting en veel afgestudeerden
in deze sector een baan vinden, leek het ons interessant om
te weten te komen, hoe een consumentenorganisatie.,in een land
als Zweden werkt.

I

meer informatie over de plaats van de werkende vrouw in de
Zweedse maatschappij en over de maatregelen die voor baar ge
troffen worden.Daartoe zullen wij in ieder geval een inleiding
krijgen van de "ombudsman on equality in industry". Indien
mogelijk zal er ook verder in het programma nog aandacht aan
geschonken worden.

de sociale gezondheidzorg in Zweden. In Zweden is deze aaders
georaaniseerd. Met name de zorg voor gehandicapten en bejaar
den is meer gericht op integratie in de maatschappij, dan in
Nederland tot nog toe het geval is.Over deze gezondheidszorg
zullen wij twee inleidingen krijgen., een vanuit het Swe
dish Institute for the Handicapped en een door een overkoe
pelende organisatie van alle groeperingen, die zich met" de
zorg voor de gehandiacapten bezighouden.

woning-isolatie en energie-besparing. In Zweden is men vrij
ver gevorderd op dit gebied. Omdat dit tegenwoordig een hotitem is in Nederland, leek ons een bezoek aan zo"n project
zeer leerzaam,..met name. voor de geïnteresseerden in de ver
zorgingstechnologie.

een laatste onderdeel betreft een zelf-bouw woningen pro
ject. Daarover zullen wij eeninleiding rrijgen, gevolgd door
een bezoek aan een dergelijk project.

;

Deze inleiding zal worden gevolge door hoofdstukken, die spe
cifieke informatie verschaffen over de te bezoeken onderwer
pen, met name de sttuatie ten aanzien van deze gebieden in'
Nederland.

1.

Algemeen

1 » 1 Demografische en geografische aspecten
Zweden ligt in het Noorden van Europa en is een onderdeel
van Scandinavië. De officieële naam van Zweden is s
'Konungartiket Sverige1. Zweden heeft een oppervlakte van
2

45OOOO km , waarvan 38OOO km

2

water. Zweden heeft maar

liefst 96OOO meren. Ter vergelijking s Nederland bestaat
uit k1000 km

2

2

waarvan 7000 km

vrater. Zweden is dus bijna

twaalf keer zo groot als Nederland.
In Zweden woont men met 8,2P5 miljoen mensen op die op
pervlakte, in Nederlandwwonen er

miljoen. Dat geeft

een verschil in dichtheden van. 18 mensen/km
tegen 339 mensen/km

2

2

in Zweden

in Nederland.

De hoofdstad en tevens de grootste stad in Zweden is
Stockholm. Twee andere grote steden zijn Göteborg en
Malmö.
Zv/eden behoort tot l et Noordatlantisch klimaat gebied,
hetgeen in het Zuiden een zeeklimaat geeft maar meer
naar het Noorden meer ki.-imerken van een landklimaat krijgt.
Door de noordelijke ligging van Zweden zijn de dagen in
de winter bijzonder kort en in de zomer erg lang. Xn
Lapland gaat gedurende twee maanden de zon niet onder in
de zomer.
Anthropologisch gezien behoort het grootste gedeelte van Zweden tot de
vertegenwoordigers van het Noordse ras: lange slanke gestalte, smalle
schedel, blond haar, blauwe ogen. De Lappen, 10.000 in getal, verschil
len van de overige Zweden zowel naar lichaamskenmerken als naar taal
en cultuur.
Wat betreft godsdienst: de grote meerderheid is georiënteerd op de
Lutherse Kerk (volgens officiële cijfers 90%). Opmerkelijk is dat de
Zweedse kerk ook vrouwen tot het ambt toelaat.
Economie.
Zweden is een bijzonder welvarend land met na de Verenigde Staten het
grootste bruto nationaal produkt van de wereld. Het grootste deel van

3

de beroepsbevolking werkt in de tertiaire Sektor (handel, verkeer» diensteh,
etc.). Op de tweede plaats volgt de secondaire sektor (mijnbouw, industrie
en bouwnijverheid).
Verdeling beroepsbevolking:
landbouw, bosbouw, visserij

7,2 %

mijnbouw, industrie .

20,2 %

bouwnijverheid

8,4 %

handel, bank. en verzekeringswezen. •

19,6 %

transport en verkeer •
openbaar bestuur en andere diensten

6,9 %
:.

29,7 %

(tabel uit 1973)

De houtindustrie neemt een belangrijke plaats in evenals de ijzer en
staalindustrie.
De energievoorziening in Zweden is bevoorrecht door een enorme hoeveelheid
potentieel aan waterkracht die omgezet wordt in elektrische energie.
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1.2. BE ZWEEDSE POLITIEK

1.2.1. De nationale politiek
Inleiding
Zweden heeft een constitutionele monarchie. Dit betekent dat het land for
meel wordt geregeerd door een koning(in), en dat eengrondwet aanwezig is.
Vanaf de dertiger jaren koersen de Zweden tussen socialisme en kapitalisme,
wat er o.a. toe heeft geleid dat Zweden tot de rijkste landen ter wereld
behoort. Er wordt een beleid van vergaande decentralisatie en vrije ekonomie gev#6rd; de nationale regering treedt slechts regulerend #p. Inmiddels
blijken het geli^kheidsprogramma van de vakbeweging en de eisen, die de re
gering aan het welzijn stelt, lijnrecht tegenover de ekonomische groei en
volledige werkgelegenheid te staan. Hierdoor lijkt een sociaal welzijnsbe
leid in een kapitalistisch systeem niet mogelijk.
De regering
In I97O is het Zweedse parlement van 2 naar 1 kamer teruggebracht. Om van
de huidige 549 zetels één te krijgen, dient een partij minimaal

A%

van de

stemmen te hebben. Eens in de drie jaar vinden verkiezingen plaats. De jong
ste verkiezingen zijn gehouden in 1979« Onlangs is het kabinet gevallen en
staan nu nieuwe verkiezingen op het programma. Sinds '79 was de zetelverde
ling als volgt: gematigd 73» centrum 64, liberaal J8, sociaal- demokraten
154 en kommunisten 20.Voor het eerst sinds jaren regeerde een liberaal min
derheidskabinet o.l.v. Fälldin, terwijl de soc.-demokr. o.l.v. Palme in ide
oppositie was. De belangrijkste onderwerpen waren: kernenergie en de ekono
mische krisis.
De Zweedse staatsinrichting lijkt veel «p de onze. Enkele opvallende versœhil
len zijn:
- de koning(in) heeft geen enkele politifke macht en is slechts een sym
bool voor de natie. Sinds kort kan ook een vrouw troonopvolger worden.
- er zijn 21 ministers mét en 6 ministers zonder portefeuille.
- ieder parlementslid heeft het recht tot initiatief, als in Nederland.
- er kunnen referenda gehouden worden.
De politieke partijen
In vergelijking tót in andere West—Europese landen liggen de Zweedse poli-rtieke partijen dicht bij elkaar. Zeer kort wordea de partijen gekarakteri
seerd.
1. De MOderata samlingspartiet, de gematigden. Deze is de grootste niet3oc. en is matig konsex^vatief. Centraal staan de macht van de ekonomie,

het toekennen van meer piveeeigendom, Christelijk waarden en aandacht
voor het gezin.

2. De Centerpartiet, centrumpartij, beoogt ekon. en pol. decentralisatie en
nivellering. In kultureel opzicht is ze konservatief en benadrukt Christ.
waanden en aandacht toor- het gezin.-

—~ ""

5. De Folkpartaet, de liberalen. Deze richt zich op de gelijkheid van man eii
. . .

C:

vrouw. Ze is tegen concentratie van macht en voor een vrije marktekon.

<!• De Sveriges socialdemokratiska ^arbetarepartiet, soc.-demokr. Dit is de
grootste partij. Ze streeft ru„r soc. en ekon. gelijkheid met.invloed
hierop door de overheid, zonder direkt nationalisatie ..v^n produktiemiduelen te wensen. Ze is tegen de overheersing van handelsbalangen.
5. De Vänsterpartiet kommunisterna, de kommunisten, benadrukt het belang van
de klassenstrijd om de kapitalistische samenleving tot een socialistjeche
te maken. ' De standpunten wijken v~*ak niet veel af van die va» de sOv.dea.
De belangrijkste parlementaire gebeurtenissen
1917

Ook vrouwen krijgen stemrecht.

^

I92O-I93O Problemen op de >_j:beidsmarkt en hervorming Vdai het schoolsysteem.
I93O-I94O Erzijn agrarische en werkloosheidsproblemen. De soc.-demr worden
en blijven de grootste partij. Loon overleg an arbeidsvoorwaarden.
1944 De soc.-dem. komen met een programma voor soc. en industr. hervormingen.
Instelling Vu» basispensioenen, uitkeringen voor gezinnen , een nationale
volksverzekering, verhoogde inkomsten- en eigendomsbelastingen.
Rond I95O Uitbreiding en bloei van industrie.
19ÓÖ-197O >..-nd .cht voor de buitenlandse politiek, ethische en kuiture" e on
derwerpen.
1971 Stakingen doar hoger arbeidspersoneel tegen nivelleringen. Eerste teke
nen van

werkloosheid.

1973 Se ekon. pol. st^at centraal.
19 i6 Nationalisaties "en'kernenergieproblematiek.

1979 tot nu. De ekon. krisis en kernenergie staa centraal.

*
O

1.2.2.
Aspekten -van het Zweedse lokale zelfbestuur.

*
<•

Net als in Nederland zijn in Zweden de belangrijkste politieke .machten
dè regering,het parlement,en de multinationals.Wat wij niet kennen is
de grote macht van. de lagere gekozen overheden oftewel de grote mate
van plaatselijk zelfbestuur.
Dit zelfbestuur vindt plaats op twee nivo's nl|1 -Door de rurale gemeenteraden(Koimnun)of die van de steden,welke een lange traditie van
zelfbestuur kermen|2'—Door cantons-of provincieraden(landsting).
Bij deze laatsten komen de territoria overeen met de regionale een
heden van de centrale oA^erheid, welke administriële provincies
(landstyrele)genoemd worden.
Er worden op lokaal nivo vele beslissingen genomen.Zo dragen beide
zorg voor 2/3 van de aktiviteiten in de publieke sector.Terwijl het
centrale gezag in 1979 12% van het BNP voor haar rekening nam,
aorgde de lokale overheden samen voor 24%.Vooral de laatste jaren
zijn door de groei van de sociale voorzieningen de uitgaves van de
lokale overheden sterk gestegen.
Provincieraden
Er zijn 23 provincieraden welke prakties het hele land beslaan.De
belangrijkste taken waar deze raden zich mee bezig .houclai zijn volks
gezondheid en de medische voorzieningen.Daarnaast zijn ze verent—

•

woordelijk voor behaalde vormen van onderwijs(hoger) en welzijnsvoor
zieningen.Ook gedeelten van het openbaar vervoer en de regionale
planning vallen onaer deze raden.In besteed geld uitgedrukt zijn de
provincieraden verantwoordelijk voor 1/3 van de lokale, aktiviteiten.
Gemeenteraden
Na een sterke reorganisatie zijn er op dit moment 279 gemeentes in
zweden.Het inwonertal varieert van 3900 tot 653000(enkele grote
steden,De gemeentes zijn verantwoordelijk voor de lagere en middelbare
scholen,voor het sociaal welz.ijn(bv kinder- en bejaardenzorg),vuilnis
ophaal,"brandweer,plaatselijke kommunikatie kanalen,electriciteit en
de watervoorziening,bepaalde industriële aktiviteiten,woonngvoorziening en bouw enz.
Er zijn slechts weinig verantwoordelijkheden die speciaal door de
nationale wetgeving zijn geregeld,welke de vrijheid van de lokale
overheid inperken.Ir zijn wel enkele taken statutair vastgelegd welke
door de lokale overheden verricht moeten worden.

DD I's nationale overheid mag niet zomaar ingrijpen als beslissingen van de
lokale overheid hen niet aanstaan«Indien deze laatsten ingaan tegen
artitelen in de grondwet,door bv een "besluit te nemen dat de huidige

vorm van democratie inperkt,kunnen ze gesanktioneerd worden door de
dreiging dat zij uit de 2 federaties gegooid worden die de 2 nivo's
vormen.De beslissingen van de lokale overheden kunnen ook getoetst
worden door een hogere administratieve rechtbank' van welke uitspraken
enige invloed uitgaat op volgende beslissingen.Individuen kunnen ook
deze rechtbank inschakelen.
De onaf hankelijkheid van de lokale overheden komt ook tot uitdrukking
in het feit dat beiden onbeperkt belastingen kunnen heffen.Een plafond
dat de"rechtsé"zweden door de regering ingevoerd zouden willen zien
voor de regionaleen provinciale belastingen komt er (nog) niet omdat
dit het zelfbeschikkingsrecht zou aantasten,
B Beslissingen van de lokale overheid.
Op dit moment worden de verkiezingen voor de plaatselijke vertegenwoordig
ers op dezelfde datum gehouden als de landelijke verkiezingen,om zo het
verband aan te geven.Naast de vele lokale partijtjes hebben vooral de
landelijke partijen veel invloed op de lokale politiek,Werd er vroeger
in de talrijke kleine gemeenten(vroeger 2500 nu 279)naar compromissen
gezocht,waarbij de minderheidsgroepen ook aan bod konden komen,nu geld
de stem van de grauwe massa.Departij die op lokaal nivo een overwinning
behaalt ; tracht zo snel mogelijk alle voorzittersplaatsen en alle betaalde
posities,op gemeentelijk of canton nivo in te nemen.Mede door deze ont
wikkeling die minderheden buitenspel zet,zijn er buitenparlementaire
bewegingen ontstaan ,vnL in de vorm van natuurbeschermingsbewegingen.
Het aantal gekozen afgevaardigden is op gemmentenivo 50.000.Van de
gekozenen op dit nivo is J1% van het mannelijke geslach'u(bij de cantons 69%)
Speciale wetten verplichten de gemeentes om gespecialiseerde kommitees
te hebben(bv een edukatiekom.,gezondheids'kom,)welke 5-verantwoordelijk
zijn voor de dagelijkse aktiviteiten op hun terreinj-items moeten voor
bereiden waarover de gemeente-raden besluiten moeten nemen;-be.paalde
beslissingen zelf nemen binnen de toegestane ruimte van de wet.In deze
kommitees zitten vnl. gekozen afgevaardigden.

De zeggenschap van de werknemers.«
Eén vijfde deel van de werkende zweden is indienst van de lokale overheid.
Dit zijn zo'n 900.000 mensen(605.000 in gemeentedienst),waaronder lacaren,
dok coren,straatvegers enz..De lacets te jaren is er vooral in de zachte
sector een enorme toename van banen geweest.Daardoor komt het vooral
dat er nu op. gemeentenivo zo-i-n 75% vrouwen werken en op provincienivo 85%«
De. helft van~de werkers werkt part-time.(95%. Vrouwen).De grootste ge
meentes .hebben 60.000 «werknemers,wat hen tot de grootste werkgevers van
Zweden maakt.
Sinds enkele jaren is er een wet van kracht in Zweden die er-op is
gericht de werknemers vie. hun vakbonden een beter inzicht te geven en
meer invloed op het gebied van werknemer-werkgever relatief.Dit betekent
o.a. dat men onderhandelt over het aantal vacante banen,en wie daarvoor^
aangesteld worden.Bij de lokale overheden is deze zeggenschap wat beperkt
omdat anders de taakstelling,"het voldoen aan de verlangens van de
bevolking" in de knoei kan komen,Zo is er de wens van bijna iedere organi
satie om te groeien en zich onmisbaar te maken,terwijl dat in dit geval
geheel tegenstrijdig kan zijn met de belangen van de bevolking.

r--

1.3»

B© ekonortieche nituatio van .v.eclen.

1.3-1» 'Oe algemene situatie.
Tot voor kort vas or in >.:oden een

cht s ve rdeling . aarbij de parti-

kuliero sektor de produlctic beheerste-, . aarbij de vakbeweging de ar
beid verteren:voordi; do en de overheid voor een cvenvicht v::n krachten
en voor oen eerlijke verdeling van de opbrengst van de produktie
zorgde. Deze sociale orde, die gebaseerd w:s op een in de loop van
decennia gegroeid netwerk van overeenkomsten tussen belangengroepen

(oie er niet naar streefden elkaar te overheersen), dreigt nu toch.
haar evenwicht te verliezen. Oe redenen, die hiervoor zijn aan te geven
vallsn in een tweetal kategorieën uiteen: de politieke en de sociaal-

ekonorische.
In 1976 maakte de gociaal-demokratische Arbeiderspartij plaats
voor een koalitiekabinet van de drie 'burgerlijke' partijen: De Volks
partij (liberaal), Ce moderaten (konservatief) en de centrumpartij.
Hierdoor ontstonden komniunikatiestoornissen tussen overheid en vakbewe
ging, die het klimaat rijp maakten voor een groot arbeidskonflikt.
Dit konflikt had weer te maken met een wet op de medezeggenschap
en met kollektieve werkserjersfondsen (te vergelijken : .et onze VAD),
waarbij de arbeiders veel verdergaande wijzigingen in de machts- en
bezitsverhoudingen voorstonden dan de werkgevers.
De algemene opinie is dat de sociaal- demokreten weer de regering zullen
gaan vormen in het volgende kabinet, omdat de koalitieregering onder
ling verdeeld is en omdat de demokraten streven naar een zo autonoom
mogelijk Zweden, hetgeen de Zweedse bevolking in deze tijd van ekonomische zwakte wel aanspreekt.
De diskussie over de Zweedse Sociaal-Ekonomische politiek spitst zich
steeds meer toe op knelpunten die ook in ons land aan de orde zijn:
Het Zweedse model van de verzorgingsstaat lijkt te zijn vastgelopen op
precies dezelfde problemen waarmee wij worstelen; Verlias van het aandeel
in de wereldmarkten door een te hoog kostenpeil; Verstarring van de
loonstruktuur en de in verband daarmee te geringe mobiliteit op de
arbeidsmarkt ; Een te hoge marginale belastingdruk en zware kollektieve
lasten.

1

.

Om een oplossing voor do problemen te vinden, moet Zweden, volgens, eko
nomen, de huidige onderhandelingsekonomie verlaten een kiezen voor
een zuiverder vorm van of dc- planekonomie of de marktekonomie. En daar
mee komen we weer terecht op de strijd tussen de werkgevers en de
werknemers.
In- Nederland wordt vaak het Zweedss arbeidsmarktbeleid als voorbeeld
gesteld van een systeem dat veel strengere eisen stelt aan het aanvaar
den van passend werk.
ïïog een geluid dat in ïTederland nu ook te diskussie staat, is de me
ning da--, de absolute prioriteit om de werkgelegenheid te handhaven,
verlammend kan werken / heeft gewerkt op de ekonomische ontwikkeling.

1.3.2. De ekonomische situatie van de Zweedse huishoudens.
De ekonomische situatie van een huishouden wordt steeds minder bepaald
door

-irtkoEórj

verkr&g£& -aon? werk op :ie arbeidsmarkt en

steeds meer door de beschikbare sociale voorzieningen en het belastinsysteem.
1.3.2.1. Sociale voorzieningen/verzekeringen.
Zweden kent, e* snals Nederland, vele sociale voorzieningen. Met uitgang
punt is, dat de sociale voorzieningen de verschillen in inkomen moeten
verkleinen. Ze zijn vooral gericht op gezinnen met kinderen en op gezin
nen zonder kinderen met een laag inkomen. Dit uitgangspunt wordt ook
in l~- ."'vriand toegepast.
Alle Zweedse burgers en alle in Zweden wonende buitenlanders kunnen
aanspraak maken op de sociale voorzieningen. 'Evenals Ned
Zweden regelingen op het ^ebied van:
- werloosheid
- arbeidsongeschiktheid/ziektewet
- weduwe- en wezenpensioen
- A.O.W./pensioen
- kinderbijslag
-'huursubsidie
- ziektekosten.

land, ko:„t

De moeste van bovengenoemde Zweedse voorzieningen velschillen slechts
op enkele punten (doelgroep, hoogte van het uitgekeerd bedrag) van do
.vergelijkbare nederlandse voorzieningen. (Zie voor uitgebreide infor
matie

Social insurence in Sweden' FS-5-m-0K. en

1STand

van zaken bij dc

sociale voorzieningen en verzekeringen' 1 jan. 1981).
De voorzieningen op bet gebied van de ziektekosten en do kinderbijslag
verschillen .aanzienlijk van de vergelijkbare Nederlandse verzkeringen.
I.t.t. Federland kont Zweden een regeling voor ouderschapsverlof.
De voorzieningen op het gebied van de ziektekosten, de kinderbijslag
en het ouderschapsverlof zullen hieronder kort uiteengezet worden.
Ziektekosten:
De gezondheidszorgvoorzieningen zijn vrijwel geheel in hmden van de
overheid. Een aantal medische voorzieningen zijn gratis: ziekenhuis,
hulp bij abortus, sterilisatie en antikonseptie. Voor andere voorzienin
gen (poliklinische behandeling, paramedische hulp, huisarts) betaalt
men per bezoek een vast bedrag a?n de provinciale overheden. De hulp
verleners ontvangen van deze overheden hun salaries.
Voor medicijnen betaa.lt men hooguit het maximum bedrag v • n Skr. 25+
per keer. De apotheken zijn eigendom van de overheid.
Kinderbijslag:
Ouders van elk kind onder de 16 jaar ontvangen een vast bedrag aan kin
derbijslag (Skr.2260 per jaar+). Voor schoolgaande kinderen ouder âan"
16 jaar ontvangen de ouders eveneens een vast bedrag (Skr. 1600 per jaar+)
Studenten krijgen meestal een beurs, d.w.z. een vast bedrag per akade
misch jaar (Skr. 16500 per 9 maanden) y waarvan een gedeelte niet terug
betaald hoeft te worden (Skr. 2000).
Ongehuwde of gescheiden ouders ontvangen Skr. 4-.720

per jaar, wanneer

de andere ouder minder dan dit bedrag bijdraagt aan de onderhoudskosten.
In Nederland hangt de hoogte van de kinderbijslag af van het aantal
kinderen dat men heeft, de hoogte van ck onderhoud.kosten en de kategorie
waarin de kinderen vallen.
+: Alle prijzen zijn gebaseerd op gegevens van 1977.
Ouderschapsverlof:
Zweden kent een uitgebreide regeling op het gebied van de ouderschapsverlof.
In Nederland regelt de ziektewet dat vrouwelijke werknemers recht hebben

op 12 weken zwangerschapsverlof (6 weken 'vóór de bevalling en 6 weken
erna) met behoud van het inkomen.
In Zweden hebben de ouders recht op 9 maanden ouderschapsverlof d.w.z.:
- de vrouw krijgt voor de bevalling 1 maand velof(ze verdient dan 90%
van haar normale inkomen)
- na de bevalling kunnen de ouders 5 maanden verlof onderling verdelen
( hij/zij verdient dan 90% van zijn/haar inkomen)
- gedurende de eerste 8 levensjaren van het kind hebben de ouders recht
op nog eens 90 dagen verlof, te verdelen onder hen beiden(dö uitkering
is aan bepaalde regels gebonden).
Daarnaast be •• "at er een regeling die ouders v?n kinderen onder de 10
jaar in staat stelt thuis te blijven als het kind ziek is, de oppas van
het kind ziek is, het kind naar het kousultatieburo moet e.d.
(toegestaan: 12 dagen per jaar bij 1 kind
15dagen per jaar bij 2 kinderen
10 dagen 'per jaar bij meer dan 2 kinderen
ï'en verdicht dan 90% van het normale inkomen).

1.3«3. De Zweedse belastingen.
De belastingen in Zweden zijn erg hoog. De meeste van de geïnde
belastingen'vleoien echter veer terug'naar die belastingbetaler.
Een belangrijk verschil met het Nederlandse belastingsysteem is dat in
"weden niet alleen de nationale overheid, maar ook de lokale overheden
zelfstandig belastingen kunnen heffen. De Rijksdag (het Zweedse parlement
heeft de macht om zowel nationale- als lokale belastingen te heffen en de
lokale authoriteiten rijn vrij om de hoogte van die lokale belastingen
vast te stellen.
De belangrijkste bron van nationale inkomsten ia'de progressieve inkomens
en vermogensbelasting op individuen en ondernemingen. De lokale over
heden halen hun meeste

nkomsten uit de proportionele inkomensbelasting.

Net als in Nederland zijn de belastingen te verdelen in direkte- en indi
rekte belastingen. Van de indirekte belastingen zijn de Belasting Toev
gevoegde baarden en de accijnzen op alkohol, tabak, moterrijtuigen en
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energiegebruik de belangrijkste.
Elke Zweedse ingezetene is in principe verplicht belasting, te betalen
over 'de verkregen'inkomsten uit inkomen on vermogen. Deze belastin
gen worden op individuele basis berekent en zijn dus in principe voor
iedereen hetzelfde. Er zijn natuurlijk uitzonderingen op deze regel.
Dze individuele heffing heeft nl. alleen betrekking op inkomsten verkregen
uit arbeid, de landbouw en uit ondernemersschap, en niet op inkomen dat
niet 'verdient' is t.w. inkomsten uit kapitaal(winsten) en huizen. Deze
inkomsten worden geteld bij het inkomen van do meest vedienende van

een

ekonomische eenheid.
E'en ander verschil met IJederJand is dat de belastingregels ondernemin
gen toestaan belastingvrije reserves op te bouwen, om de ekonomische
stabiliteit te vergroten. Wel moet een gedeelte van de gelden worden gc
stort op renteloze rekeningen in 'The bank of Sweden'. Bovendien kan dit
geld niet worden opgenomen voordat de authoriteiten het goedvinden; b.v.
om werkgelegenheid te kreëren.
De belastingvrije som bedraagt 5800+kronen. Als één van het echtpaar
geen inkomen heeft, wordt dit bedrag verhoogt met 1800+kronen. Dit bedraggeldt ook voor één-oudergezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar.
De grootte van de belastingvrije som in „'eder.tand hangt af van de ta
riefgroep waarin men valt, de kinderaftrek die men geniet en van de
vraag of men ouderdoms- of arbeidsongeschiktheidsaftrek mag toepassen.
Als laatste nog iets over de lokale inkomensbelastin. Deze verschilt in
een viertal punten van de nationale inkomensbelasting:
1. Ze is proportioneel en bedraagt gemiddeld ongeveer 29%+ van .het be- •
lastbaar inkomen van een individu.
2- Het rëo'le eigeadom wordt belast in de gemeente waar dit eigendom

zich bevindt. Andere bronnen van inkomsten wórden belast in de gemeente
waar men is ingeschreven.
3. De gemeente waarin het reële eigendom zich bevindt, mag altijd 2%
belasting heffen op de waarde van dit eigendom ook al zijn de inkom
sten ervan minder dan 2%.
4. Lokale belastingen zijn alleen aftrekbaar tbv. nationale belastingen.
De ineùstriëlen en 'rechtse'Zweden zouden graag een plafond voor do
lokale belastingen ingevoerd zien, daar de bedragen ervan aanzienlijk
kunnen oplopen. Het zelfbeschikkingsrecht van de lokale overheden zou
hierdoor echter aangetast worden
+: de bedragen zijn gebaseerd op cijfers van 1981
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"Het is oen algemeen aanvaarde beeldspraak om de Nederlandse
' gezondheidszorg te vergelijken net een lappendeken.Dit beeld
is niet zo gek,als men denkt aan alle instellingen,verenigin
gen en inrichtingen die in enigerlei vorm riet het voorkomen
en behandelen van ziekte te maken hebben,naar men moet er dan
nog wel bij zeggen,dat het een lappendeken is met veel grote
gaten." (1)
1.Sectoren van gezondheidszorg.
Voordat wc ingaan op ..do structuur van de TaatschappoJ.i jke gezond
heidszorg moeten vre eerst weten velko plaats deze sectoe inneemt
in de totale gezondheidszorg.Dit wordt in ondestaand schema weer
gegeven:

vrije Leroopsuitoefening
-huis art sen
-tandartsen
-fysiotherapeuten
-vcrloskundigon
-apothekers
e.d.

milieuhygiëne

- PATIENT
maatsch. ge zóndKeidszor'g"ambulante, geestelijke gezondheids
zorg
-sociaal psych.diensten
-bureau voor levens en geziusvrageh
-consultatiebureaus voor alcoho
lisme en drugsverslaving
e.d.

"intr amiir ai"ë gozondheid ssorg
-ziekenhuizen
-verpleeghuizen
-psychiatrische centra
-zwakzinnigen-inrichtingen
-kinderherstellingsoorden
-revalidatiecentra
e.d.

De maatscharjpeli jke gezondheidszorg nader bekeken.
De maatschappelijke gezondheidszorg is georganiseerd op een drie
tal niveaus(plaatselijk, provinciaal en landelijk) en er kunnen
een tweetal soorten initiatieven in worden onderscheidon(overheid
en particulier)

Niveau
plaats eli jk

provinciaal

landeli jk

Ins t e11ingen

Belangrijkste taken

s choolgezondheidszorg,inentingen
toezicht openbare terreinen (bv.
zwembaden),ongevallendicnst,
zi ekenvervoor.
kruisorganisaties wijkverpleging,consultatiebureau,
gezondheidsvoorlichting,nazorg,
- overlieid
ambulancevervoer,toezicht bejaar
denoorden,planning ziekenhuisvoorsi eningen.
_ kruisorganisaties.
i
advies aan plaatselijke kruisorg.,
on andere dienstverlening t.b.v.
kruisverenigingen
-ainiSicri van
wetgeving,administratie,toezicht
Vclksges. en Milieuin bv.Gezondheidsraad,Voedings*hygiëne
raad,Ziekenfondsraad,e.d.
-kruisorganisaties dienstverlening t.b.v. org. op
lagere niveaus
-specifieke verenig- bv.Astraafonus ,Hartstichting,
ingen
Nierstichting.
GG&GD (overheid)

3•Noodzaak totherstructurering van de gezondheidszorg.
Een aantal ontwikkelingen in de maat s chappi jleidt tot ce noodzaak
de structuur van de gezondheidszorg te herzien.Enkele van deze ont
wikkelingen worden hier genoemd:

-de Huidige differentiatie en verbrokkeling binnen de structuur van
de gezondheidszorg maakt het ondermeer voor de consument steeds moei
lijker om zijn/haar weg te vinden in alle regelingen en voorzieningen
Er is behoefte aan vereenvoudiging en duidelijkheid.
-De overheid,patiëntenorganisaties en werknemers èn de gezondheids
zorg laten meer dan voorheen hun. sten horen op het voor arts/doskunr
digen voorbehouden terrein.

-Door sommigen wordt accentverschuivingen

gewenftt zoals;

.moer nadruk op de preventieve gezondheids zorg
0
• meer nadruk op de 1 -lijnsgozondheiaszorg,dwz.voorsieningen die
/ O
direct toegankelijk zijn voor "hulpbehoevenden".(2 -lijns en hoger
voorzieningen die pas toegankelijk is na verwijzing door huisarts
of wijkverpleegster uit de 1u-lijnszorg).In de huidige situatieworden de verschillende aspecten van de problemen van de patient vaak
door verschillende deskundigen behandeld,terwijl

1 -lijns werker

die de thuidsituatie van de patient ook kent, in staat zou zijn om
tot een integrale aanpak te komen.Dit wordt belemmerd door tijdgebrek
Daarom wordt gepleit voor meer arbeidsplaatsen op de 1 -lijnszorg.
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k.Plannen voor herstructurering.
In 19?4 werd aan de Two ede leaner de Structuurnota Gezondheidszorg
aangeboden.Deze bevatte een aantal ideeën die in latere jaren zijn
uitgewerkt.Twee belangrijke plannen voor herstructurering zijn die

van echolonoring en die van regionalisatie .iïet eerste p Inn hoeft
O
als dool on hot 1 echelon--1 "-lijn van de gezondheidszorg te ver
sterken en binnen elk echelon de onderlinge s anon hang van de in
stanties te bevorder en.In het tweede plan streeft uen ornaar de
voorzieningen per regio te ordenen opdat de gezondheidszorg bet©±
overzichtelijk en samonhangondor gaat functioneren.Omdat er bezwa
ren zijn gerezen tegen bovenstaande plannen en er verschil van me
ning bestaat over óf en hoe er veranderd dient te worden,is het niet
waarschijnlijk dcit de herstructurering op zeer korte termijn zal
worden verwezenlijkt.

Literatuur.
1) Discontinuïteit in de gezondheidszorg voor bejaarden.
Prof.Dr.Th.R. Schreudcr
Tijdschrift voor sociale geneeskunde 1977 > p.3^2
2) Sociale geneeskunde
R.J. van Zonneveld
19r/k
druk
3) Structuur van do gezondheidszorg
ros cara Abbing
EET MAATSCHAPPELIJK BELEID T.A.V. LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN
IN NEDERLAND.
Vaai do nedcrlandso' bevolking van 5 jaar en ouder is ongeveer 8,'/% in
mindere of neerdere nate lichamelijk en/of sintuigelijk gehandicapt.
(ruin 1 miljoen).Nederland kent in de welzijnszoorg een soort dua
lisme gebaseerd op het subsidiariteitsbeginsel:het particulier ini
tiatief geniet voorkeur,de overheid dient terughoudend te zijn.In
het maatschappelijk beleid t.a..v.gehandicapten werken overheid en

particulieren nauw samen.Overleg vindt plaats in overkoepelendeorganisaties.
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De overheid.
De centrale on lagere overlieden hebben een adviserende,coördine
rende,financierende en wetgevende taak.De concrete voorzieningen
de : praktische dienstverlening aan gehandicapten,is echter overwegend
in handen van particulieren,die sick daartoe veelal in stichtings
vorm hebben verenigd.Slechts enkele geneenton hebben eigen instel
lingen.Verschillende ministeries hebben een taak t.a.v. de dienst
verlening aan gehandicapten.Ilet beraad van deze ministeries vindt
plaats via eon aanteal overleg structuren(o,a.Intordepartenentale
Stuurgroep j-tevalidatiebeloid en Coödinatiocommissie Maatschappe
lijke dienstverlening - Buitengewoon Onderwijs),J.et beleid ven het
ninisterie van Clai is erop gericht hot de gehandicapte r.iogelijk te
maken(d.n.v. voorzieningen)zijn eigen plaats in de samenleving in
te nemen,ri, a ,w. op het tot stand brengen van een zo goed mogelijk
integratie beleid in desa samenleving.Eet verblijf in inrichtingen
beveelt men alleen aan,als het eigen of vervangend milieu niet meer
in staat is voor de gehandicapte te sorgen.
Proviciale overlegorgarien.
In de meeste provincies bestaan overlegorganen Revalidatie van
lichamelijk en zintuigslijk gehandicapten.In deze overlegorganen
wordt samengewerkt dejr do instellingen en organisaties van en voor
gehandicaptcfa,in nam/ overleg met de provinciale overheid.De taken
en functies van dose instituten richten zich op
•het adviseren van de ovurheidinzake planning van voorzieningen
.het inventariseren van vorzicningsn en behoeften daaraan
.het onderling afstemmen van voorzieningen
.het functioneren als overlegorgaan en informatiecentrum
Maatschappelijk werk
Voor wat de lichamelijk gehandicapten betreft is er geen gespecia
liseerde vor:.'; van maatschappelijk werk in het leven geroepen.Zij
naken gebruik van de- algemene voorzieningen op dat terrein, in het
bijzonder van het A.M.W..l)e onders t euningt.b.v.he t uitvoerend maat
schappelijk werk en de coördinatie daarvan is in handen van provin
ciaal-maatschappelijk-werk-adviseurs voor revalidatie.

Speciale voorzioningcn.
Eon aantal, speciale voorsleningen sijn tot stand gebracht

o...

do ge

handicapt an zo good mogelijk r.an het openbare lev ;n deel te laten
neuen.Hiermee beoogt nen de go handic ap t en zowel psychisch als fysiek
in staat te stellen oen zo hoog riogelijk gevoel van onafhankelijkheid
in de contacten to bereiken.Psychisch vooral door con orthopeda
gogisch geaccentueerde begeleiding,fysiek door ontwikkeling van: de
motoriek.Van essentieel belang is hierbij de bogoleidingvan en

de

voorlichting aan kot natuurlijk uilieu van de betrokkene,onderneer
door maatschappelijk werk.Voor lichamelijk gehandicapten be-taan
activiteiten-centra die do mogelijkheid bieden tot integratie in
de samenleving,sociaal contact,ontwikkeling,vorming en ontplooi
ing door hot biedon van zinvolle tijdsbesteding.Xn 19ö0 waren er
13 activiteiten-centra, die werden bezocht door ong. 400 gehandi
capten.
Vri jwilligorswerk.
Steeds moer aandacht krijgt hot vrijwilligerswerk,een ontwikkeling
die de overheid stimuleert.Het ministerie van CRH heeft dan ook
oen aantal projecten gesusidie erd,di e beogen do behoefte aan vrij
willigers af to stemmen op de bereidheid als zodanig voor gehan
dicapten te werken.
Literatuur.
"?ïet maatschappelijk beleid ten aanzien van gehanic apt en in Neder
land1.1

Ministerie van CRM

F3-1Ö-N-1920 in de serio Fact sheets

on the Netherlands.
2.3. HET DORP
Het Dorp, een woonwijk van Arnhem

is oen woon-,werk-en loofgemeen

schap voor mensen met een lichamelijke handicap.Hot r.-orp is in 19^2
tot stand gekomen dankzij oen landelijke actie.Toen was het dorp
uniek,tegenwoordig zijn or Heer woonvormen voor gehandicapten.
Het Dorp bestaat uit 400 woningen die in groepen langs overdekte
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binnenstrat eil liggen.lodere woning heeft oen eigen voordeur,hal ,.sitslaapkaner on een badkamer net douche en tmillet.Per 10 woningen
is er een gemeenschappen ke huiskanor en een kleine keuken.(De
warne maaltijden worden door de centrale keuken verzorgd)
Het Dorp biedt versorging,verpleging en huishoudelijke hulp in een
nato die aede door de bewoners zelf wordt vastgesteld.Privacy en
zelfstandigheid zijn erg belangrijk.Sonnigen voeren geheel zelfstan
dig hun huishoudmng*
Aan Het Dorp zijn. verbenden: een pa.ntor »huisartsen,wijkverpleegkun
digen en naatachappelijk werkers.Dichtbij ligt het llegionaal Reva
lidatiecentrum voor Volwassenen,voor paramedische hulpverlening.
Er is een speciale werkplaats voor onderhoud reparatie en aanpas
sing van rolstoelen.han de rand van Het Dorp ligt de werkplaats
Ileyenoord ;hier werken bewonersen gehandicapten die niet in Het Dorp
wonen in het kader van de V.S.¥. ("Wet op do Sociale Werkplaatsen).
Be werkzaamheden zijn zeer gevarieerd :van houtbewerken tot adminis
tratief werk.Bewoners die niet werken kunnen overdag iu -Je activi- '
teitencentra terecht waar sarien net de bewoners films,lezingen en
cursussen worden georganiseers.Voor ontspanning na het werk zijn er
verscheidene mogelijkheden.Deze vinden plaats in het kerkelijk en c
cultureel centrun,waarin naast kerkdiensten door de bewoners eve
nementen wp touw worden gezet zoals toneel en uusiek.ken kan needoen aan cursussen en vormingswerk,er is een café-restaurant en be
woners en medewerkers geven samen oen blad uir.Verder zijn er veel
clubs en (sport)verenigingen.
Het Dorp heeft '430 mede-werkers, 300 hiervan zijn verzorgers.leder
werkt in een vaste groep van 30 woningen.Er wordt 'gestreefd naar een
gelijkwaardige verhouding tussen bewoners en medewerkers.
liet Dagelijks Bestuur van de Stichting Het Dorp bestaat uit 5 perso
nen,oen van hen is een bewoner van Het Dorp.De bewoners zijn vertegen
woordigd in do Bewonersraad, de medewerkers in de Modewerkersraad en
deze twee raden vormen ,sauen met het Dagelijks Bestuur,De Dorpsraad,
een soort algenaen bestuur.
Be kosten die aan Het Dorp verbonden zijn worden godragen door de
overheid (ministerie van Volksgezondheid en van CRM)in het kader
van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.Verder betalen de bewo-

nors

oen wettelijk verplichte bijdrage enkomt er financiële steun

van cle Stichting Vrienden van Het Dorp dio zo'n 20.000 leden telt.
Eet doel van Het Dorp is hot bieden van nogelijkheden voor wonen,
werken en leven aan iichaneli jk gehandicapt en.liet is van belang
dat de bewoners van HetDorp kunnen bijdragen aan de verdere ontwik
keling van cleae vroonvorn, da-t ze ervan kunnen profiteren en dat zo
bereid zijn in redelijke uato zelf gestalte aan hun eigen leven to
geven.Vanuit deze gedachten zijn de rogels voor het huisvesten van
nieuwe bewoners vastgesteld.
Deze gegevens komen uit een informatiefolder van Het Dorp en het
klinkt all era aal vrij positief.Van andere kant en(BV.uit interviews
net bewoners) hoor je ook "el negatieve geluiden.tiet Dorp zou veel
te geïsoleerd zijn.Daaron trekken veel vnl. jonge raens en weg uit
H e t Dorp.Ook blijkt er a a n de gelijkheid tussen bewoners e n M e d e 
werkers een en ander te schorten.

2.h.INTEGUaTZE V/..N GEHANDICAPTEN IN DE vfOüNlflJK..
Een van de organisaties in Nederland die zich bezig houden riet de
integratie van gehandicapten in de samenleving is do Stichting
Fokus,tiet als Onderdelen Fokus Consumer Aids en Fokus Exploitatie.
Laatstgenoemde,afgekort als FE,richt zich op integratie dmv.de
bouw en inrichtingvan aangepaste woonprojecten in het hole land.
Lij gaat ervan uit dat het leven van een gehandicapte zich mot tech
nische en personele hulp op dezelfde wijze en des elfde plaatsen
kari afspelen als dat van anderen.Do projecten van FE zijn bedoeld
voor lichamelijk gehandicapten die zich niet zonder hulp raan ande
ren kunnen redden,zelfs niet in oen aangepaste woning.Tot nu toe
waren deze mensen aangewezen op inwoning bij en/of verzorging door''
familieleden of in verpleeghuizen of grote wooncentra zoals liet Dorp.
• Zelfstandig wonen kan échter in belangrijke mate hot gevoel van
eigenwaarde vergroten.Bovendien geeft het de lich. gehandicapte
mogelijkheden "elf verantwoorde-lijk te zijn voor zijn/haar leven
en om dat leven zelf in te delen.
In de praktijk wordt dit als volgt uitgevoerd:

FE adviseorci woningbouwcorporaties,gemeenten en rijksdiensten bij
de bouw van neorvoudig aangepaste woningwet-woningen en een klein
ADL-centrum./.JOL betekent 'Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
zoals bv. eten,opstaanaankleden.De^e vjoonprojectun omvatten een
cluster van 12-15 woningen,verspreid over een woonwijk,mot oen ge
meenschappelijk ADL-centrum* Technis ch. gezien worden de woningen so
gebouwd,dat dose wat betreft nanoevroerruiutetindeling en inrich
ting bruikbaar is voor elke gehandicapte.Na Je bouw kunnen voorzie
ningen individueel ingesteld worden,omdat ze verstelbaar zijn.
Ideaal zou zijn als deze woningen verspreid over de wijle souden
liggen en dat de overige woningen ook toegankelijk zijn voor rol
stoelen.Omdat echter naast deze technische aanpassingen ook personeleADL-hulp geboden neet worden,ligt concentratie van de gehandic apt en-woningen voor de hand.'
Het ADL-centrunis gericht op dienstverlening en heeft dag en nacht
personeel ter beschikking ois te helpen bij het opstaan,naar bed
gaan,eton,naar het toillet gaan,etc.Via oproep-apparatuur doen de
bewoners zelf een beroep op deze hulp fWaar cl oor de gehandicapte dus
in grote mata zijn eigen levensritme kan bepalen.
Voor huishoudelijke of verpleegkundige hulp zal de bewoner een be
roep moeten doen e; de gezinsverzorging en/of wijkverpleging.Soms
worden maaltijden uoor het ADL-centrum verstrekt.
Het personeel van het

'X.

L-centrum is in dienst bij de Stichting

Fokus en hoeft een interne insorvice training gehad.er wordt van
hen geen specifieke vakopleiding gevraagd.
Voor er sprake is van ADL-hiilp wordt de zelfstandigheid van de ge
handicapte inzake ADL ontwikkeld of mogelijk gemaakt door techni
sche voorzieningen en oefening.ADL hulp worclt alleen gegeven als
de geha.ndica.pte zeld geen ALL kan of mag verrichten.
De woningen worden toegewezen door de geneenten en woningbouwcor
poraties .I-liet allee:n voor alleenstaande gehandicapten ,naar ook
voor leefverbanden waar een gehandicapte deel van uitmaakt,bv.
een gezin net een gehandicapt lr.ind.Voor de toewijzing vindt een
gesprek'plaat s met oen ergotherapeut en een maatschappelijk werker.
De huurprijzen varieren tussen

gulden per 1 ;aandrwaarbij

individuele huursubsidie mogelijk is.Voor de verhuizing naar een
Fokus-woning kan een bijdrage worden gekregen van do gemeente.

n '~2
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Öp dit moment(april 1981) ~i jn twee Fokus-projocten bewoond,in
Alnerc en in Alkmaar.In ceö andere plaatsenwordt gebouwd; in zeven
plaatsen bosta&n concrete '.-ouwplarmon, terwi jl nog eens

plaatsen

vage plannen not.Fokus-woningen hebben.Realisering van een Fokusproject iieei.it onçcvccr 5 jaai* in beslag,de boiiwfa.se ongeveer 1 jaar
De experiueiiton van Fokus worden financieel ondersteund door liet
Ministerie van Sociale Zaken en liet Ministerie van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke ordening»
2.5.ZORG VOOR DE GEHANDIKAPTEN IN ZWEDEN.
Omdat men in Zweden een handikap niet definieert als een kennerk
van een persoon not eon letsel of oen ziekte, maar als een relatie
tussen de persoon en zijn omgeving, is het erg moeilijk statis
tische data te geven. Volgens schattingen zijn in Zweden ongeveer
800.000 mensen tussen 15 en 75 jaar in meer of mindere mate ootontor.ipch gehandikapt 5 200.000 mensen hebben ernstige visuele bescha
digingen en nog eens 6OC.OOO mensen hebben een gehoorstoornis.
Door de grote ekonoinische groei van de laatste decennia hebben
een groot aantal sociale veranderingen plaatsgehad rn.b.t. de gehan
dikapten. Dit is voornamelijk te danken aan de inspanningen van de
vele (25) organisaties voor gehandikapten. Zij

ormen oen deel van

de Zweedse volksbewegingen, in dit geval de. gehandikaptenbeweging,
welke een grote rol spelen in do verandering van de Zweedse samensamenleving. Do gehandikaptenbewegi-ng in Zweden verschilt van de
gehandicaptenorganisaties in vele andere landen, omdat het vooral
bestaat uit organisaties van en niet voor gehandikapten.
De organisaties bestaan op nationaal, regionaal en lokaal nivo.
De meeste organisaties nijn gekoördineerd in do Central Committee
of National Associations of the Handicapped, die regionale j&b.
lokale konite's hooft. Financieel zijn de organisaties aflianke1ijk
van de kontributies van leden, vrijwillige bijdragon en subsidies.
Voor de toekenning van de subsidies heeft de Swedish National
Council for the Handicapped een verdeelsleutel voorgesteld. Als
voorwaarde geldt, dat gehandikapten of hun nauwe verwanten .beslis
singsbevoegdheid moeten hebben in de organisaties.

Zowel op lolca -.1 als op nationaal nivo hebben in elk komité, waar
onderwerpen m.b.t. gehandikapt on aan de orde konen 66 n of noer
vertegenwoordigers var. de gehandikaptonbeweging zitting. Ora moge
lijkheden tot kontakt tussen de authoriteiten en do organisaties
voor de gohandiks.pton te vergroten zijn speciale koördinerende
organen "councils fer the handicapped" ingesteld op de verschillen
de nivo's voor politieke beslissingen.In deze councils vindt do
diskussie rond voorgestelde maatregelen plaats.
Het hoofddoel van de gehandikaptenbeweging is de samenleving zo
danig te beïnvloeden, dat een betere situatie voor de gehandikap
ten gekreëerd werdt, zodat zij net als ieder ander kunnen leven.
Men staat een integratie voor van gehandikapten in de normale
woon- , werk- en leefomgeving. Vooral het huisvestingsbeleid van
Zweden heeft een belangrijke rol hierbij gespeeld.
In eerste instantie is het nodig de fysieke omgeving toegankelij
ker temaken voer gehandikapten. Doer verschillende wetten en rege
lingen wordt het aanpassen van te bouwen en bestaande woningen en
(openbare) gebouwen mogelijk (Act of Parliament, 1976), zodat ge
handikapten in hun eigen omgeving kunnen wonen en leven.

Speciale

subsidies voor het aanpassen van de woonomgeving (zowel voor bouw,
verbouw als inrichting) worden gegeven. Allerlei technische hulp
middelen, goodo rolstoelen, aahx^-aesingen binnenshuis,

1

optische

bellen', leeshulpmiddelen e.d., staan de gehandikapten gratis ter
beschikking. Vaak hebben gehandikapton in hun aangepaste omgeving
nog persoonlijke hulp nodig. Dose hulp wordt door de gemeenten ver
zorgd in de vorn van een home help service.
Ook worden maatregelen getroffen voor de externe omgeving: verhar
de voetpaden, liften, aangepaste p.uto's, goede verlichting, aan
passingen in theaters en bioscopen en een speciale vervoersdienst
in bijna alle gemeenten van Zweden.
Er wordt ook zoveel mogelijk naar gestreefd, dat gehandikapte kin
deren de gewone scholen kunnen volgen. Er bestaan wel scholen, ape
ciaal voor kinderen met oen verminderd gehoors- of gezichtsvermo
gen.

Ook do werkomgeving moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor

gehandikapten. In de T/ork Environnent Act staat, dat de werkgever
verplicht is de werkomstandigheden aan te passen aan de fysieke en
mentale behoeften van de individuele werknemers, dus ook voor ge'-
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handikapten.4
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J. Woonprojecten.
5«I. Volkshuis'ves.ting en planning.
Hierbij zijn veel overeenkomsten met de situatie in Nederland.
Ruimtelijke ordening is ook daar voornamelijk een gemeentelijke
aangelegenheid, het rijk beperkt zich tot het bepalen van hoofd
lijnen van het beleid en het verstrekken van subsidies. De gemeen
ten staan vrij autonoom ten opzichte van het rijk door redelijk aan
zienlijke inkomsten uit gemeentelijke belastingen. De gemeenten zijn
verantwoordelijk voor het beheer van de woningvoorraad en kunnen
hiervoor over vrij vergaande bevoegdheden

beschikken. Zo

kunnen eigenaars gedwongen worden om onderhoud en/ofver-beteringen
uit te voeren. Bovendien kunnen ze gedwongen worden om samen te .
werken bij het gebruik van tuinen om zo het groen in oude wijken zo
efficiënt mogelijk te benutten.. Om een directe invloed uit te kunnen
€.

oefenen

op het grondgebruik voeren de gemeenten een actief grond-

verwervingsbeleid, vooral de grotere gemeenten.
De. wetgeving op het gebied van de planning is vrij laat op gang ge
komen o Deze is net als in Nederland steeds meer gedetailleerd
geworden omdat steeds meer voorschriften opgenomen werden. Er
bestaan bijvoorbeeld, al veel langer strenge voorschriften over de
thermische isolatie van woningen.
In de planning hebben voorzieningen altijd een belangrijke rol
gespeeld* Daarbij ging het vooral om voorzieningen voor kinderop
vang zoals crèches en opvang na. schooltijd, naast de in Nederland
meer bekende voorzieningetials winkels en (andere) dienstverlening.
Het was mogelijkhek-

om veel van dergelijke elementen in de planning

te betrekken omdat er na de tweede wereldoorlog een zeer sterke
urbanisatie optrad en men bij de planning van de nieuwe wijken stefck
uitging van de wijkgedachte, (iedfire wijk vormt een zo zelfstandig
mogelijke eenhèid, zeker wat voorzieningen betreft.) Daarbij werd
al langere tijd het princiepe van scheiding van verkeerssoorten
toegepastj zodat het vaak mogelijk is om langs speciale fietsroutes
naar de binnenstad te rijden. Het openbaar vervoer heeft altijd een
belangrijk, accent gehad. Eerstvsauit de overweging dat veel mensen
nooit over een eigen auto zouden kunnen beschikken. Later kwam daar

de ervaring bij dat massaal autoverkeer wel erg veel negatieve
met zich meebrengt. Zo werd in Stockholm vanaf 1945. .een. uitg.e— •
breid metronet aangelegd wat tevens diende als planningsbasis.
Corporatiehuur is altijd belangrijk geweest .en wel. os; verschil
lende redenen zoals s I«Het streven om goede en goedkope huisves
ting voor alle inkomensgroepen te bieden» 2. De onmogelijkheid
om een nieuw huis te kunnen kopen door de meerderheid, van de
bevolking. Bovendien hebben tientallen jaren sociaal-democratisch
bewind en de jarenlange beheersing van de rente en de huren het
de corporaties mogelijk gemaakt om aan het onder I« genoemde te
voldoen. De lange tijd heersende ernstige woningnood zorgde voor
de menging van inkomensgroepen in de nieuwbouw.
Gezien deze gegevens is het niet verwonderlijk dat in de steden
vooral huurwoningen van (gemeentelijke) corporaties voorkom
in de kleinere plaatsen meer eigendom en particuliere verhuur
plaatsvindt. In het begin van de zeventiger jaren ontstond er
leegstand in huurflats na een groot voningbouwprogramma,I''miljoen
woningen in 10 jaar, waarin zeer veel huurflats. Daarna kwam er
meer laagbouw

met daarin veel koopwoningen en werd het aandeel

van huurflats in de nieuwbouw sterk teruggebracht. De leegstand
van huurflats verdween snel. De woningnood die over leek bleek
nog wel degelijk aanwezig te zijn.
Met deze ontwikkelingen kwamen een aantal problemen. De verhuisbe-wegingen brachten een daling van de gemiddeld.e woningbezetting
teweeg omdat de' vertrekkende huishoudens vaak' opgevolgd werden
door kleinere huishoudens en dat veroorzaakte problemen bij het
handhaven van het voorzieningenpeil„ Bovendien onstond er een
'scheiding van sociale categori'én (segregatie) die daarvoor nooit
zo sterk bestaan had. Dit ging gepaard met verslummingsverschijnselen in oudere wijken waardoor ecologische successie van s'öciale
categoriën in dè oudere wijken nog sterker in 'de hand gewerkt werd.
Door de sterk vlottende bevolking en het toenemde vandalisme stij
gen de onderhoudskosten sterker dan de stijging van: de prijzen

en

worden de huren steeds hoger. Hierdoor is een koopwoning vaak veel
aantrekkelijker geworden,- ook door' het beleggingsaspect, waardoor de
*

wens van een eigen huis sterk is toegenomen. Geleidelijk aan ontstaat
de situatie dat degenen met relatief veel geld in•ean eigen, goed en
niet al te duur laagbouwhuis wonen,•en daardoor veel van weinig over
heidsmaatregelen profiteren, en de anderen in steeds slechter wordende
en vrij dure huurhuizen wonen terwijl ze veel minder van meer overheids
maatregelen profiteren, ondanks de vaak hoge huursubsidies.

r2<y
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De planning; van Stockolm .
De trek uit de binnenstad naar de buitenwijken is al gestart^aan
het begin van deze. eeuw. In het.begin trokken eerst de welgeste'lden naar de buitenwijken, die naar - engels patroon werden
gebouwd ( de zgn "garden city").
•A
In de 20 er jaren trokken er veel arbeiders naar de nieuwe tuin
steden. Zij bouwden hun huizen zelf mbv andere arbeiders.
Aan het eind van de 30 er1, jaren moesten de nieuwe wiiken buiten de
tuinsteden gebouwd worden. Om minder afhankelijk te z^n van
de binnenstad werden de w;jken voorzien van goede commerciële en
sociale voorzieningen.en. werkgelegenheid.

:

De type huizen die gebouwd ,zjju en de: dichtheid varieerde gedurende
de jaren.
In de 4-0 er en 50 er jaren domineerde de flatblokken van 3 ver
diepingen. Daarna werd de vraag naar een hogere dichtheid groter
en werden de gebouwen hoger en.breder.

In de 70 er jaren kwam er

een reactie op de hoge flatbouw, de laagbouw domineerde weer
de markt. De nieuwellaa.gbauw uitbreidingen worden slaapsteden
genoemd omdat er een gebrek aan voorzieningen is.
In de nieuwste wijken probeert men woningbouw te intergreren met
werkgelegenheid en voorzieningen..
3/

,

Hoe de buitenwijken er uit zien.
De buitenwijken bestaan uit gebieden met flatblokken van 3 à 4verdiepingen (middelhoogbouw) soms zelfs uit flatblokken van
7 tot 10 verdiepingen -.(hoogbouw). De flatblokken 'staan los van
elkaar en worden door groenvoorzieningen omgeven.
78 % van de Stockhomse bevolking woont in flatblokken, Stockholm
heeft het laagste percentage eengezinswoningen van Zweden nl 13 %•
De factoren die het uiterlijk van de Zweedse buitenwijken bepaald
hebben zijn: de bevolkingsbewegingen van de landelijke naar de
stedelijke gebieden, het volkshuisvestingsbeleid van de overheid en
de inkomensverschillen tussen de huishoudens onderling.
De naoorlogse ontwikkeling veroorzaakte een trek naar de steden
en nieuwe uitbreidingen waren noodzakelijk in de stedelijke
gebieden met een groeiende bevolkingsdichtheid. In deze situatie

was het voor de sociaal-democratische regering logisch om het
bouwen van flatblokken te bevorderen, ideologische en economische
motieven speelden hierbij een rol.
Het feit dat de sociaal-democraten 49' jaar in de regering hebben
gezeten, heeft tot het idee bijgedragen dat alle Zweden ongeacht
hun inkomen in staat moeten zijn te wonen in een goed voorziene
accomodatie in de nabijheid van allerlei voorzieningen.
A
In overeenstemming met|c^i^;e^[dee- is het feit dat huurflàts over
een volledig ingerichte moeten beschikken. Tegenwoordig bestaat
een ingerichte keuken uit de volgende apparatuur: elektr. fornuis
incl. oven, ijskast, range hood met fan,warming drawer,
een diepvrieser wordt hier ook vaak bijgérekend. Alle flats hebben
een douche of een bad en 1 of 2 wc's
en vloerbedekking

en vaak ingebouwde kasten

van parket en linoleum. In ieder flatblok

is vaak een gemeenschappelijke wasserette voor de bewoners.
De meeste bewoners van de flats zijn redelijk tevreden met de
technische kwaliteit van de woning, maar er is een tendens naar
een lagere kwaliteit van materialen en van vakmanschap, ook
neemt het aantal vernielingen en diefstallen toe en de liften
werken vaak niet door vandalisme.
Het eengezinshuis heeft als type woning een lange traditie in
Zweden, na 1970 is het aantal' woningen van dit type dat gebouwd
wordt in de buitenwijken sterk

toegenomen.

In 1978 domineerde de bouw van eengezinswoningen de bouwproductie.
In het begin van de 70 er jaren was het woningtekort opgeheven en
was vervangen door een overschot van woningen in de hoogbouw.
In het midden van de 70 er jaren stond 20 % van de nieuwe hoog
bouw in de buitenwijken leeg. Door deze situatie gingen de
bouwmaatschappijen zich richten op de bouw van eengezinswoningen.
Andere factoren als hogere lonen, duurdere bouwmaterialen en hogere
rente hebben de kosten van de bouw van flatblokken sterk verhoogd.
De sterke inflatie en de lage onderhoudskosten en het lage
vandalisme hebben gezorgd voor een grote vraag naar eengezins
woningen. De lagere bevolkingsdichtheid van deze nieuwe wijken
is er de oorzaak van , dat er in deze wijken minder voorzieningen
zijn.
Tijdens de periode van het woningtekort

bestonden de bewoners

van de flats uit allerlei sociale klasse, leeftijd en huishoudens
situatie waren erg homogeen.

3o

Gedurende

de 70 er jaren is de situatie sterk veranderd, jonge

gezinnen trokken naar de eengezinswoningen, ethnische' groepen en
immigranten gingen in de flats wonen. In veel moderne hoogbouw
maken de immigranten 30-40 % van de bewoners uit.
Sociaal kwetsbare groepen krijgen ook een toenemend aantal woningen
toegewezen in de gebieden waar een overschot aan flats is.
De grote hoogbouw wijken worden een onaantrekkelijk

woon-en

leefklimaat voor de sociaal stabiele Zweedse gezinnen.
Tweede huizen in Zweden.
In de verstedelijkte en industriële gebieden, waar een hoge
levensstandaard is, zijn grote groepen mensen in staat een
tweede huis te kopen.
Het wordt verondersteld dat meer dan 1/3 van de Zweedse bevolking
de beschikking heeft over een tweede huis.
Op dit moment zijn er 600.000 vakantiehuisjes in Zweden ( de
bevolking bedraagt 8,2 miljoen )
De motieven om een vakantiehuis te kopen kun je onderverdelen
in twee basisbehoeften.
- De behoefte van de stadsbewoner aan rust en ontsp anning in
een omgeving die verschilt van de stedelijke omgeving met zijn
stress en omgevingsproblemen.
- De behoefte aan een permanente plaats voor het doorbrengen
van langere en kortere vakantieperiodes.
Er is gesuggereerd dat er een relatie bestaat tussen het hebben
van een vakantiewoning en het feit dat veel mensen in
de stedelijke gebieden in flatblokken wonen.
Voor deze veronderstelling bestaan geen goede bewijzen omdat
geld een belangrijke rol speelt bij het al dan niet hebben van een
vakantiehuis.

3 tj lKollektieve voorzieningen.
De kollektieve voorzienin;en zijn niet los te sien van een
kontekst.

1^

Drijfveren van de urbanisatie in Zweden waren:
- de ekonomische groeis waardoor o.a. een verhoging van de
ruimtestandaard' ontstond en een uitdunning van de steden.
- expansie van de publieke sektor; investeringen in subsidies
voor onderwijs/opvoeding, medische hulp5 kinderwelzijn,
, zorg voor ouderen en andere welzijnsvoorzieningen.
Zweden werd steeds meer een verzorgingsstaat.I.v.ni. de urba
nisatie, de uitdunning, en meer verkeer zijn er ook hoge
publieke investeringen in transportsystemen, en in publieke
ituliteiten.
Vanwege de ekonomische teruggang in Zweden moet er nu beter
gebruik gemaakt worden van wat er al aanwezig is.
Huisvestingsbeleid^ liet doel van het huisvestingsbeleid was
iedereen moet een goede woning hebben voor een redelijke
prijs.Dit houdt in w.b.t. de kwaliteit:- vloeroppervlak;
de gemiddelde wonin;. bestaat uit

kamers en een keuken.
- equipment; . daar

bestaat sinds 1973 een minimumstandaard voor.
- omgeving; speel
plaatsen en parkeerruimte en ookverlichting, energiebesparing
geluidshinder en

1

common-use facilities' zoals rekreatie,

wasserij e.d.
V».b. t. de kwantiteit: zoveel mogelijk bouwen op plaatsen
waar tekorten zijn ( er'zijn 1.000.000 huizen gebouwd in
10 jaar)
Daarnaast besttat er ook nog een financieel doel, nl niemand
mag meer dan 20% van zijn inkomen betalen aan huur. In Zweden
zijn. + 90% van alle huizen gefinansieërd door dc overheid.
De huren worden vastgesteld op basis van kwaliteit en plaats
van de woning.Daarbij wordt dan ook nog naar de kostprijs
1) We wilden in dit hoofdstukje ook wat schrijven over in
spraak en huurdersorganisaties in Zweden, maar dese twee
zaken zijn

impliciet beschreven in dit stukge.

^

gekeken. De huurbijdragen zijn afhankelijk van de grootte
en het inkomen van het gezin.
Veel mensen in Zweden bezitten een eigen huis. Na 1970 bestaat
er een daling van de ekonoraische groei. De. v-raag- is nu, hoe
men de huidige levensstanddard kan handhaven. In Zweden
bestaat een zgn. mixed-economy. Karakteristiek hiervan is
dat de verschillende geïnteresserde partijen op een bepaald
gebied willen samenwerken zodat plannen op een goede ordelijke
manier ten uitvoer kunnen worden gebracht.
De gemeenten in Zweden abebben een machtige positie, al wordt
door de hogere overheden wel bepaald volgens richtlijnen en
kaders er gekerkt moet worden.
Bij het besluitvormingsproces in de urbane planning besttat
er een aktieve participatie van alle geïnteresserde parijen.
Her werk is open. en wordt door

de media en ak^iegroep en

gevolgd.
De planning bestaat uit twee fasen: een'programming stage', dit
is het tijdstip dat er een tweezijdige informatiestroom
ontstàat tussen de overheid en de burgers.Dan de planningstage®

3

hier gaat de staat na of de procedure op gemeente

lijk nivo goed verlopen is.
De burgers hebben veel invloed gehad, waardoor de gemeente
lijke demokratie opgeleefd is, en allerlei organisaties
gevormd zijn. Alles wat er besloten wordt noet duidelijk
zijn en goed uitgelegd worden.
Voorbeelden van deze organisaties zijn:
- De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor sommige gemeen
telijke beslissingen zijn afgeschoven naar het 'area-level1
(distriks-nivc) om zodoende beter kontakt tussen do bur
gers en de besluitnemers te krijgen. Dit is in de vorm
van een politiek gekozen

1

board'(bestuur). Zo zou er een

soort aroa-administration (distriksbestuur) kunnen ontstaan
waardoor mensen die in oen bepaald gebied leven, zelf meer
verantwoordelijkheid krijgen voor hun plaatselijke vragen.
- Er bestaat een 'tenants-association'(huurdersvereniging)
welke onderhandeld en verantwoordelijk is over/voor overeen
komsten met eigenaren over huur en verbetering van woningen.
Bit is een stap vooruit naar echte gebruikers-invloed.
- Het plannings-proces is georganiseerd; organisaties en
burgers nemen deel in 'joint-consultations1 over belangrijke
zaken m.b.t.planning.De planners worden ook getraind in

in illustratie;demonstratio en .consultatie-technieken.
Naast de veranderingen teweeg gebracht door deze organisaties
hobtoen er ook belangrijke veranderingen plaatsgevonden door
de invloed die ' environment '• -beweging gehad heeft op zaken
zoals het verminderen van het motorverkeer; verbetering van
het openbaar vervoer, voetgangers, groen/renovatie i.p.v.
nieuwbouw; dagverblijven en lokale voorzieningen.
Het blijkt dat druk op het systeem konstruktief is,het ver
sterkt het kontakt tussen 'normale' mensen en besluitnemers
in politieke partijen en organisaties.
Specialisten moeten leren luisteren en hun voorstellen recht
vaardigen.
Nog iets meer over kollektieve voorzieningen.
Hierboven is er globaal iets over kollektieve voorzieningen
aangestipt, maar vie kunnen er meer specifiek op in gaan door
de woonvorm 'collective housing' in Zweden nader te bekijken.
Housing-units (wooneenheden) met kollektieve voorzieningen',
zoals

een restaurant, kinderdagverblijf en 'communal-rooms'

(gemeenschappelijke ruimtes) zijn al vaak besproken en gebouwd
in Zweden. Zij werden dan 'collective housing units'1 family
hotel', of 'service-blocks' genoemd.. De 15-20 blokken woningen
van dit type hebben gedurende 10, 20 of 30 jaar gefunktioneerd.
Op dit moment funktioneren er slechts enkele nog op kollek
tieve basis, maar er zijn nieuwe kollektieve woonvormen gepland
in Stockholm- en Linkping.
In 1907 bestond er een praktische behoefte, vanwege moeilijkheden
in de'midden-klasse' om 'bedienden' te krijgen. Dit leidde
tot de vraag naar rationele woningbouw met kollektieve voor
zieningen.
In 1930 werd de diskurssie over kollektieve voorzieningen opnieuw,
aangezwengeld. Vooral vanuit de arbeiders-klasse. De arbeiders
vrouwen wilden dat hun huishoudelijke taak verlicht werd. Zij
konden zich. niet permiteren gebruik" to snaken van allerlei
huishoudelijke moderne produkten en apparaten die. op de markt
verschenen. Voor alleenstaanden kwam het asaekt van sociaal
kontakt daar als reden bij.

In 193O kwam ook hot idee naar voren, dat kollektief wonen wel
eens een oplossing zou kunnen zijn voor iedereen, niet alleen
voor bepaalde groepen.
De funktionele architektcn beschouwden het huis 'een machine
'•aarin geleefd wordt'. Het

1

family-hotel' zou één van de woon

vormen in de toekomst worden. Met een nieuw type familie,
collective housing zou het huishouden tegen Konflikten beschermen

'!'r werd gebouwd, woningen met restaurant, dagverblijf, wasser' ete
'dairy1, zonnedak en voedselliften. Het /as do bedoeling dat de
woningen/flats klein en goedkoop zouden zijn, zodat iedereen er
in zou kunnen wonen. Maar in de praktijk bleken vooral midden
klasse-mensen er gebruik van te maken.Ze kregen ook geen stemn
van de overheid, ;i;r werd gewerkt aet een staf, die daar woonde
en werkte.

Steeds me.-.:r mensen ' van buiten• maakten gebruik van de voorzieningen.Langzaam is dit projekt afgelopen, 'aiiuit conserva

tieve kringen werd gozegd dat collective housing een fatale
stap was i.i de richting van desintegratie van het gezin.
Ook een collective housing projekt wat gestart was met alleen
staande vrouwen is

eer langzaam gedekoliektiviseerd. Steeds

weer word er van alles geprobeerd op het gebied ven 'centraal
wonen1, met steeds meer/andere voorzieningen. Het bleek dat de
! cleaning-rservice1

, receptie en de winkel niet weckte. r'at wel '

'belangrijk bloek was het restaurant, het dagverblijf en de
gemeenschappelijke ruimt en.
De overheid bleef een afwachtende houding aannemen t.a.v.
'centraal wonen'.
In I960 werd de diskussie weer gevoerd gestimuleerd door de
vrouwenbeweging.
>Jr werd een alternatief gezocht voor collective-housing. Het
begrip service-centras and areas werd nu gebruikt, vrat dan
vooral vorbetëring van de sociale voorzieningen in de woon
wijken inhield.
Hen ging service-blocks bouwen, een kombinatie van serviceareas en collective-housing-units.In 1969 werd er gebouwd;1200
flats( net o.a. veel 1 -kamer-woningen) met een restaurant,
verschillende dagverblijven, ontspanningsruimten,jeugdklub,
soort lagere school, receptie, hobby-ruimten.,cafetaria,
gemeenschappelijke ruimten, sportzaal, eicpooitie-ruimten,
tandarts, arts, fysiotherapeut,bank,kapper -m + 20 winkels.

c~i

^

"Sr werd een nieuwe diskusoie over collective housing .waarin.o.a.
de volyende punten meegenomo11 v. erden;
- privilege van do elite, zo met al die service, oen kan iedereen
in staat achten zelf to wassen en schoon te maken, 'el is
een restaurant en dagverblijf belangrijk.
- het onderscheid tussen bedienenden en bedienden is te groot.

- er komen steeds meer 1-en2-pe soonshuishoudens. Het eengezinshuishouden komt steeds minder voor.Collective housing kan
sociale isolatie ;u vervreemding tegen ^aan.

- de segregatie tussen inkomensgroepen5 typen huishoudens en
etnische groene..,, oude en jonge mensen is nog steeds niet
verminderd. Collective housing biedt mogelijkheden deze
groepen te integreren.
Vooral vrouwengroepen dringen aan op een

5

collective housin3'.

Er is een wachtlijst van 13,000 personen. De lokale overheden
en de mensen die met het bouwen te maken hebben zijn nog
steeds aarzelend.
Toch gebeurt er wel wat. De vraag nog wel, welk type van
collective housing verder ontwikkeld moet worden. De mensen
zelf moeten meer zeggenschap krijgen (d.w.z. invloed en verant
woordelijkheid), minder staf en algehele kostenvermindering.
Vrouw cnü£W egiu£.
/anuit de (jJÇ-bewe&ing wordt gesteld dat er behoefte is aan een
soort midden-nivo tussen de private en publieke omgeving;
tussen de maatschappij in het algemeen en het 'verdwijnende
gezin®. Dit midden-nivo zou gekoppeld moeten zijn aan het wonen

en gebaseerd zijn op samen-werken en 'self-determination' van de
samenwonende mensen.
Eisen die zij stellen aan wonen zijn:
- de waarden die vrouwen hechten aan nabijheid; gemeenschappe
lijkheid; veiligheid; identiteit-en verscheidenheid moeten in
de planning worden opgenomen en in de gebouwde omgeving tot
uitdrukking komen.
- or moet aandacht gegeven worden aan de onmiddelijke omgeving
als een intermediär nivo tur.sen de openbare en prive-omgeving.

en er moeten voorwaarden geschapen worden voor een betekenis
vol leven op dit r:ivo.
kat vrouwen als bewoonsters zelf kunnen doen hiermee is:

- groepjes starten met buurtbewoonsters om ervaringen uit te
wisselen en alternatieven uit te werken.
- konkreet exp orip.ant er en net

3voedsel-kollektieven!

en andere

kollektieve vormen van samen-wonen.
- in de omgeving werken o*o grotere invloed te krijgen op het
besluitvormingsproces m.b.t. de woonomgeving en het huis
vestingsbeleid.

ZELFBOUW EN WAT DAAR ALLEMAAL MEE SAMENHANGT

De betekenis van de autonomie (naar Fichter e.a.)
Uit gangspunt: als bewoners zeggenschap hebben bij belangrijke beslis
singen en zelf bijdrage kunnen leveren tot ontvverp en beheer van hun
huisvesting, dan zullen dit proces én de hierdoor geschapen omgeving
het persoonlijke en sociale welzijn bevorderen.
Voor zijn lichamelijke en geestelijke welzijn moet iemand persoonlijk
initiatief kunnen ontplooien. Huisvesting is daartoe een gelegenheid.
Hierbij worden drie kritische voerenderstellingen gemaakt:
1 . 'Huisvesten' slaat op Activiteiten.
2. Kuisvesting kan produktieve aktiviteit zijn, niet (zoals nu) een so•\

ciale overhead-kostenfaktor (subsidies, vandalisme, onderhoud e.d.)

3. De 'ontwikkeling' zoals wij die kermen komt vaak neer op achteruitga
Of iets een ontwikkeling in positieve zin is, hangt af van de kwali
teit en de kwantiteit. In rijke landen zul je vaak 'terug' moeten
naar iets wat er vroeger was om van een positieve ontwikkeling te
kunnen spreken.
Autonomie is vrijheid van handelen, onafhankelijkheid in veel opzichten.
(Uiteenlopend van vrijheid om zelf te bouwen tot zeggenschap op de wo
ningmarkt.)
Afhankelijkheid wordt destruktief als zij die behoeftig zijn niet in een
wederkerige relatie staan tot hen die in hun behoeften voorzien. (Bijv.
onderdakverschaffers-met hun eigen motieven-bepalen hoeveel onderdak
er moet komen en hoe die moet funktioneren.
S'l&A (gaan we naar toe)
s*ï8a is een 'kleinhuisbureau' in Stockholm, (het begrip 'kleinhuis'

zal overeen komen met ons éëngezinshuis)

S>iSa organiseert al meer dan

50 jaar zelbouwprojekten in Stockholm. De onderneming is financieel
onafhankelijk, heeft zelfs een fonds gesticht, In totaal zijn er al
50.000 huizen met dit zelfbouwprincipe gebouwd, dit komt neer op elk
derde 'kleinhuis' in Stockholm. Meer dan 7000 mensen wachten nog op
hun beurt om zelf te mogen bouwen, de wachttijd is 7-10 jaar. te wonin
gen zijn zeer geliefd ora hun kwaliteit en zorgvuldig onderhoud
De zelfbouw is mogelijk door intensief uitgevoerde standaardisatie/
systematiek, waardoor er goede inkoopmogelijMieden zijn.
Voor de meeste projekten is er een boven grens gesteld aan het inkomen.
1. Er kan gebruik gemaakt worden van de potentiele initiatieven van
de gebruiker.

Het doel is juist de lagere inkomens mogelijkheid te geven een eigen wo
ning te bouwen. De v/oonkosten bedragen 20-301 van het inkomen. In veel
gevallen zijn deze woonkosten lager dan de huren van 'gewone' meergezins
woningen (flats)»
Skarpnäck
Een voorbeeld van een zelfbouwprojekt (dit is niet het projekt waar we
heen gaan) is Skarpnäck, vlakbij Stockholm-centrum. Het is een projekt
met meergezinswoningen, stapelbouw das.
Het huistype wat hier uitgekozen is heeft een zelfbouwaandeel van max.
80a. De dragende muren, vloeren en terassen laat men neerzetten, de rest
doet de bewoner zelf, geordend in een eenvoudig moduulsysteem (dit is
een systeem waar gebouwd wordt in een raster met vaste maten).
Er zijn ook gemeenschappelijke ruimten gepland, uiteenlopend van een
wasruimte tot een bibliotheek.
De woningen zijn veranderbaar en uitbreidbaar, ook als men er al in woont.
Woningen kunnen samengekoppeld worden, of gedeeld» De woning is dus aan
te passen aan het huishouden en de veranderingen daarin.
De mate van zelfbouw kan men zelf kiezen. Doel is wel een lang proces
van eigen arbeid in gang te zetten en de kwaliteit van het woongebied;
door de eigen wensen en bouwfantasie van de bewoners, te verhogen. Het
gebied blijft veranderen en er blijft een dialoog plaats vinden over
het gebouwde.
Dit alles is mogelijk doordat er een organisatie als de SM^A achterstaat,
met hun ervaring en potentieel (kennis, financiën, mankracht). Het is
een groot voordeel dat alle bewoners geleerd hebben te bouwen. Alles wat
het woongebied betreft wordt door henzelf gepland, en ook gebouwd, ze
weten dat ze het kunnen.
Op deze manier kunnen mensen de 'Fähigkeit zu wohnen' weer ontwikkelen
(Heidegger) en weer 'vaardigheden verwerven door kollektieve eb indi
viduele arbeid' (Habermas),
Een ander artikel zegt over de bouwmethode van de Sïi?\A naar aanleiding
van een onderzoek onder bewoners: Helaas zijn aan- en verbouwingen tij
dens de bewoning moeilijk te realiseren, omdat de plannen niet op ver
anderingen vooruit gekeken hebben. We hebben niet kunnen achterhalen
of dit per projekt verschilt, of dat

dit misschien in de loop van de

tijd verbeterd is. Hoe ideaal het wel of niet is kunnen we daar waar
schijnlijk wel bekijken.

Kaskowoningen (gedeeltelijk ui nota kaskowoningen, PPQ Zuid-Holland,1972)
Kaskobouw is ons inziens' de manier van bouwen om bewoners zelf een deel te
laten doen.
In de meest algemene zin is een kaskowoning een huis dat nog niet af is.
In plaats van een korrplete woning wordt een 'ruwbouw' afgeleverd, wwarvan de bewoners zelf de indeling, uitrusting, afwerking en evt. uitbrei
ding kunnen bepalen en (laten) uitvoeren.
De mat van 'onafheid' kan verschillen en daardoor ook de hoeveelheid
geld, energie en inventiviteit, die de bewoner van een kasko moet gaan
investeren,, nadat hij/zij de woning betrekt. De woningen (ruwbouw) en
de woonomgeving vormen voor de bewoners een goede uitgangssituatie, diezij naar eigen inzichten kunnen ontwikkelen. Met kaskobouw kan een even
wicht gevonden warden tussen'alles kan nog' en 'alles ligt vast'. Het
geeft de bewoners meer mogelijkheden dan zij normaal bij inspraak hebben,
meestal beperkt dat zich tot de planning.
Kaskobouw stelt natuurlijk wel speciale eisen in de diverse fasen van
het bouwproces, denk aan: de besluitvorming, ontwerp, uitvoering, finan
ciering, beheer en bewoning.
De (positieve) effekten op de diverse participanten zijn:
-bewoner:.grotere woonsatisfaktie, meer identifikatie
.aanpassing aan veranderde gezinssituatie, minder verhuizen dus
.vrijheid investeringen te faseren
.lage vaste lasten
.meer kommunikatié met de buurt
.verantwoordelijk voor invulling
.grotere verbondenheid;meer zorg voor gemeenschappelijke voor
zieningen
-ontwerper:.zal neer te maken krijgen met de principiële problematiek vrm
kasko en woonomgeving, minder met de invulling van de woningen
.meer gekoppeld aan het produktieproces
.bewonersbegeieiding bij indeling woningen
-producent:.krui zich gaan toeleggen op het produceren van standaard invulelementén
-overheid:.minder verhuizingen: eenvoudiger huisvestingsproblematiek
.woningen ook voor lagere inkomens
.eenvoudiger inspraak door onderscheid inspraak (kasko) en
zeggenschap (invulling, uitbouw)
Zelfbouw in de stadsvernieuwing
Het principe van zelfbouwen wordt ook toegepast in de stadsvernieuwing.
Een goed voorbeeld hiervan is 'Urban Homesteading (huisvesten)' in de

USA. De grondgedachte hiervan is:
Rijk en gemeente moeten verlaten, door de eigenaars opgegeven woningen
in de stedelijke krottenwijken vorderen en gratis ter beschikking stellen
aan partikulieren met de opdracht ze te herstellen en beWönen.
Het blijkt een goede methode te zijn om stedebouwkundige probleemgebie
den in korte tijd te vernieuwen. Voordelen zijn:
-bijdrage van bewoners, ambachtelijk, organisatorisch of financieel; daar
door een grotere betrokkenheid, meer woongenot en goedkoper
-eigenaar-bewoners onderhouden beter den huurders/verhuurders
-huurders zijn onafhankelijker van rendementsloi-'ica en in
vesteringsplannen van ..de verhuurder

•

-

- voorkomen van het wegtrekken van gezinnen uit oude wijken
- zelfontplooiing, evt. op eigen grond
- opbouw bestaan, mede door eigen • rbeid
Randvoorwaarde is wel dat het economisch haalbaar is voor
de gemeenten, dat het organisatievermogen en het apparaat
van de gemeente groot genoeg is, en dat het bestemmingsplan
aangepast wordt aan de plannen.
Bovendien blijkt dat de methode moeilijk is voor meergezins
woningen, ivm de verantwoordelijkheden en financiering van
de gemeenschappelijke gedeelten. Bovendie is het in Amerika
zo dat er wel een ondergrens aan het inkomen gesteld wordt,
dus dat de laagste inkomensgroepen niet in staat zijn aan
een dergelijke project deel te nemen.
Zelfbeheer
Het is belangrijk dat bewoners niet alleen zelf kunnen
bouwen, maar ook self kunnen beheren. Wongingteeheer om
vat (volgens ïarcl):
- Het adviseren over ontwerp en aanleg van woonwijken vanuit
beheerstechnisch gezichtspunt
- Het onderzoek van de woningbehoefte in gemeente of district
- de selectie van huurders
- de toewijzing van woonruimte
- het vaststellen van de huren en de heff ing van (andere) .
gebruikskosten
- de innin g en verantwoording van huren, belasting en van
andere op huurders rustende lasten
- de instandhouding, het onderhoud en het herstel van won
ningen en woonwijken? de aanpassing, verbetering en ver
bouwing van het woningbezit.
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- het voorzien in toezichthoudende en speciale wijkverzorgende diensten (wasserijen, wijkcentra e.d„)
- het toezicht op de naleving van de bepalingen van het
huurcontract, de handhaving, van de goede orde, de zorg
voor de bejaarde, zieke en problematische huurders.
Het is waarschijnlijk dat zich onder huurdersbeheer een to
taal andere stijl van beleid en beheer zal ontwikkelen; de
criteria waaraan deze moet worden getoetst zijn eveneens
verschillend. Het gaat hier om huurders-criteria en niet
om die van de administrateur (gemeente, corporatie o.i.d»)
Centraal-wonen t.o.v. zelfbouwprojecten
Het doel van centraal-wonen projecten kan zijn;
- het doorbreken van de taak/rolverdeling van man en vrouw
door voorzieningen te leveren aan het individuele gezin
zodat ook de vrouw makkelijker buitenshuis kan werken
- het isolement van het individuele gezin opheffen
Architecten proberen voor dit soort projecten de. woningen
en gemeenschappelijke ruimten/voorzieningen op de wsnsen
van de bewoners af te stemmen.
De intentie bij de totstandkoming v 11 een CU-project is een
totaal andere dan bijv. bij een zelfbouwproject. "deze
architectendingen (gebuwdç cw-projecten) horen teveel bij
de maatschappij. Alsaf een verandering bereict kan worden
door in dezelfde oncreatieve houding van een andex" bordje
te gaan eten".
Bewoners van C¥-projecten realiseren zich terdege dat s
Men niet slechts gemeenschappelijk kan 'zijn', men moet
ook gemeenschappelijk iets 'doen'.
De zelfbouwnederzettingen worden door een bloeiend vereni
gingsleven en kollektieve overiegstrukturen gekenschèst.
Zij hebben als voordeel boven een ,C¥-project dat tijdens
de bouw een geneenschap ontstaat, die zich na het bouwen
op een natuurlijke manier voortzet»
Evaluatie
In 1975 zijn er verschillende enruetes onder zelfbouwers
gehouden. Samengevat hadden deze enquetes de volgende re
sultaten s
Voordelen; -De zelfbouwprojekten behouden kwaliteit (i.t.t.
vëüLe traditioneel gebouwde nieuwbouwwijken)
- De betrekkingen met de buren worden door de samenwerking
sterker

•

_ men leerde veel van het bcwen van het huis
-- in huis kent met elk plekje, dit vermeedert de waarde v? n
het huis voor de bewoner
Nadelen s
-- Het gebrek aan tijd tijdens het bouwen (+9 r.md. )
De meeste bouwers hebben en dese periode een dubbele taak
- De beperkte keuze van huistypen, gebrek aan variatie.
(Deze kritiek heeft betrekking op de methode van de Sm£a)
De verhuisfrequentift in de projecten is laag vergeleken met
wijken met traditionele bouw.( 1,9$)
Di skussievraKcn.
-Staan hoga nonuen '.joningverbetering in de vieg?
-Is er een clic'itlieidcbe-l

* d sonder hoogbouw te voeren?

-Moat de planning niet veel -laeer afgestend uorc'cn op
herverdeling van de bestaande v/oxringvcorraad?
1
-Moet vraag en aanbod vr.n v/oningen niet beter op elkaar
worden aangepast.. Nu vindt er een aanpassing achteraf plaa
-Buitem/ijken zijn homogeen samengesteld, hoogbouwv/ijken
en laagoouvmijken. Moet er geen integratie plaats vinden
tussen de ver tich .illende, woningtypen.
-Vorsen

al die organisât! s niet een nieuv/e burokratie/

bes tuurslaag?
Zijn er duidelijke veranderingen te konstateren bij de
centnaal wonea projokten, kout dit door al eerder opgedane
erveringen?
- In hoeverre is c'e OO-beueging verantwo orde lijk voor
++

hope aide veranderingen in lift beleid?
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f. Faciliteiten van het bedrijfsleven ten behoeve van de werkende vrouw.

In dit hoofdstuk willen we een beeld geven van de situatie vari werkende
vrouwen in Zweden en in Nederland.
Eerst geven we een schets over de mate van het buitenshuis werken van
vrouwen, het regeringsbeleid en voorzieningen in Zweden, daarna gebeurt dit
voor de Nederlandse situatie.

4.1 De werkende vrouw in Zwec. n.
Volgens de arbeidsmarktstatistieken bestond de beroepsbevolking (het natio
naal CBS in Zweden verstaat onder beroepsbevolking personen tussen 16-74
jaar, die in een week minstens een uur betaalde arbeid verricht hebben of
minstens 15 uur onbetaalde arbeid verricht hebben als meewerkende gezinsle
den. Ook behoren tot de beroepsbevolking personen die toevallig afwezig
waren of als werklozen een baan zochten.) in december 1978 uit 4,2 miljoen
personen. Dit is gelijk aan 70,0% van de bevolking in de leeftijd van
16-74 jaar.
Van deze 4,2 miljoen sterke beroepsbevolking waren 2,33 miljoen van het
mannelijk geslacht en 1,88 miljoen van het vrouwelijke, resp. 77% van de
mannelijke Zweedse bevolking en 62% van de vrouwelijke Zweedse bevolking.
In de leeftijdscategorie 16-64 jaar zijn deze percentages respectievelijk
72% en 88%.
Hieruit blijkt wel dat het in Zweden gewoon is dat vrouwen buitenshuis wer
ken. Dit geldt zowel voor gehuwde als ongehuwde vrouwen, al dan niet met
("uit huis zijnde") kinderen. Of meewerkende echtgenoten in eigen bedrijf
ook meegeteld zijn, is ons niet bekend.
Met name de gehuwde vrouwen zorgden voor de enorme groei van de vrouwelijke
beroepsbevolking sedert de zestiger en zeventiger jaren. In 1950 verrichtte
slechts 15% van de gehuwde vrouwen beroepsarbeid. In 1976 was dit 68% (te
gen 72% ongehuwde vrouwen). Veel van hen zijn moeders van kleine kinderen.
In percentages: 63% van de moeders met kinderen jonger dan 7 jaar werkt bui
tenshuis (in 1978 was dit 6 9%).
Kijken we naar de leeftijd van de vrouwelijke arbeidskrachten dan blijkt
dat vrouwen boven de 55 jaar in mindere mate werken. Een feit dat hiertoe
zeer zeker meespeelt is dat het voor hen moeilijker is om werk te vinden.
Maar ook weerspiegelt deze trend vermoedelijk de ideeen van de oudere gene-

rat ie over de rol eft ;de plants....van., de vrouw in het gezin, d.w<z. de traditio
nele rolopvatting over mannen en vrouwen waarbij vrouwen voor de huishoudvoering zorgen.

;: '

In veel landen kent de vrouwelijke beroepsbevolking naar leeftijd uitge
splitst 'twee pieken; deze pieken vormen de "M-curve" die samenhangt met be
paalde fasen in de gezinscyclus. Mén zou kunnen zéggen dat de eerste piek
in het algemeen de groep jonge gehuwde vrouwen weergeeft die voor de geboor
te van hun eerste kind buitenshuis werken; de tweede piek zou dan de groep
gehuwde vrouwen weergeven die weer een baan buitenshuis zoeken nadat ze
een aantal jaren geen beroepsarbeid verricht hebben i.v.m. de verzorging en
opvoeding van hun kinderen. In Zweden zien we echter geen duidelijke M-curve
maar een zeer afgeplatte versie daarvan (

). Dit doet ons concluderen

dat het in Zweden vrij normaal en geaccepteerd is dat de moeders van heel
jonge, kinderen (8-9 maanden oud) ook buitenshuis werken.
Het zou interessant zijn dit gegeven te koppelen aan variabelen als werktij
den, type baan, aantal en leeftijd van kinderen ed.; We vermoeden dat er dan
wel "piekverschilien"'boven tafel komen. Helaas beschikken we niet over de
hiervoor benodigde gegevens. Wel is in het algemeen bekend dat veel werkende
vrouwen eèn gedeeltelijke baan hebben (tabel'1); 9 van de 10 parttimers is
vrouw en.het merendeel hiervan zijn vrouwen met kinderen die jonger dan 7
jaar zijn.• . .

•-

Tabel 1. Working hours for persons in the labor fc ">ce aged 16-74 year:
1977 (%)

'

• • .••••••

;

Percent employed according

Working houi?s per weèk

to number of hours worked

1-19- 20-34

All
Men

:

Women
Married women, .

.

.

Non-married women
Women with children under 7 years

Total
100;

• 6

16

78

2

3

95

' 33

56

14 .

41

45

100

7

20

73

100

16

>> 42

43

100

10

30

59

100

11'

Full-time

100
;

100

Women without children under
7 years

46

Over de werkuren valt op te merken dat vrouwen meer op de "onsociale" uren
werken; 86% van de mensen die 's nachts werken is Vrouw; 66% van de mensen
die 's avonds werken is vrouw. 'Mannen daarentegen werken meer in ploegendienst.
Deze percentages gezien hebbende, zal het niemand verbazen dat de buitens
huis werkende vrouw nog steeds een dubbelrol heeft : in het algemeen is de
vrouw verantwoordelijk voor het verrichten van de huishoudelijke arbeid en
de zorg voor kinderen en levert de man maar een kleine bijdrage hierin. Dit
geldt zowel in het geval dat de vrouw deeltijdarbeid verricht als in het
geval dat de vrouw een volledige baän heeft. Opmerkelijk vonden we in dit
verband dat vrouwen met kleine kinderen vooral in deeltijdbanen werken,
terwijl hun mannen juist meer uren gaan werken.
Formeel gezien hebben mannen en vrouwen in Zweden toegang tot alle beroepen
m.u.v. het leger waar men de vrouw nog weert. Toch is het mogelijk te spre
ken van 2 arbeidsmarkten ; vrouwen zijn voornamelijk te vinden in beroepen
als verpleging, winkelpersoneel, op administratief gebied 'en als werksters.
De meeste vrouwen blijken dus te werken in een klein aantal beroepen welke
vaak laagbetaalde beroepen zijn. Zitten vrouwen al in hogere beroepen, dan
tref je ze meestal op een "laag" niveau aan. "The more power the fewer
women" is in Zweden dan ook een

veel bediscussieerde hypothese.

Veel vrouwen 'bevinden zich op de arbeidsmarkt, dit is niet vanzelf gegaan,
de overheid heeft en speelt daarbij nog steeds een belangrijke rol.

*4.2 Het Zweedse regeringsbeleid.
Het regeringsbeleid in Zweden neemt als uitgangspunt de radicaal-liberale
opvatting over de positie van mannen en vrouwen in het gezin en in de maat
schappij. Volgens deze visie is formele wettelijke gelijkheid niet voldoende
om echte gelijkheid tussen de sexen te krijgen. Zowel mannen als vrouwen
een rol in het gezin en in de maatschappij. De praktijk van de "dubbelrol"
van de vrouw is onaanvaardbaar. Of: zowel mannen als vrouwen hebben een
hoofdrol, namelijk de rol als mens. Voor beide sexen inpliceert déze rol
de zorg voor huishoudelijke arbeid en kinderen.
Volgens de radicaal-liberale visie zijn maatregelen binnen het gezinsbeleid
even belangrijk als maatregelen binnen het arbeidsmarkt beleid. Zolang het
gezin een institutie is, die de vrouw alleen als moeder handhaaft kan de
positie van de vrouw op de arbeidsmarkt niet daadwerkelijk meeveranderd
worden.

L>1

In Zweden spreekt men'sinds' de jaren '60"niet langer'over "de emancipatie
van de vrouw" maar over het "streven naar gelijkheid tussen man en vrouw" of
over het "sexënrollenvraagstuk". Hierbij stelt men dat gélijkhèid impliceert
dat zowel mannen als vrouwen een actieve rol moeten kunnen spelen in net ge
zinsleven, het arbeidsleven en het maatschappelijk leven. Het emancipatiebelleid gaat in Zweden daarom meer de richting uit van een gezinsbeleid.
Vanaf het begin van de jaren '70 zijn veel maatregelen getroffen ter bevor
dering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen; gelijkheid tussen de
sexen heeft boven aan het prioriteitenlijstje van politieke hervormingen ge
staan in Zweden.
Gelijkheid betekent dat mannen en vrouwen gelijkelijk behandeld worden. Men
is dan ook bezig speciale voordelen voor vrouwen aan te passen

of af te

schaffen, zoals bv. weduwepensioen, uitkering voor zieke huisvrouwen e.d.
Alleen bij zwangerschap en geboorte blijft het noodzakelijk dat voor vrouwen
speciale beschermende 'regelingen bestaan, maar afgezien daarvan is Voor hen
geen speciale bescherming nodig. De ervaring leert in Zweden echter dat het
niet voldoende is mannen en vrouwen wettelijk gelijke rechten te geven of
indirecte discriminatie af te schaffen. Om de zwakke positie die vrouwen nu
hebben te verbeteren en de discriminatie die zij nu nog ondervinden op tè
heffen, denkt men in Zweden nog jarenlang de vrouwen op sommige punten te
moeten bevoordelen. Als andere belangrijke bijdrage hiertoe wordt o.a. de
scholing, met name van jonge kinderen gezien.
De laatste jaren heeft de regering de volgende hervormingen doorgevoerd.' Er
is een Adviesraad voor de Regering over Gelijkheid tussen Mannen en Vrouwen
ingesteld (in 1972). Deze raad kreeg als taak informatie aan te dragen voor
het regeringsbeleid en concrete maatregelen voor te stellen inzake gelijkheid
tussen de sexen, vooral m.b.t. de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt
(de huidige regering spreekt van "Gelijkheidscommissie").
Echtgenoot en echtgenote worden gescheiden aangeslagen voor de belasting
(dit is een belangrijke aanleiding geweest voor de enörme stijging van het
aantal vrouwen op de arbeidsmarkt), de 'huwelijkswetgeving is vernieuwd, scholsn zijn nadrukkelijk opgedragen mee te werken aan de gelijkheid van sexe,
het'lesmateriaal is vernieuwd en de beroepenvoorlichting is verbeterd.
Speciale maatregelen zijn getroffen om vrouwen in traditioneel mannelijke
beroepen te brengen en mannen in traditioneel vrouwelijke beroepen. Een
ouderverzèkering is geïntroduceerd voor die ouder die zijn/haar 0-7 maanden
oud kind verzorgt. Slechts 10% van de mannen die hiervoor in aanmerking

komen, maakt hier gebruik van. Een van de oorzaken hiervoor kan zijn dat de
vrouw meestal een lager inkomen ,heeft, waardoor het verlies aan inkomen
(10%) bij ouderschapsverlof voor de vrouw minder zwaar telt. Instanties op
het gebied van sexuele voorlichting en -hulpverlening zijn verbeterd, de
laatste beperkingen op abortus zijn opgeheven. De vakbonden hebben gevraagd
om grote loonsverhogingen voor hun laagstbetaalde leden ( waaronder veel
vrouwen) en ze hebben deze verhogingen ook gekregen.
Een wet die toeziet op de gelijkheid van betaalde arbeid werd in 1980 aangeno
nomen. Een zogenaamde "Equality Ombudsman'^ is in het levên geroepen om er op
toe te zien dat de wet nageleefd wordt. Ook zijn (voor 1970 ook al) voor
zieningen getroffen die de huishoudelijke en verzorgende taken van een huis
houden kunnen verlichten. Bijvoorbeeld voorzieningen voor opvang van kinde
ren

(deze worden gezien als aanvulling op de opvoeding en verzorging van

kinderen in het eigen.gezin en zijn niet alleen voor buitenshuis werkende
ouders bedoeld). Toch zijn er lang niet voldoende voorzieningen. Eind 1979
waren er dagverblijven en plaatsen in prive- kinderhuizen voor totaal
165.000 kinderen, terwijl er minstens 320.000 kinderen onder de school
leeftijd (7 jaar) waren, wier ouders minstens halve dagen werkten. Ook voor
7 tot 12 jarigen is er voor opvang na; schooltijd onvoldoende plaats.
Deze opsomming is zeker niet uitputtend, maar geeft aan dat de regering al
het mogelijke doet om;gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bereiken.
Hoe zit het nu in de praktijk? Hoever staat het met die gelijkheid?
'Men is al een eind op weg, maar uit het vergaarde getallenmateriaal
blijkt wel dat men er nog:lang niet is. Nog steeds zien we twee arbeidsmark
ten, waarbij vrouwen metname in de lagerbetaaldeb anen zitten; nog steeds
nemen vrouwen (automatisch?) het grootst aandeel van de huidhouding op zich.
Er is een groot tekort aan kinderopvang, hetgeen ongetwijfeld gevolgen heeft
voor de baan die men kiest, de (ongelukkige),werktijden e.d.
De opvatting dat collectieve voorzieningen in de woonwijk noodzakelijk zijn
om vrouwen in staat te stellen buitenshuis te gaan werken verliest steeds
meer terrein. In plaats daarvan bepleit men nu liever een arbeidstijdver
korting voor zowel man als vrouw ( een 6-urige werkdag) en een grotere deel
name van de man :in de : huishoudelijke arbeid en de zorg voor de kinderen.
Wel blijft natuurlijk de behoefte bestaan aan collectieve voorzieningen voor
activiteiten die niet thuis verricht kunnen worden.
Anderzijds blijft uitbreiding van kinderopvang nooozàkelijk zolang nog zo
veel ouders op ongelijke en/of elkaar overlappende werktijden buitenshuis

werken, zoals nu het geval is.
De Zweedse regering onderkent deze problemen en zoekt naar oplossingen hier
voor. Als veranderingen op lange termijn staan nu (nog) ter discussie:
- korter werkdagen.
- het recht op collectieve zorg en opvang voor alle kinderen.
- een grotere deelname van mannen in de huishoudelijke arbeid en de zorg voor
de kinderen.
- een gelijke deelname van zowel mannen als vrouwen aan politieke en maatschap
pelijke activiteiten.
4.3 De Nederlandse situatie.

In Nederland bestond de beroepsbevolking in 1978 uit 5,1 miljoen personen
(vanaf 15.jarige leeftijd), hetgeen neerkomt op 48,6% van de totale bevolking.
Van die 5,1 miljoen werkenden bestond 3,7 miljoen (70,0% van de totale:mannelijke bevolking) uit mannen en 1,5 miljoen (27,9% van de totale vrouwelijke
bevolking) uit vrouwen.
In 1975 nam 21,6% (dit is 709.000) van het aantal gehuwde vrouwen in Neder
land deel aan het arbeidsproces, waar van er 138.000 no'g kinderen onder de 6
jaar hebben. Boven 55 jarige leeftijd werkten in 1977 nog slechts 47.000
vrouwen, hetgeen neerkomt op 0,05% van de vrouwslijke beroepsbevolking.
In Nederland zijn de vrouwen sterk oververtegenwoordigd in de dienstverlenen
de sector (80%), maar in andere sectoren veelal sterk ondervertegenwoordigd.
Dankzij een te verwachten lichte groei van de dienstverlenende sector zal
in de toekomst de werkgelegenheid voor vrouwen hier mogelijk toe gaan nemen.
Het aantal deeltijdarbeidsplaatsen is toegenomen, hetgeen vooral voor de ge
huwde vrouwen zorgt voor werkgelegenheid daar zij vaker in deeltijd werken.
Hoewel zeer ondervertegenwoordigd,.wordt in Nederland in principe aan Neder
landse vrouwen de mogelijkheid geboden in alle sectoren werkzaam te zijn,ook
in het leger.
In 1975 is Nederland gebonden aan EEG-richtlijnen, wat onder andere geleid
heeft tot de volgende wet; "Wet gelijk loon voor vrouwen en mannen", waarin
een gelijke betaling voor beide sexen voor hetzelfde werk' is geregeld. Toch
bleek uit een onderzoek in 1976 dat vrouwen gemiddeld 2% minder verdienen
dan mannen, hetgeen vooral te wijten is aan het feit dat de vrouwen sterker
vertegenwoordigd zijn in de lagere beroepsklassen.
De positie van de vrouw op de Nederlandse arbeidsmarkt is zwak te noemen

omdat veel vrouwen sléchts een lage opleiding genoten hebben
(in 1975:70,0% lager niveau, 25,8% middelbaar en 1,5% hoger
niveau). Vaak wordt er ook vanuit gegaan dat de vrouw slechts
tijdelijk buitenshuis werkt tot er kinderen komen, hetgeen
ook inderdaad veel voorkomt. Vaak ondervinden

ook moeders

met jonge kinderen problemen bij het vinden van werk, vanwege
het hogere verzuimcijfer (bv. wanneer kinderen ziek zijn).
In 1977 waren er

2.700 kindercentra, waarvan 85% peuterspeel

zalen ( voor 2-3jarigen, één of meerdere dagen per week). De
overige 15% waren kinderdagverblijven, waar kinderen elke
werkdag overdag kunnen verblijven.

H.M- Het Nederlandse regeringsbeleid.

Het beleid van de Nederlandse regering is gericht op het
streven naar gelijkheid tussen man en vrouw op een aantal
hoofdzaken die de regering daarbij van belang acht. Dit zijn:
studie en beroepenvoorlichting, her- en bijscholing, verant woorde kinderopvang, emancipatieactiviteiten stimuleren, het
wegnemen van discriminerende bepalingen, verschillen in rechts
positie tussen verschillende samenlevingsvormen wegnemen,
aandacht voor het realiseren van gelijke kansen voor vrouwen
en mannen in alle funkties en het bevorderen van deeltijd
arbeid.
Een aanzet tot hat aanpakken van het emancipatievrBagstuk
vormde de in 1974 opgerichte Emancipatiecommissie; een advies
orgaan van de regering. Doelstellingen van het emacipatiebeleid zijn vooral gericht op het doorbreken van het traditio
nele rolpatroon en het stimuleren van to«treding van beid
sexen tot sektoren waarin zij ondervertegenwoordigd zijn.
De regering probeert deze doelstellingen te bereiken door
het verwijderen van discriminerende elementen in wetgeving
en administratie en door zelf een niet ( of juist positief)
discriminerend personeelsbeleid te voeren.
Op het gebied van het zwangerschapsverlof valt te vermelden
dat vrouwelijke werknemers 6 weken voor en 6 weken na de

bevalling recht hebben

op zwangerschaps/bevallingsverlof,

met recht op een uitkering.

Valt dc werkneemster onder de'

arbeidsongeschiktheis wet als gevolg van de zwangerschap
dan wordt maximaal 46 weken 100% van het laatst genoten
inkomen uitgekeerd, daarna vervalt men in de normale W.A.0.
regeling. Tevens is er bij de wet geregeld dat de werkgever
de werkneemster de faciliteiten (ruimte,tijd) moet verlenen
voor het geven van borstvoeding. Toch is voor de periode
hierna (opvoeding,verzorging) niets wettlijk geregeld voor
de vrouw (of man!). Slechts incidenteel komt het voor dat
de werkgever betaald

crlof toekent bij ziekt van een kind.

T.a.v. de loon- en inkomstenbelasting is een nota ingediendmet een voorstel om voor iedere belastingplichtige, gehuwd
of ongehuwd, in beginsel een gelijk bedrag aan belasingvrije som te laten genieten. Hiervoor is een bedrag gekozen
dat het midden houdt tussen de bedragen die in 1979 gelden
voor de gehuwde man (ƒ10.070,-) en de gehuwde vrouw
(ƒ2017,-). De gehuwde man-

wordt hierdoor niet meer veronder

steld altijd kostwinner te zijn. Hiermee wordt voor de
tarieftoepassing een gelijke behandeling verkregen. Voor
degene die geheel voorziet in het levensonderhoud van de
partner is er een toeslag op de algemene belastingvrije som
Ook wordt voor gesteld om de individualisering door te trek
ken tot pensioenen en andere periodieke uitkeringen. Voor
overige inkomensbestanddelen wordt de tijd tot individuali
sering niet rijp geacht' orndat in het' merendeel van alle huwe
lijken het gezinsinkomen'geheel of nagenoeg geheel door
een partner wordt aangebracht.
In 1980 is de Wet Gelijke Behandeling van mannen en vrouwen
ingevoerd5 waarin discriminatie tussen man en vrouw in het
arbeidsproces verboden wordt. Bij aanstelling en ontslag is
tevens * het maken van onderscheid tussen gehuwden en ongehuwden verboden.
Over arbeidsbescherming van vrouwelijke werkneemsters is een'
advies uitgebracht m.b.t.: 1) bescherming van zwangerschap en
moederschap, 2) arbeidstijden.

adl: verbod van arbeid rond het tijdstip van bevalling, als
mede de verplichting tot het geven van gelegenheid tot
borstvoeding.
ad2: arbeid van een vrouwelijke op twee achtereenvolgende
dagen moet worden afgewisseld door een nachtrust van ten
minste 11 uren waarvan tenminste 7uren moet liggen-tussen
10 uur 's avonds en 6 uur

3s

morgens. Als gevolg hiervan

is het vrouwelijke werkneemsters niet mogelijk in drie- of
meer ploegendienst werkzaam te zijn. Experimenten waarbij
hiervan wordt afgeweken zijn door de betrokken vrouwen en
ondernemingsleiding

als positief ervaren.

De laatste tijd gaan er steeds meer vragen op over het
aanpassen van de schooltijden van de kinderen aan de werk
tijden van hun verzorgers. Hierdoor zou nl. de behoefte aan
creches kleiner worden en zouden meer vrouwen met school
gaande kinderen (part-time) kunnen gaan werken. Ons inziens
is hier nog weinig aan gedaan.
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5.Ene rgi ebesparing
5»! Inleiding
Uit de enorme stijging van het energieverbruik en na de oliecriisis in 1973 is een bezorgdheid ontstaan aangaande de eindigheid
van onze energievoorraden. In vele landen in West-Europa is men dan
ook gaan werken aan energiebesparing, zo ook in Zweden en Nederland.
Toch zijn de maatregelen die beide landen genomen hebben nogal
verschillend, hetgeen wellicht mede een verklaring vormt voor
de verschillen in energieverbruik per hoofd van de bevolking
tussen beide landen. Wanneer we een vergelijking maken tussen het
overheidsbeleid in Zweden en het overheidsbeleid in Nederland
vallen ons twee belangrijke verschilpunten op.
Allereerst heeft Nederland veel van de besparingen tot nu toe
aan particulier initiatief over gelaten, hierbij voornamelijk
aandacht bestedend aan de voorlichting. In tegenstelling tot
Nederland is in Zweden de besparing vooral via wetgeving tot
stand gekomen. Ten tweede is de besparing in Nederland heelvoorzichtig voorgesteld met veel nadruk öp sfeer en "comfort, terwijl
men in Zweden heel wat radikaler te werk is gegaan; de energievoorraden zijn eindig, dus moeten we met minder toe.
Hieronder zullen de verschillen enigzins worden geïllustreerd
aan de hand van de geldende bouwvoorschriften in Zweden en de
voorstellen uit de nota energiebeleid in Nederland.
Voorschriften voor de bouw in Zweden geldend sinds 1 januari 1977
(Uit Energiebewust bouwen in Zweden, uitgegeven door. de N.V.
Nederlandse gasunie)
-Warmteisolatie en luchtafdichting; het raamoppervlak is aan een
een maximum gebonden, voor de rest van de omwanding, de vloer en
het dak gelden een maximale k-waarde* van 0,2-0,3, de maximale
o g
luchtlekkage voor ramen en buitendeuren is 1,7 m-ym /h, voor
buitenmuren, 'dak en vloer 9*1t9,^ .m^/m^/h.
voor k-waarde zie 5»2

-binnentemperatuurs verschil in effektieve warmte "tussen twee
punten in een vertrek is maximaal 5°C en de temperatuur mag in
het stookseizoen niet lager zijn dan 18°C
-kwaliteit van de lucht; mechanische ventilatie is verplicht
-apparatuur voor verwarming en ventilatie; warmte uit afvoerlucht
moet worden teruggewonnen, isolatie o.a. van warmwaterleidingen
.is verplicht en het rendement van de ketelapparatuur moet meet
baar zijn
Nota energiebeleid van Van de Ardènne Nederland 1979; huisverwarming
-verscherpte isolatievoorschriften nieuwbouwwoningen
-versterking Nationaal Isolatie Programma voor bestaande woningen
qua isolatie intensiteit en tempo
-verhoging rendementseisen van nieuwe centrale verwarmingsketels
-aansluiting van woningen op stadsverwarming (een combinatie van
o.a. de produktie van elektriciteit en warmte)
-bevordering aansluiting woningen op collectieve verwarmingssyste
men (b.v. afvalwarmte)
-verplichting tot opstelling transmissieberekeningen, verhoging
frequentie en duidelijkheid gasafrekening, bevordering indivi
duele bemetering
Hoewel in deze nota nog uitgegaan wordt van een verhoging van de
isolatie-subsidie en het maximaal subsidiabele bedrag, is onlangs
in de Tweede Kamer besloten de subsidie op isolatie te verminderen.
Instrumenten die de overheid ter beschikking staan
Naast de genoemde instrumenten die de overheid kan gebruiken om
energiebesparing te verwezenlijken? wetgeving voorlichting en
subsidies, is het belangrijk te weten welke instrumenten verder
bestaan. Zo zijn energieprijzen en heffingen van belang, naarmate
immers de feitelijke prijzen en de te verwachten toekomstige-•prijs
ontwikkelingen hoger zijn, is een sterkere financiële prikkel
aanwezig om zuiniger met energie om te gaan.Dit zou ook het geval
zijn bij een progressief tariefstelsel.Ook onderzoek naar besparings
technieken kunnen we tot deze overheidsinstrumenten rekenen.
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5.2 Techniek van de energiebesparing
Alvorens in te gaan op de besparingsmogelijkheuen binnen de huis
houdens-met name de isolatie van de wonigen-wordt er eerst een
overzicht gegeven over het energieverbruik in Nederland en Zweden.
Het energieverbruik in Zweden was in 1973 als volgt verdeeld
75$ import, n.1.

70$ aardolie
5$ steenkool

25$ inheemse bronnen,n.1,12-25$ waterkrachtcentrales
3$ kernenergie.
9$ diverse kleinere bronnen (bv oliescalie
en hout)
Het jaarlijkse groeipercentage bedroeg in 1973» ^»5$» wat in 1980
gedaald is tot 1,2$.
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Het energieverbruik in Nederland bedroeg in 1973» 0,4x10 kWh(th)
per hoofd van de bevolking,waarbij de verhouding import/inheemse
energie 50-50 was n.1.
50$ import

45$ aardolie
5$ steenkool

50$ inheems

49$ aardgas
1$ kernenergie

Het jaarlijkse groeipercentage bedroeg in 1973 8$ en in 1980 1,4$
Van dit energieverbruik neemt de verwarming voor woningen en
kantoren 40$ voor zijn rekening. De andere 60$ is als volgt ver
deelds

ZOfo vervoer

40$ industrie

5.2.1 Besparin^sraogeli.jkheden
Uitgangspunt voor de energiebesparing binnen huishoudens is de
energiebalans van de woning.
Deze energiebalans ziet er als volgt uit s
-De warmtetoevoer naar de woning:
-brandstof (bv aardgas) + 73$
-electra

+ 10%

-zoninstraling

± 12$

-warm+<eafgifte van de

±

5$

bewoners V

bó

v

-De warmteafvoer bestaat uit:
-transmissie

+ 57%

-ventilatie

+

-afvalwater

•

7%

+

-verdamping

+

3%

-sluitpost

+ 29%

Uit de energiebalans blijkt dat als men binnen de huishoudens op
aardgas wil besparen dit bereikt kan worden door vooral de trans
missie-verliezen terug te brengen.
De transmissie of het warmteverlies door een wand heen is uit te
drukken in een warmte-doorgangscoê'fficiënt of de zg k-waarde,
Deze k-waarde geeft aan hoeveel warmte per seconde stroomt door

2

1 m

van de constructie als het verschil tussen de luchttemperatu-i

ren aan weerszijden van de constructie IK bedraagt
Voor verschillende lagen van een wandconstructie is de k-waarde
als volgt te berekenen:
lc=

1
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w
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n
waarbij R de warmteweerstand van de bepaalde laag is, vereenvou
digd voorgesteld:
dikte

R

m

warmtegeleidingscoëfficiënt
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5.2.2 Isolatie
Deze transmissie-verliezen zijn d.m.v. betere isolatie van de
woning terug te brengen.
Betere isolatie bestaat uit de volgende voorzieningen
-De muren vullen met: minerale wollen of
schuim (ureumformaldehyde)
-Dubbele of drie-dubbele beglazing
-Isolatie dak (glaswol) ,

,

-Isolatie vloer
Het effect van de isolatie is dat men de k-waarde van de construc
tie (muren, ramen en dak) verlaagt.

Zowel in Zweden als in Nederland zijn voor deze onderdelen maxiT
male k-waarden voorgeschreven.

Maximale... k-waarde (W/m C)

Onderdeel

Zweden

buitenmuur

Nederland

0,30

0,7^

0,20

0,7^

kruipruimte

0,30

1,9-2

vloer direct op de grond

0,30

1,92

2,00

3,00

dak en vloer in direct
contact met buitenlucht
vloer boven geventileerde

ramen en beglazing in
buitendeuren, inkl.
kozijnen
buitendeur, inkl. kozijn,
exkl. beglazing' "

"

1,00

5.2.3 Ventilatie
Ook op deze post valt te bezuinigen.
NI. bij een woning met een totaal warmteverlies van circa 17.000
kcal/h gaan er 3»000 kcal/h ventilatief verloren? dit is 18$,

Bij

een goed geisoleerde woning wordt het warmteverlies 9.000 kcal/h
en evenzo 3.000 kcal/h door de ventilatie verloren; in dit geval
33%.

...

Met andere woorden»

een goed geisoleerde woning zal men ook af

doende wind- en luchtdicht maken.
Deze situatie leidt tot toepassing van een mechanische ventilatie
(=afvoer en toevoer) en wel zodanig, dat daarbij de warmte aanwezig
in de af te voeren lucht wordt overgeheveld naar de aan te voeren
lucht.

Deze werkwijze vindt plaats m.b.v. zgn. warmte wisselaars

en zal waarschijnlijk in 1985 voor 100$ zijn ingevoerd.

5.3 Enkele alternatievenenergiebronnen en technieken

5.3.1.Zonne-energie
Een van. de alternatieve energiebronnen is de gebruikmaking van
zonne-energie.
In Nederland is men de laatste jaren gaan experimenteren met de
toepassing van zonneTenergie.

Een voorbeeld hiervan is het experi

ment in Zoetermeer; vier zonne-woningen in de premiesector.

In

deze woningen wordt ongeveer de helft van de energiebehoefte voor
de warm-watervoorziening en ruimteverwarming met behulp van zonneenergie gedekt.

Verder is de besparing van verwarmingsenergie

- kQ>% d.m.v. isolatie (buitenmuren en vloer; resp, 5 en 6 cm.
steenwol), dubbele beglazing en kleinere ramen aan de noordzijde,
in elk drie van de vier woningen is primai.'"

een ander vloeistof-

collector-systeem toegepast siin de vierde woning een luchtcollector
systeem.
Secundair zijn daaraan drie verschillende verwarmingssystemen ge
koppeld, nl. vloerverwarming, radiatorverwarming en luchtverwarming.
Verder zijn'in alle woningen de wasmachine en afwasmachine- direct
aangesloten op het systeem.

Dit water wordt alleen verwarmd d.m.v.

zonne-energie.
Alle andere warmwater-tappunten worden extra verwarmd door electrische boilers.
5.3.2 Aardwarmte
Deze alternatieve energiebron heeft in ons land tot nu toe in alle
energie-rscenario's ontbroken, terwijl deze misschien van even groot
belang kan zijn als dat van zonne- en windenergie.
Aardwarmte is gebaseerd op de warmte-uitstraling van het magma in
het binnenste van de aarde.

Naarmate men dieper in de bodem komt

wordt de temperatuur van de aanwezige lagen ook steeds hoger.

In

Nederland is de zg. geothermische gradiënt ongeveer 30 graden per
kilometers wat wil zeggen dat in ons land op een diepte van drie
kilometer aardlagen voorkomen met een temperatuur van tegen de 100°C.
Als in deze lagen een waterhoudend gesteente voorkomt, dat ook nog

voldoende poreus is. J(. zandsteen), kan aardwarmte worden gewonnen.
Het water met een temperatuur van 100°G wordt opgepompt van een
diepte van ongeveerdrie kilometer.

In de warmtewisselaar'wördt de

warmte van het water overgedragen en het afgekoelde water wordt
weer naar 3000 meter teruggepompt.
's Winters draaèt de warmtewisselaar de warmte direct over aan b.v.
een stadsverwarmingssysteem.

In de zomer wordt de warmte afgegeven

aan water uit een bufferlaag op oOO meter diepte in de ondergrond*
:*s Winters wordt de warmte uit deze laag dan gebruikt als aanvul
ling op de directe warmte uit de diepe put.
Het eerste aardwarmte projekt in Nederland was aanvankelijk de
stadsverwarming voor een nieuwbouwwijk in Spijkenisse.

Echter

heeft men na een grondige analyse besloten dit eerste 'projekt in
. het zuidelijke deel van het Westland uit te voeren.

'

De aardwarmte zal daar in 1934- worden gebruikt om tuinbouwkassen
te verWärmen,

• 5.3.3 Warmte pomp
Het principe van een waterpomp is dat van de omgekeerde koelkast s
, door een koellichaam op een lagere temperatuur dan dié van de om
geving te brengen neemt de warmtepomp hieruit warmte op.
omgeving kan verschillende aard zijns

Die

buitenlucht, aardbodem,

rivierwater, grondwater enz..

'

De opgenomen warmte wordt d.m.v, een compressor op een hogere tempe
ratuur gebracht, geschikt om er woonruimten mee te-verwarmend '~De
energie nodig voor het aandrijven van de compressor, komt eveneens
als, nuttige warmte beschikbaar.
Doordat men gebruik maakt van een vloerverwarmingssysteeift in plaats
van de conventionele centrale verwarmingsinstallatie, kan men m.b.v.
een gasmotor-warmtepompinstallatie een be sparing kri jgen van 60%
van het aardgasgebruik.

.

Deze. hoge besparing is o.a. dan te danken aan het gebruikmaken van
een vloerverwarmingssysteem doordat de temperatuur van het verwarmingswatèr niet hogex' dan 39°C hoeft te zijn.
In Nederland.zijn op het ogenblik enkele projekten met gebruikmaking
van de warmtepompen:

s

-Veldhoven!

warmtepompen,. -ionne-energiei„en Warmte,"terugwinning
in woningen?

-Hoorns

warmtepomp en zonne-energie voor een open zwembad5

-Schipluidens
-Almere^Havens

warmtekracht vo-or glastouw?
warmtepomp met Vloerverwarming.

In Zweden wordt zowel door de industrie als ook door nationale
instituten veel onderzoek gedaan naar warmtepompverwarming,, ook
in combinatie met zonnecollectoren.
In circa 100 woningen wordt ervaring met een warmtepomp opgedaan.
5.3A. Andere alternatieve energiebronnen.
I

®L

Over deze energiebron kunnen we kort zijn daar deze ook nog in het
experimentele stadium verkeert.
De jaaropbrengst van een kleine molen zal in het binnenland ongex

0

veer 200 kWh/m 'jaar zijn en aan de kust

2

ngeveer 3°0 kWh/m jaar.

Een grote windturbine op de Noordzee(geschikt voor energiecentra-

2

les) zal meer dan 1000 kWh/m jaar kunnen opleveren,
II_. Energie_uit afval.
De samenstelling van het afval bepaalt de energie-inhoud en ver
schilt naar gelang het agrarisch,stedelijk of industrieel afval is.
Ongeveer de helft" van het stedelijk en industrieel afval bestaat
uit organisch mkter.iaal(voedselresten,papier,hout en faecaliën) en
de rest is anorganisch(glas,metalen,plastics).
Als het organisch afval apart beschikbaar komt,is het dmv methaangisting mogelijk om energie aan het afval te onttrekken.
Uit een onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld uit de afvalberging
van de regio Breda een hoeveelheid energie door methaangisting
onttrokken kan worden om 1000 tot 1500 woningen van energie te
voorzien.

x 2
m staat voor het windvangend oppervlak van de propellor.

5.U Huishoudelijk gedrag ten aanzien van energiebesparing.

Er is nog weinig onderzoek verricht naar huishoudelijk gedrag ten
aanzien van energiebesparing.Er is o.a. een onderzoek gewee3t
over huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik^van Van Raay en
Verhallen).Ook de Kleine Aarde houdt zich bezig met dit onderwerp.
De Kleine Aarde heeft gekeken wat in huishoudens concreet plaats
vindt om energie te be sparen.Concluderend wordt gezegds"Besparing
en op gasverbruik blijkt mogelijk tot meer dan 50$«Electriciteit
zelfs tot 70 à

In geld komen de besparingen neer op

bedragen variërend van ƒ600,- tot ruim ƒ1000,-."
Hier volgen een aantal maatregelen 'die bewoners getroffen hebben
om tot bovenstaande besparingen te komen:-er worden bouwtechnische
maatregelen getroffens/isolatie;dubbele ramen,tochtsluizen,vloer-»
dak-,spouwmuurisolatie, dikke gordijnen voor de ramens/installatie
en gebruik van gasgeizer in plaats van (electrische)boilerr/pompçchakelaar op de c.v.
-maar daarnaast wordt ook het gedrag aangepasts/deuren dicht?/
truien aan;/l£gere temperatuur in huis;niet stoken op slaapkamers5/
minder gebruik van electrische apparaten;/ander gebruik van de was
machine s warm water uit de geizer ipv electrisch verwarmd water?/
waakvlammen uit s/naast c,v. gebruik van gas- en houtkachels.
Uit het onderzoek van Van Raay en Verhallen woi It de conclusie
getrokken dat een campagne gericht op attitude-verandering waar
schijnlijk minder effectief is dan acties die gericht zijn op
bouwtechnische en huishoudtechnische .adviezen om energie te
besparen.
De opzet van het onderzoek wasshet huishoudelijk energiegedrag
verklaren met behulp van socic-economische karakteristieken
(deze kunnen invloed hebben op de attitudejbv prijsbewuster worden;
en op het energiegedrag,bv ander verbruik),attitudes(energiebesef,
prijsbesef,comfort in huis);huiskarakteristieken(isolatie, ja of nee)
en spaciale omstandigheden,r>ie van invloed kunnen zijn.
Gedurende een jaar werd het stookverbruik van een aantal huishou
dens gemeten;de helft had een geïsoleerd huis,de andere helft niet.
Daarnaast moesten de bewoners vragenlijsten invullen.

&^

De volgende,factoren verklaarden de grootste_varianties slaapkamertemperatuur, temperatuur in huis "bij afwezigheid,idem "bij aanwezig
heid* gebruik van gordijnen,luchten van. kamers,gebruik van slaap
kamers, gebruik van tussendeur en gebruik van waakvlam.
De attitudes zouden het huishoudelijkgedrag moeten voorspellen,
maar dat doen ze niet erg goed.Dit komt vaker voor in het consu
mentenonderzoek.Dat de consument niet handelt in overstemming met
v/at hij/zij zegt heeft te maken met de acceptatie van de eigen
verantwoordelijheid en de waargenomen effectiviteit.
"Alleen cosumenten met een hoog niveau van energiebewust heid die
de eigen verantwoordelijkheid accepteren en die hun eigen bijdrage
als consument als effectief ervaren en hun energiebewuste houding
tot uitdrukking zullen brengen in energiegesparendgedräg".
Consumenten besparen energie om financiële motïeven("geldelijke
beloning als feedback-informatie omtrent energieverbruik).
Verder concluderen Van Raay en Verhallen dat woningisolatie zowel
een positieve als negatieve invloed op het gedrag heeft.Bewoners
van een geïsoleerd huis zetten vaker de waakvlam uit en de ther
mostaat lager.Negatief is dat in geïsoleerde woningen vaker
gelucht wordt.
Bij deze onderzoekspopulatie blijkt dat een lagere temperatuur bij
afwezigheid het grootste energiebesparend effect heeft.Daarna het
uitdoen van de waakvlam,een lagere temperatuur op de;slaapkamer en
het sluiten van de tussendeur.
Het onderzoek geeft een aantal consequenties voor het beleidsnaast
het geven van bouwtwchnische en huishoudelijke adviezen om energie
te besparen is het ook van belang om de consument .Inzicht te geven
i,n zijn energieverbruik.Dit zou kunnen door maandelijkse afreke
ningen ipv verrekening na een jaar.De gebruiker -ziet dan onmiddelijk zijn zuinigheid beloond. Op het moment weten maar weinigen
hoeveel ze aan energie besteden en daarom is er weinig behoefte
om op deze post te bezuinigen.

5. 5 Voorlichting over energiebesparing in Nederland.
De voorlichting speelt een "belangrijke rol in het streven naar
energiebesparing in Nederland. In vergelijking met Zweden is de
wetgeving op dit gebied in Nederland nogal beperkt en probeert men
dmv voorlichting consumenten over te halen hun gedrag tav het ener
gieverbruik vrijwillig te veranderen. De voorlichting is voorname
lijk gericht op het stimuleren van energiebesparende maatregelen
zoals isolatie van woningen en op veranderingen van het huishoude
lijk gedrag-bv lagere temperaturen in de slaapkamers,enz(zie 5^).
Verder wordt er voorlichting gegeven over de mogelijkheid om
subsidie te krijgen voor wärmte-isolatie van bestaande woningen.
Deze subsidie bedraagt 30% van de kosten van de voorzieningen met
een maximum van ƒ1250,- per woning en wordt gegeven door het Minis
terie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Voorlichting wordt gegeven door verschillende instanties,oa de
SVEN(Stichting Voorlichting Energiebesparing Nederland),de VEGIN
(Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland,de
Nederlandse Gasunie en de gasbedrijven. Als belangrijkste motief
om op nationaal niveau energie te besparen kan worden genoemd de
steeds kleiner wordende voorraden van de gebruikelijke energie
bronnen. Waarschijnlijk vormen de sterk stijgende kosten van
energie echter de belangrijkste reden voor het individu om zijn
energieverbruik te verminderen?aan dit aspect wordt dan ook veel
aandacht besteed in de voorlichting. Zuinigheid,comfort en veilig
heid staan voorop in de voorlichting,die gegeven wordt dmv allerlei
publicaties-voorlichtingsvouwbladen,periodieke uitgaven van de ener
gie- en waterbedrijven met recente informatie over nieuwe ontwikke
lingen op het gebied van energie,tips om energie te besparen,prij
zen, enz,% gratis aan-te-vragen 'boekjës(bv Aardgas en Wonenjuitgegeven door de Ned. Gasunie, » TE GIN,:m het Ministerie van Economische
Zaken) en persoonlijke voorlichting,bv door de voorlichtingsafde
lingen van de gasbedrijven. In het algemeen probeert men de consu
ment niet alleen te overtuigen om minder energie te gebruiken maar
ook inzicht te geven in het waarom en hoe van zijn eigen verbruik
en in de technische achtergrond van het energieverbruik.

(?<i

Wat betreft de mening van het publiek omtrent dit nogal grote'aan
bod van informatie is uit een ondezoek* tbv de Nederlandse Gasünie
in 1977 gebleken dat de behoefte aan voorlicht:ng over aardgas in
1977 wat gedaald was ten opzichte van voorgaande jaren(4<3% in ver
gelijking met

in 197^). Dit zou volgens het rapport"....kunnen

wijzen op een naderende "oververzadiging"»althans via de thans
gehanterrde communicatieve ingang".
Het rapport vermeldt verder dat".,..zij die neutraal of negatief
tov aardgas staan en zij die zelf niet bezuinigen blijken'nog steeds
(....) de minste behoefte aan vorlichting te hebben"}maw juist zij
die de voorlichting het meest nodig hebben,sluiten zich enigszins
van die voorlichting af.
Over de inhoud van de voorlichting vermeldt het zelfde rapport dat
men zich redelijk goed voorgelicht voelt over zaken zoals onder
houd .van gasapparaten,veiligheid,gebruiksmogelijkheden en de bete
kenis van aardgas voor de economie. Deze komen inderdaad uitgebreid
aan de orde in het voorlichtingsmateriaal. Wat minder of nauwelijks
aan de orde komt in het materiaal en door het publiek als gemis
wordt ervaren zijn onderwerpen zoals toekomstige voorraden,wijze
van productie,beheer van de voorraden en besteding van de opbrengst
en. V/ij kunnen ons hierbij afvragen of dit resultaat op een wens
bij het publiek naar een bredere kennis van energiezaken duidt of
op het van zich af willen zetten van de individ iele verantwoordalijkheid tav de energieproblematiek.

HTwee~meting

"Verstandig Gasgebruik" (Tekstdeel)5Een onderzoek

tbv N.V. Nederlandse Gasunie te Groningen,Amsterdam,augustus 1977«

6D Konsumentenproblematiek
In dit.hoofcis tuk komen de volgende onderwerpen aan do orde;
.6 o 1 konsumentenproblematiek.
6 c 2 ' konsumenten—. en konsump>tiebeleid van de overheid

•

6,3- -konsumentenreoht
.6»4 konsumen-tenorga'nisatios
63.4,>1 vergelijkend waren onderzoek (wo) •
6.4,2 kociperatios
6«>4v3 konsumentenoeweging;
De gebruikte termen en begrippen worden niet nader gedefinieerd,
definities en omschrijvingen zijn te vinden in behandelde college
stof c
Aan het eind. van ele paragraaf worden literatuurverwijzingen
gegevene

• .

.

6,1 konsxuneni^enproblematiek
De konsumentenproblematiek komt

steeds- meer .in de belangstelling

te staanc Hieraan ligt een zekere- ongerustheid ten grondslag?
"Misleiding van de konsuments Vordt hem"'" niet- teveel geld uit
d" zak geklopt, worden hem geen dingen aangesmeerd die niet goed
voor hem zijn?
-•Aantasting van hex milieus Wordt het natuurlijk milieu niet on
herstelbaar verpest

put de huidige wijze van ; ?oduceren en;- kon-

surneren de grondstoffen niet zodanig uit dat er voor onze: kin-;
deren geen redelijk leven meer mogelijk is?
~jOesef van . onrechtvaardigheid s Vanwege de armoede en honger
waarin 2/3 van de mensheid gedompeld is, terwijl in het westen
voedsel wordt, weggegooid .omdat dat ekonomisoh voordeliger is.
-Stagnerende ekonomie; Deze doet verwachtingen van groeiende
konsuin.ptie teniet, dwingt tot het maken van keuzes en bewuster
omgaan met beperkte middelen»
Het huidige streven naar welvaartsvergroting is in de eerste
plaats afgestemd op oen eenzijdig ekonomische groei gerichte
maatschappijontwikkeling« De bevordering van de totale koopkracht
en de voortdurende uitbreiding van de produktie op grote schaal
staan centraal, Onder invloed daarvan heeft zich een konsumptie-patroon gevormd wat vaak niet aansluit bij de werkelijke behoeften

van de kons'ojn.ent-. Volgens het Konsumentenkon takt zijn de knalpun1 leesc hem/haars dit geldt voor heeD hoofdstuk 6
/y

c>o

ten die een betere bevrediging van de konsumentenbehoefte
belemmeren!
•U-het voortdurend in aantal en -vaak schijnbare- ver* scheidenheid
groeiend aanbod van goederen en diensten, dat het gevolg is van
de toenemende mate van industrialisering, bemoeilijkt de kon
sument meer en meer de mogelijkheid een bewuste en verantwoorde
keuze te doen. Het is voor de konsument onmogelijk zijn kennis en
inzicht te ontwikkelen in een even snel tempo als het tempo waar
in de ontwikkeling op industrieel en technisch gebied zich vol
trekt» In de grote gevarieerdheid die per produktgroep in uiter
lijk, kwaliteit, samenstelling, eigenschappen en prijs bestaat,
staat de vrager als ondeskundige tegenover de deskundige aan
bieder—fabrikant, Het ligt daarom voor de hand dat de konsument
geneigd is de voor zijn oordeelsvorming noodzakelijke informatie
te zoeken .bij deze aanbieder, wiens eerste zorg echter in de regel
is een vergroting van zijn afzet, en niet het geven van onafhan
kelijke en onpartijdige voorlichting.
—teneinde de overstelpende stroom goederen en diensten hun weg
naar de konsument te doen vinden beïnvloeden de ondernemers wel
bewust het konsumentengedrag door middel van psychologisch in
zicht gebaseerde verkoopmethoden. Kado- en kortingstelsels,"
spaarsystemen, suggestieve verpakkingen, verschillende vormen
van reklame, kolportage etc, worden overwegend ter bevordering
van betere verkoopresultaten aangewend. Door nieuwe modes worden
behoeften geschapen, die voorheen niet bestonden. De indringend
heid, die daarbij aan de dag wordt gelegd en die des te sterker is
bij de moderne komrnunikatiemiddelen, neemt vaak dusdanige vormen
aan, dat het de konsument onmogelijk wordt gemaakt het noodzake
lijke van het. overbodige, of, nog kwalijker, de waarheid van de
leugen te onderscheiden.
-de vele en kostbare investeringen, die met het oog op de toe
nemende automatisering en het bijhouden van de technische ont
wikkelingen noodzakelijk zijn hebben gevolgen voor het onderne
mersgedrag, Enerzijds ontstaat daardoor een sterkere behoefte aan
kontinuiteit in de verkoop, hetgaa,n agressieve verkoopmethoden,
zoals hierboven reeds genoemd, in de hand kan werken.
Anderzijds ontstaat bij de ondernemer een steeds grotere neiging
tot samenwerking en/of konsentratie. Dit streven naar markt—
vergroting en marktbeheersing werkt beperking van de konkurrentie in de hand en onttrekt het marktgebeuren aan cfe MTnvloedings-

sfeer van de konsument. In vele gevallen hebben de wensen en de
voorkeur van de konsument dan ook onvoldoende invloed op de sa
menstelling en de prijs van het konsumptiepakket.
—in het te eenzijdig op toeneming van de partr'kuliere konsumptie
gerichte produktiesysteem zijn de kollektieve behoeften van de
konsument verwaarloosd. Van een evenwichtig en gezond leefkli
maat dreigt steeds minder over te blijven. Gevaren als toenemende
iLucht—, water- en bodemverontreiniging, een niet meer terug te
dringen geluidshinder, een onoplosbare verkeerschaos, dringen
zich op als de prijs die de konsument vaak ongewild betaalt voor
zijn materiële vooruitgang.
-in het institutionaliseringsproces van het rfiaatschappelijk leven
krijgen dé belangen, die niet in de produktieve sfeer liggen, te
weinig .aandacht» Vergeleken bij hetontwikkelingsniveau en de on
derhandelingspositie van het georganiseerde bedrijfsbelang vertoont
het kollektieve konsumentenoptreden dan ook een aanzienlijke
achterstand, rit dringt des te meer het algemeen belang, waar
voor de overheid waakt, weliswaar in theorie is afgestemd op
alle maatschappelijke groeperingen, maar in feite mede bepaald
wordt naar de mate waarin de diverse groeperingen hun stem kunnen
doen gelden, "
literatuur s
-Casimir, Gerdas Produktie naar behoefte. Over de invloed van de
konsumentf de Uitbuytj 1977? Vageningen
-Konsumenten Kontakt| Commentaar op de nota '''konsument en
konsumptie", Den Haag, 1979
6,2 konsuiaenten— en konsumptiebeleid van de overheid
Het konsumenten is onder te verdelen in.
a. konsumentenbeleid in ruime zin
b. specifiek konsumentenbeleid
Onder a. wordt verstaan het beleid t.a.v. konsumentenaspekten
in produktie en dienstverlening, onder b, het beleid.ter verbe
tering van de konsumentenpositie.
Het konsumentenbeleid wordt in Nederland door verschillende, de
partementen uitgevoerd? de ministeries van Ekonomische Zaken,
CRM, Volksgezondheid, Justitie

en Onderwijs en Wetenschappen.

De koördinatie van het beleid berust bij de minister van Ekono
mische Zaken.

:

Het beleid kan ingedeeld worden in de volgende onderwerpen;
—produktinformatie—konsumentenvoorlichting/opvoeding-bescherming
en informatie m 0 b»t» gezondheid-produktveiligheid-ekonomische be
scherming tegen handelspraktijken (bv. regeling kadostelsel)—finan
ciële zaken (bv. regeling konsumptief krediet)- ersterking juridische
positie van de konsument—sociaal—ekonomische maatregelen-konsumentenonderzoek„
Naa,st het konsumentenbeleid bestaat het zgn» konsumptiebeleid» Via
dit beleid tracht de overheid het konsumptiepatroon te beïnvloeden
inde richting van selektieve konsumptie» Dit gebeurt djn.v» subsidies ? heffingen (auto,.'alkohol) y en sinds korte tijd ook door Voor
lichting, De laatste jaren is bij de overheid de behoefte ontstaan
om meer greep te krijgen op de konsumptie, want "De regeringen hol
len achter de feiten"aan en de technologen en hun bazen sleutelen
vrijwel zelfstandig aan de toekomst" (De .Roos),

*

Dooi' de overheid 'zijn'verschillende kommissies gevormdj die zich met
konsumentenzaken bezighouden» Zo bestaan er nu de Interdepartemen
tale Commissie Consumentenzaken (l6C) en''dé "Commissie Consumenten
Aangelegenheden (CCA) van de SER»

In de nota "Consument en consumptie" uit 1979 stelt de regering
zich t»a«v, konsumentenzaken een aantal doelen» Ze konstateert ap
dit terrein wrijvingen en stelt als doel voor een konsumptiebeleid;
"Het verbeteren van de mogelijkheden om d»m0v» konsumptie behoeften
te bevredigen»" Hierbij wordt direkt aangetekend dat konsumptie niet
de enige en beste manier is om behoeften te bevredigen»
De overheid wil in een "georienteerde markteconomie" slechts voor
waardenscheppend bezig zijn, en hecht belang vaan de keuzevrijheid van
de konsument,.. Ze wil de konsumptie beïnvloeden wanneer verlangens
van konsumenten onderling strijdig " zijn» Konsumptiebeleid heef t een
integratief karakters andere belangen- milieu, inkomen bv»- worden
er in meegenomen» Ook wordt in zo'n beleid gedacht aan gevolgen
—n • de huidige behoeftebevrediging voor de toekomsM;»
Uit de doelstelling worden de volgende subdoelen afgeleid;

—het zo gaed mogelijk tot stand en uitdrukking laten komen van een •
verantwoorde konsumptiebeslissing van de konsument(de regering
ziet hier taken liggen; kon^umentenopvoeding, regelingen m.b«t»
reklame ,

?

—het bevorderen van een zo goed mogelijke afstemming van het aan
bod ap de voorkeuren v^n de konsument (de regering ziet als taak

6'Cj

om zonodig, eigen produktecu aan te bieden, maar erkent knelpunten
in de kollektieve. besluitvorming hierover),
—bevorderen van een redelijke • verdeling van mogelijkheden tot voor
zieningin.konsumptieve behoeften. Het konsumptieverdelingsbeleid
.teeft direkt te maken met het inkomensbeleid. Hot beleid is nog
moeilijk te vqeren omdat CBS-gegevens t.a.v. konsumptie in de di
verse inkomensgroepen ontbreken (taken voor de overheids-voorlichting om te komen tot rationele besluitvorming, steunen van het
NIBUD—idee om overheid garant te stellen voor kredieten).
De overheid ziet ook een taak liggen bij een veranderend konsumptie—
patroon» Nu er meer middelen zijn dan nodig om in primaire behoeften
te voorzien in het tijd orn "onvervulde behoeften" (bv. abnormale maten
in de konfektie) op te sporen. Ook de toename van vrije tijd brengt
veranderingen in de konsumptie met zich mee. Doe—het—zelf aktivi—
teiten komen «p. De overheid ziet als haar taak om deze zaak te be
geleiden, d.w.z. opleidingsmogelijkheden v«or doe—het—zelf aktivitei—
ten»
In het facettenbeleid -plaatst de overheid de konsumentenbelangen in
een breder kader. Zo heeft de konsument te maken met energiebeleid s
taak voor de overheid, bv. invoeren algemeen bruikbaar energielabel,
ontwikkeling minimumrendementseisen voor produkten. D.m.v. bestem
mingsplannen weegt de overheid ruimtegebruik van bewoners af tegen
andere belangen als natuurbehoud.
T.a.v. het konsumentenbeleid in sociaal—ekonomische kontext bestaan
bij de regering geen konkrete plannen s "De ruimte voor groei van de
bestedingsmogelijkheden zal gering zijn zodat het te hopen is dat de
konsurnentenaspiraties zich zorrler al te veel problemen zullen aan
passen aan dit perspektief :! .
De ICC heeft in haar jaarrapport 79-60 melding gemaakt van konkrete
uitwerking van regeringsvoornemens op de volgende terreinen?

—konsumentenvQorlichting op radio en.-tv, prijsaanduiding, voeding,
voorlichting, gezindheid, veiligheid, bescherming juridische en
ekonornische belangen, wonen, sociaal-ekonomische maatregelen,
milieu»
Zo zijn op voedingsgebiéd de volgende besluiten genomen s hoeveel—
heidsaanduidingenbe.sluit, verps,kkings— en gebruiksartikelenbesluit, .
kokswarenbesluit, geur- en smaakstoffenbesluit.
#p. andere gebieden is overleg gaandes huishoud- en konsumentenvoorlichting, konsumentenopvoeding op scholen, prijsaanduiding per
standaardhoeveelheid, wijziging warenwet, elektriciteitswet, pro—

duktveiligheid, standaardkontrakten, rekreatie,
Gekonkludeerd kan worden dat met de fraaie voornemens van de konsumentennota het afgelopen jaar een begin is gemaakt» Toch blijven

veel belangrijke zaken nog steeds in de overlegfase steken.
Literatuur;
—Overheidsbeleid Consumentenaangelegenheden 1979-1980 -ICC
—Nota Consument en Consumptie 1979 -Min. van Ekonomische Zaken
"Van Aardenne"
-C ons-umentenbeleid—de consument souverein of hulpeloos- Dr. De E oos
6.5 Konsumentenrecht'

' .

In hoi onderstaande wordt een kort overzicht gegsvèn van konsumen»
tenrecKt in het algemeen, met' voorbeelden uit de nederlandse situ
atie, Dan.velgen nog enkele opmerkingen over Zweden afkomstig uit
een brochure over de zweedse konsumentensituatie»
wat*is konsumentenrecht
Onder konsumentenrecht wordt doo.r Brack verstaan (Brack, 1975*2)
"het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op degenen die
voor' hun persoonlijke behoeftenbevrediging aan een produkt of
dienst een uiteindelijke bestemming geven".
Tot het konsumentenrecht kunnen worden gerekend die onderdelen van
het recht die
—de bescherming van de konsument (als hoofddoel) beogen, bv. de
warenwet

.

.. -

..

.

—de beïnvloeding van de rechtspositie van de konsument als neven—
effekt hebben, bv. de wet op de winkelsluiting (z.ie Brack,1975 s 3)«
konsumentenrecht en-wet
Terreinen waarop het konsumentenrecht betrekking heeft s
-productaansprakelijkheid (gebreken aan een produkt). Dit kan zijn
op grond van een overeenkomst, of op grond van een onrechtmati
ge daad»
—standaardvoorwaarden ("de kleine lettertjes", de Konsumentenvoor—

waarden van de konsumentenbond)
-konsumentenkoop (verborgen gebreken, garantie, afbetaling)
-krediet en kolportage (afkoelingsperiode)
-detailhandel, ambacht en dienstverlening (uitverkoop, kadostelsel)
—kwaliteitsbescherming (warenwet, keurmerken)
—kwantiteitsbescherming (ijkkontrole, hoeveelheidsaanduidingen,
prijs per standaardhoeveelheid)

—ekonomische mededinging (minimum en maximumprijzen, kostendoor—
berekening)
-handelspubliciteit (reklame, informatieve etikettering)
-huur (huurprijzen, huurbescherming)
-enzo:voort
handhaving van het konsumentenrecht
»strafrechte' lijk, d.i. op initiatief van het Openbaar Ministerie,
bv. winkelsluiting, warenwet, prijzennaleving
»civielrechte' lijk, d.i. op initiatief van de benadeelde partij, i.c
de. konsument, of de kollektieve konsument in de vorm van de kon—
sumentenbond, of het konsumentenkontakt
»administratief-rechfce; lijk, d.i. de overheid die haar eigen gezag:
beoordeelt, bv. intrekken van vergunningen van zaken, kolporteurs
.tuchtrechtelijk, d.i. wanneer groepsregels door tuchtcolleges
worden gehandhaafd, bv, Kodekommissie, Reclameraad

,

Daarnaast zijn nog Branchegeschi11enkommissi es waarin vertegenwoor
digers van konsumenten en producenten uit de branche zitten die .,
konsumentenklachten behandelen. De klacht is hier meesta,l van
privaatrechtelijke aard, de procedure lijkt op de tuchtprocedure,
maar de kommissie heeft uitsluitend de bevoegheid tot een scheidsrechtelijke uitspraak of een bindend advies, en heeft verder geen
sankties.
De verschillende branchegeschillenkommissies werken samen met de
Konsumentenbond in de Stichting Konsumentenklachten.
Haar kan .je als konsument heen om .juridisch hulp te krijgen
—Burea/us voor rechtshulp van het Ministerie van Justitie (21) /
—Rechtswinkels
—Deurwaarders
-Bureaus voor arbeidsrecht
—Vara-ombud sman
-Konsument enorga.ni'sati es
-/.NWB""
—MilIC
—Socia.le raadslieden van de gemeente
-Branchegeschillenkommissies
—Huuradvieskommissies
—e » a.

Komsumentenrecht in Zweden
In Zweden vind je vergelijkbare wetten als in Nederland zoals The
Consumer Sales Act (konsumentenkoop), The Door to Door Sales ;.ct,
Consumer Credit Act»
Thè Antitrust Ombudsman heeft tot taak het haï ihaven van The Res
trictive Trade Practices Act (vgl. onze wetten op het gebied van
de ekonomische mededinging). De ombudsman kan klachten m.b.t. deze
wet zelf oplossen, of ze brengen voor The Market Court, waarin ver
tegenwoordigers zitten van konsumenten, werkgevers en werknemers.
Konsumentenklachten kunnen ingediend worden bij de Public Complaints
Board, waarin konsumenten en producenten zitten hebben (vgl. de
branchegeschillenkommissies).
Daarnaast kan de konsument ook procederen voor de rechter. The
Act on Simplified Legal Procedures maakt het mogelijk om voer
kleine zaken te procederen zonder (veel) rechtskundige bijstand
(in Nederland is dit nog niet zo eenvoudig geregeld).
Literatuur s
—Brack, Mr. A. Kernpunten van het Konsumentenrecht. Tjeenk Uillink, Groningen, 1975»
-Consumenten ABC 1980. Jaarboek van het Konsumenten Kontakt
•»Brochure "The National Swedish .Baard for Consumer Policies"
"The Consumer Ombudsman"
6*4 Konsumentenarganisaties
.c

In de-ze paragraaf komen achtereenvolgens de volgende onderwerpenter sprake s het vergelijkend warenonderzoek, de konsumentenkoSpe— '
ratie, en de konsumentenbeweging»
6,4 »1 Vergelijkend 1 Jaren Onderzoek (v \J0)
Het vergelijken van produkten en diensten is een middel, om cfe
konsument betrouwbare en voor hem relevante informatie te geven
als hulp bij de besluitvorming.
Vergelijkend warenonderzoek kan omschreven worden als "onderzoek
naar de vraag of, en in welke mate, voor de konsument relevante
eigenschappen worden aangetroffen bij een voor de markt represen
tatief aantal van de verkrijgbare merken, modellen, en uitvoering 
en van een proxlukt, waarna de onderzoeksresultaten gelijktijdig
en vergelijkenderwijs worden ^publiceerd ander vermelding van de
prijzen van de onderzochte artikelen" (collegediktaat inkomensbesteding).

Belangrijke vx-agen bij vergelijkend, warenonderzoek zijns
—voor wie is dit produkt belangrijk? Men zal gezien het beperkte
budget keùzes moeten maken voor bepaalde Produkten, en daarbin
nen weer een bepaald type moeten kiezen.
—'wel-ke eigenschappen zijn belangrijk om te onderzoeken?
—hoe zal er getest worden? Betrouwbare meetmethodes (S.M.M.P,'s)
zijn van groot 'belang „
—hoe' vindt vertaling van de onderzoeksresultaten plaats naar
konsumenten en producenten?
Als funkties van VeW0po kunnen gezien worden;
—het informeren van de konsuinent over een bepaald produkt en het
doorzichtig maken van de markt m.b.t«. dat produkt
—het (achte'raf) formuleren van wensen van de konsument t.a.v.
het produkt dat onderzocht is. Dit houdt in het doen van
aanbevelingen, het bepleiten van verbeteringen (evt. wettelijk
vastleggen)5 het geven van waarschuwingen m0b0tc een produkt
—het bevorderen van de kwalitsitskonkurrentie tussen producenten
Enkele beperkingen van V,V«0, zijns
—er kunnen slechts merkartikelen onderzocht worden
—per merk kan vaak maar één type onderzocht worden, en hiervan
weer vaak één exemplaar« Aan gezien de fabrikant ook te maken
heeft met statistische kwaliteitspsreidingen, is het een sterke
vereenvoudiging om één exemplaar als representatief te stellen
voor een hele serie
—vaak kan de levensduur niet onderzocht worden
—de resultaten verouderen snel
—terugkoppeling van resultaten naar produktieprocessen kost
•yqj veel tijd; het V

,0, werkt achteraf,

V.W.0. in Nederland

In Nederland houdt de Stichting Vergelijkend Warenonderzoek zich
bezig met V,\fo0* Deze stichting serkt met overheidssubsidie» De
resultaten worden zowel in brochurevorm uitgegeven, als via
berichten in de pers en artikelen in konsumentenbladen bekend
gemaakt»
Naast de S„V»V..0. doen ook de konsumentenorganisaties zelf
standig aan
Door konsumentenorganisaties en SW0- wordt ook samengewerkt met
buitenlandse organisatiess

De vertaling van de onderzoeksresultaten naar een leesbaar en
overzichtelijk verslag van de vergelijkingen is erg belangrijk.
Naast technische en gebruikseigensdïippen van het produkt wordt
de laatste tijd ook meer aandacht geschonken aan eigenschappen als
water- en energieverlmik

i.v.m. de groeiende miliéuproblematiek.

Bij het ter perse gaan van deze informatiemap was geen informatie
beschikbaar over het WO in Zweden»
6.4.2 Konsumentenk aff/pera ties
Wat wordt er verstaan onder koöperaties en konsumentenko-öperaties?
koöperatie= ekonomisch systeem waarbij de Men direkt belang
hebbenbij de goederen en diensten (zweedse definitie )
konsumentenkO'8p.eratie= organisatie van konsumenten die bedrijven
exploiteert die ze voor bediening van eigen leden
heeft gesticht (Drs. J.J„A. Charbo)
In 1844 ontstond de eerste koöperatieve vereniging in Rochdale
(Grcrot-Britannië). Deze kooVperatie wc®dt internationaal als
basismodel gezien. Ze baseert zich op de volgende prinipcss
—open lidmaatschap
—demokratische organisatie
-geen winstoogmerk
—verdeling van de winst näar verhouding van de afname van elk
lid
—het geven van informatie
—samenwerken met andere koöperaties
Geschiedenis van de konsuinentenkoöperaties in Nederland
In I876 kwam de eerste wet op de koöperatieve vereniging en
werd Eigen Hulp (EH) opgericht»
EH was de eerste Nederlandse koöperatie bestemd voor hen die
loon uit geestesarbeid verdienen. Door deze beperking ont
stonden er rond-1910 arbeidersverenigingen zoa]s de Bond van
Katholieke Coöperaties.
Uit eh ontstond in 1889 de NCB (Nederlandsche Coöperatieve
Bond).
In I947 smolten de NCB, de Handelskamer en de' Bond van Katho
lieke Coöperaties en een Protestantse Bond samen tot één lan
delijke organisatie, de Co—OP Nederland,
De CO-OP heeft geen formele zeggenschap over haar leden, maar

)

stelt haar adviesdiensten ter beschikking van haar leden.
Be CO-OP omvat vooral kruideniers- en bakkersbedrijven. In
1959 had zij 380.000 leden verspreid over 220 verbruikskoSperatiet
(in dit jaar is het aantal verbruikskoöperaties van de CO-OP ge
reduceerd tot 20). •
Momenteel zijn andere konsumentenkoöperaties naar voren gekomen,
zoals bv. Pee Pastinakel, Biologisch-dynamische verdeelcentra.
Konsumentenkoffperaties in Zweden
De eerste vier reglementen van het basismodel Rochdale zijn op
genomen in de Swedish. Law Governing Economie (Cooperative) Asso
ciations» :
Organisatie van de konsumentenkoöperaties in Zwedenî
lsdènc'3
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KF (Kooperative Förbundet) is opgericht in 1899-én had begin
i979 1,9 miljoen leden. Hierbij horen a.a. Domus en Obs.

HSB is opgericht in 1923 en had in 1979 350.000 leden. "
Riksbyggen, opgericht in 1940; en HSB samen hebben 24% van de
huishoudelijke produktie in Zweden in handen.
OK (oljekonsumenternas Förbund) heeft in 1979 917»000 leden.
Twee van de drie huishoudens in Zweden behoren tot een koöperatie»

De konsumentenbe we ging in Ne derland
Konsuil.1 c ntisme
Om het begrip Konsumentenbeweging te omschrijven5 gebruiken
wij de term konsumentisme ?
Het konsument isme omvat ï.owel de s montane akties van konsumenten-Toepen als aktiviteiten van geInstitutionaliseerde konsumentenorgsnisaties. Van Raay onderscheidt de volgende vormen:
-liberaal konsument isme ° wil de marktpositie van de 'consument
van de konsument versterken dooi' voorlichting en vorming ven
konsvwenten, betere wettelijke beccherrcing? konkurr ent iebevordering (Konsumenten Kontakt., Consumentenbond)
--kritisch konsument isme ; wil konsuo ptiep&troon veranderen
door overheidsingrijpen en akties van de konsument (boykot
van kngolakoffie , Onts an-sinaasap-pe3.en en Chileense
appels)
-ver r:tv oord konsument isme ; vil minder verspilling van grond
stof!en en energie, ze v/il de verspilling bemerken door kollektieve aktie en politieke ->xessie (konsumentenkringen)
-radikaal konsument isme ; keert zich het kapitalistisch Pro
duktiesysteem, tegen de onrechtvaardigheid van het nroduktiesysteem t,o.v. de Derde ,/ereld (Vvereldvinkels)

Konsumentenorgansaties
In Nederland zijn twee grote I-consumentenorganisatiesc, de Consu
mentenbond en het Konsumenten Kontakt.
De Consumentenbond ( 1 )
In 1 9 5 3 "vordt de Bond o--gericht. Sind 1 9 7 9 telt de .bond 5 1 0 . 0 0 0
leden, dit is zo'n 1j,g van de Nederlandse gezinnen. Uit een

( 1 ) uit het jaarverslag van de Consumentenbond 1 9 7 9

vv

enquete uit 1972 blijkt dat de leden gemiddeld -jonger aijn dan.de
Nederlandse bevolking, hun opleiding hog- r en relatief werken ze
vsker in dienst van de overheid.
Er werken in 1979 honderd full-time en eenendertig parttime
medewerkers bij de ^ond.
De belangrijkste aktiviteiten
Het onderzoek: Vergelijkend Warenonderzoek;, Diens tenondereoelc
(vooral van de overheid, bijv. ziekenhuizen), financieel onder
soek (prijsvergelijkingen) nemen een belangrijke plaats in. De
resultaten publiceert de Bond in de Consumentengids, die maande
lijks ve schijnt. Ook worden de resultaten gebruikt in de konsurnentenprogrammas 'Koning Kiant • en 'Kieskeurig' op televisie;
op de r?idio in de programmas 'Knollen voor citroenen' en
'Kieskeurig'. Vereer in verschillen»:' e landelijke, regionale en
plaatselijke kranten.
Konsument enverte genwo or d iging, De Consumentenbond heeft

it ting

in raden, advieskommissies en werkgroepen samen met andere

org nisaties, zowel van konsumenteniijde als van •> roducentenloijde. Ook binnen de EEG- levert zij een bijdrage aan het
konsumentenprogramaa via de Board of European Unions of Consu

mers (BEUG). Internationaal is zij aktief in de International
Organisation of Consumers' Unions (1.0CU).
iet het bedrijfsleven onderhandelt de Bond zeer regelmatig.
Vooral s tond aard le- veringsvo orwaard en worden hierdoor verbeterd.
I et producenten van p:-rketvloeren, elektrotechnische apparaten,
isolerend alas , reisburo's, makelaars.. transportondernemingen,
ens. worden afspraken "emaakt. Zij brengen hun inlichten op een
zeer breed gebied naar voren, lang niet altijd ki ijren de konssumantenbelangen in de beslissing van de producent vorm. Naast
deze onderhandeling heeft ook het onderhoek invloed op het
bedrijfsleven
Ook is de Consumentebond betrokken bij de vorming van het over
heidsbeleid „ Vooral een betere juridische bescherming van de kon
sument staö-t hierin centraal (ver'-eter ing van de '.varenwet- betere

produktinformât ie enz). Kaar ook de verdediging van Konsument enbelangen i'n het overheidsbeleid (energiewonv.n, prijsbeleid,
gezondheids-.2;org ). De Bond zit o.a.. in het aövicslichaam van het
i inisterie van économische Zeiken.; mon. in de Sommissie Consumer--iisna'-n^ele^enheden, de Reclameraad, do Centrale fa-d voor iiiieu
hygiëne, de ïïnergicra^d

;

de PlP-ra^d, ena. en ze---denkt ree in de

ontwikkeling van het 'consumentenbeleid»
Ook lokaal en regionaal heeft zij via wei kgroepen invloed op
het beleid van een stad. of provincie, bijv. de werkgroep langi^aa
verkeer in Enschede of de werkgroep gehandicapten,
die de toegankelijkheid voor gehandicapten in onenbare gebouwen
nagaat.

Individuele hulnverlening; rechtshulp, informatie, voorlichting.
Konsumentenonderwi js ; ze levert een bijdrage o.-n de ontwikkeling
van leerstof.
Een nieuwe ontwikkeling is het oaricliten, stimuleren en
ondersteunen van regionale en nlaatselijke konsu^entengroepen.
Konsumenten Kontakt (1)
In I957 is het Kontakt opgericht, enkele grote nederlandse
•werknemers-organisaties speelden hierin een grote rol.
Eind I979 heeft zij J Q . O O O leden, uit een lezersonderzoek uit
dat jaar blijkt dat de leden jonger zijn dan de gemiddelde
nederlander, vooral in de lagere beroepsgroepen zitten, 3/k
ook lid zijn van een werknemersorganisatie (CNV, FNV), 1/3
ook lid zijn van de Consumenten Bond, l/3 ook lid is van een
politieke partij.
Het Kontakt werkt met 11 full-time medewerkers.
De Belangrijkste

aktiviteitens

Het Onderzoek
Nadruk op financieel onderzoek, prijsbeleid van de overheid,
prijsvergelijkingen en juridisch onderzoek, konsumentenbeschero.
(2) uit het jaarverslag 1979 van Konsumenten Kontakt

1

ming door de wet. Zij publiceert de resultaten in 'Koopkracht'
en geeft het 'Consumenten A3C' uit, waarvan in 197S 50*000
exemplaren verkocht werden. Verder werkt ze mee aan dezelfde
programma's en kranten als de Bond.
Konsumenten-vertegenwoordiging
lüjna overeenkomstig de Bond, daarnaast ook in het Landelijk
Voedseloverleg (LAVO), waarin ook andere konsumentengroepen
zitten

en de SiOKA (Stichting l/etenschappeli jk Onderzoek Kon

sumenten Aangolegenheden),
In 1979 bleek d at mede door akties en publicaties van Konsu
menten Eontakt;
- Slagers in veel mindere mate sulfiet in vlees gingen toevoegen;
- Nutricia haar etikettering en kwa liteit van de reclame m.b.t.
baby-voeding verbeterde;
- De tabaksfabrikant Niemeyer zijn 'verstandig roken'-campagne
stopzette J
- De gigantische aardgaswinsten van ESSC en Shell in de open
bare diskussie- sfeer gebracht werden;
- Enkele lagô-prijs winkels zich op Texel vestigden;
- Betere bescherming van de kampeerder in de kampeervet 5, :
- De Reclameraad van de overheid beter werkte;
- liet prijsbeleid van de overheid aan de kaak gesteld werd.
Individuele Hulpverlening
Sr is eeh klachtengeschillen-kommissie ingesteld, verder is
de individuele hulpverlening overeenkomstig de Consumenten
Bond.
Kleinere Consumentenorganisaties
De Konsumentcnwinkel
De konsumentenvinkel, de eerste en totnu toe de enige, is in
1973 geooend in ï/ageningen, Kensen kunnen er infojrmatie,
advies en Voorlichting krijgen.
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l'r zijn veel wereldwinkels• Zij verkopen produkten
waarvan de opbrengst ten goede komt aan de andere delen
van de wereldbevolking. Zij geven informatie over de
politieke verhouding in de arme landen.
De Konsumentenboycot
Met name Ângola-koffie, Cutspan sinaasappels, chili
appels (Granny Smith) zijn effectief geboycot door de
konsumenten.
de voedselgroep
Er zijn meeraere voedselgroepen, die zich inzetten
voor een betere warenwet, verplichte etikettering en de
voedselrekl^me aan de kaak stellen.
,e konsuKi en tenkring
Sr zijn in Wederland vrij veel konsunentenkringen
(schatting 50 — 100). Zij zijn georganiseerd rondom
een biologisch-dynamisch winkeltje. 'Ie verkocen enkel
ecologisch verantwoord voedsel 5 ook mag de produktie
en transport geen overbodige energie kosten. Ie kringen
komen de laatste jaren sterk op.
Overige konsumentengroepen
Buiten de verkoop van produkten zijn ook groepen
konsumenten aktief binnen gezondheidszorg, wonen,
verkeer (fietsbond) enz.

