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Redactioneel

We krijgen regelmatig het beeld voorgescho-
teld dat het goed gaat met Nederland, vooral
door politici. Miljardenmeevallers tuimelen
over elkaar heen, aan consumptieve verlan-
gens kan door velen tegemoet gekomen
worden, er is een groot vertrouwen in de eco-
nomie en huishoudens lenen, inclusief hypo-
theken, zo ongeveer de hele staatsschuld bij
elkaar. Dat lijkt mooi, maar het beeld is ver-
tekend.
Dat het 'goed' gaat met Nederland - althans in
deze beperkte, consumptieve zin - geldt maar
voor een deel van de bevolking. Een bonte ver-
zameling marginalen deelt daar niet in, ook niet
in de meevallers. Mensen met een chronische
ziekte of handicap, langdurig werklozen, dak-
lozen, verslaafden, ex-gedetineerden, vreem-
delingen, ex-psychiatrische patiënten, en ten
dele ook ouderen en allochtonen. Bij elkaar
genomen ongeveer een kwart van de bevolking.
In de Nederlandse verzorgingsstaat is het
merkwaardig gesteld met deze marginalen. Bij
alle beperkingen zijn de beschikbare voorzie-
ningen vergeleken met ons omringende lan-
den redelijk goed, maar de gemarginali-
seerden tellen eigenlijk niet mee. Zij worden
op vele manieren uitgesloten. Ons land kent
bijvoorbeeld geen anti-discriminatiewetgeving
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voor mensen met een chronische ziekte of
handicap, terwijl de Verenigde Staten die wel
heeft. Daar zijn echter nauwelijks voorzienin-
gen voorhanden. Asielzoekers worden niet
(meer) in tenten gehuisvest, maar krijgen een
behoorlijk onderdak, terwijl ze tegelijkertijd
bijna volledig geïsoleerd worden van de rest
van de samenleving. Redelijk goede voorzie-
ningen kunnen kennelijk gepaard gaan met
verregaande uitsluiting.
Vanaf begin jaren zeventig neemt het verzet
tegen uitsluiting toe, beginnend in de gees-
telijke gezondheidszorg. Dat verzet wordt
steeds beter georganiseerd, maar uiteindelijk
gaat het om de maatschappelijke waardering
voor mensen zoals ze zijn, om hun eigen-
waarde. Die inzet wordt meer en meer aan-
geduid met het begrip 'empowerment'. Zoals
blijkt uit de verschillende bijdragen aan dit
nummer, kent dit begrip meerdere dimensies.
Gezien vanuit de eerst-betrokkenen gaat het
om drie, onderling samenhangende dimen-
sies: een persoonlijke (jezelf sterk voelen), een
interpersoonlijke (je samen sterk voelen) en
een sociaal-politieke dimensie (maatschappe-
lijk sterk zijn). Anders dan het begrip 'levens-
kunst' dat in het tweede nummer van deze
jaargang van het Tijdschrift voor Humanistiek
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centraal stond, verwijst het begrip 'empower-
ment' echter niet alleen naar het perspectief
van de betrokkenen zelf, maar altijd ook naar
de omgeving, de context, de relationele net-
werken waarbinnen de kracht en de waarde
van de betrokkenen erkend moet worden en
tot zijn recht dient te komen. Empowerment is
met andere woorden van huis uit een politiek
begrip. Empowerment is gericht op volwaar-
dig burgerschap op basis van diversiteit, en
anticipeert op zorgzaam burgerschap, op sup-
port, op ruimte maken, op respectvolle soli-
dariteit. Uit de bijdragen aan dit nummer komt
zowel het belang daarvan duidelijk naar voren,
als de schaarste op dit gebied en de problemen
die daaruit voortvloeien voor de betrokkenen.

In de Nederlandse verzorgingsstaat is hulp-
verlening verregaand geprofessionaliseerd. De
meesten van ons zijn er niet op ingesteld zelf
te zorgen voor mensen waar iets mee is. Daar
hebben we verzorgingsarrangementen voor.
Mensen waar (nog) niets mee is (non disabled
people) hebben dan ook doorgaans weinig
zicht op de leefsituatie van mensen waar wel
iets mee is. Mede omdat ze er niet mee gecon-
fronteerd worden; immers, daar zijn speciale
voorzieningen voor. Die bevorderen maat-
schappelijke onzichtbaarheid en versterken
zodoende de uitsluiting. Als deze onzicht-
baarheid het voornaamste probleem was, zou
de oplossing tamelijk voor de hand liggen.
Maar er is nog een tweede, veel taaiere pro-
blematiek. Pleidooien voor empowerment,
voor het verbinden van volwaardig en zorg-
zaam burgerschap, stuiten ook op allerlei vor-
men van actieve uitsluiting. Kinderen met het
Downsyndroom op de basisschool zouden de
ontplooiing van 'normale kinderen' kunnen
remmen, psychiatrische patiënten zijn nade-
lig voor het imago een wijk, daklozen op
straat verstoren de orde en de netheid, een
visueel gehandicapte achter een balie is geen
gezicht enzovoort.
Uit verschillende artikelen blijkt dan ook dat
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empowerment een flinke dosis zelfvertrouwen
vraagt. Binnen een samenleving die nog steeds
in hoge mate geneigd is mensen waar iets mee
is, uit het zicht en uit het normale verkeer te
bannen, is dat een probleem. Empowerment
gaat om het opbouwen van een positief zelf-
beeld, mede op basis van maatschappelijke
strijd om erkenning, maar is daarbij aange-
wezen op mensen die ruimte maken, op
respectvolle solidariteit en zorgzaam burger-
schap. Daaraan wil dit themanummer een bij-
drage leveren.

Een gevarieerde samenleving

Het begint met een theoretische bijdrage van
Douwe van Houten over inclusief burgerschap,
met speciale aandacht voor strategieën om
uitsluiting tegen te gaan. Hij betoogt dat bur-
gerschap zowel het principe van gelijkwaar-
digheid betreft als dat van diversiteit. Hierbij
wordt gerefereerd aan het ideaal van een geva-
rieerde samenleving, waarbinnen voor ieder-
een ruimte is en iedereen ertoe doet. Binnen
zo'n samenleving is er geen sprake van uit-
sluiting en dus ook niet van marginalisering.
Een utopisch vergezicht, maar er wordt ook
heel concreet aan gewerkt, zo maken tal van
voorbeelden duidelijk.
Zo is er de PameijerKeerkring in het Rotter-
damse, die al vanaf de jaren twintig van de
vorige eeuw een gevarieerde samenleving pro-
beert te realiseren. Deze instelling werkt met
name voor mensen met een verstandelijke
handicap en streeft naar ondersteuning bin-
nen de samenleving. In het artikel van Hans
Kröber worden twee beelden geschetst van
ondersteuning van mensen met een handicap:
de gebruikelijke residentiële aanpak en een
aanpak waarbij de ondersteuning binnen de
samenleving wordt gegeven. Dat laatste houdt
in dat mensen met een handicap als volwaar-
dige burgers worden behandeld en kunnen
rekenen op steun (support) vanuit de samen-
leving met behoud van eigen regie.
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In Zoetermeer loopt het project 'Kwartierma-
ken', gericht op de opvang van (ex-)psychia-
trische patiënten. Ook in dit geval binnen de
samenleving en niet ernaast. Gerda Scholtens
benadrukt dat het erom gaat de afstand tus-
sen de samenleving en mensen met psychia-
trische aandoeningen te verkleinen. Wat dat
betreft is 'Kwartiermaken' een rehabilitatie-
project waarbij gezocht wordt naar maat-
schappelijke erkenning en ondersteuning.
Duidelijk is dat maatschappelijke organisaties
daar wel ruimte voor moeten maken en het
project is mede daarop gericht.
Gert de Graaf bepleit één school voor alle kin-
deren en gaat met name in op de integratie
van leerlingen met een verstandelijke belem-
mering. Hij spreekt over inclusie om te bena-
drukken dat wordt uitgegaan van diversiteit.
Een groot voordeel van een ongedeelde school
is dat kinderen leren om te gaan met diversi-
teit.

Zelforganisatie

Volwaardig burgerschap staat centraal in het
meerjarenprogramma 1999-2004 van de
Gehandicaptenraad en dat wordt expliciet
geformuleerd als haalbaar ideaal. Daarmee is
het patiëntenperspectief min of meer verlaten.
Ingrid Baart benadrukt het belang van maat-
schappelijke participatie, uitgaande van zeg-
genschap over het eigen leven. Diversiteit
speelt daarbij een belangrijke rol. Ondertus-
sen is de Gehandicaptenraad in gesprek met
het Werkverband Chronisch Zieken over een
fusie. Als deze doorgaat, ontstaat er een koe-
pel waar negentig organisatie bij zijn aange-
sloten met 300.000 leden. Wat organisa-
tiegraad betreft, heeft dat weinig met margi-
naliteit te maken. Overigens bevat het pro-
gramma niet alleen een visie, maar ook
concrete doelen.
Arbeidsreïntegratie is een tamelijk recente tak
van sport waar nog veel moet worden geleerd,
wat wel duidelijk wordt uit het artikel van
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Conny Bellemakers. Zij geeft aan wat voor
soort problemen zich daarbij zoal voordoen.
Hierbij worden twee invalshoeken gehanteerd:
het perspectief van het arbeidsreïntegratie-
systeem en dat van het dagelijks leven van
mensen met een chronische ziekte of handi-
cap. De centrale gedachte is dat het systeem
veel te weinig rekening houdt met dat dage-
lijks leven en bepleit wordt om betrokkenen
zelf de regie over hun arbeidsreïntegratie in
handen te geven.

De humanistische beweging:
maatschappelijke activering en
geestelijk werk

Empowerment staat van oudsher centraal in
het denken van humanisten, juist ook als het
gaat om hulpverlening. Michael Kerkhof licht
dat toe aan de hand van het werk van Huma-
nitas. Het motto van Humanitas is altijd
geweest 'mensen eigen machtig maken', lang
voordat er over empowerment ook maar
gesproken werd. Het gaat erom dat mensen
de eigen verantwoordelijkheid weer zo snel
mogelijk kunnen opnemen en het eigen kun-
nen versterken. Met een aantal voorbeelden
wordt dat verduidelijkt.
In het verlengde van dit artikel werkt Annet-
te Jansen een aantal aspecten van het maat-
schappelijk activeringswerk van Humanitas
nader uit. Ook bij maatschappelijk active-
ringswerk gaat het om het opbouwen van een
maatschappelijk draagvlak om de sociale posi-
tie van zwakke groepen te versterken. Het
accent ligt op de ondersteuning van vrijwilli-
gers. De twee voorbeelden in het stuk maken
goed invoelbaar, hoe dat in zijn werk gaat.
In Rotterdam heeft de daar opererende werk-
stichting van Humanitas op het gebied van
ouderenzorg en huisvesting voor ouderen de
aandacht getrokken met het project 'levens-
bestendig wonen'. Hans Becker, directeur van
deze stichting, zet in het kort uiteen, wat de
filosofie is achter het baanbrekende werk van
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Humanitas voor ouderen en hun huisvesting
in Rotterdam.
In 'Ter fine in Ter Apel' gaat Laurens Huizen-
ga in op het humanistisch raadswerk voor
vreemdelingen die in penintentiaire inrichtin-
gen verblijven om uitgewezen te worden. Een
wonderlijke wereld waarin uitgeprocedeerde
asielzoekers niet alleen uit de samenleving
verwijderd worden, maar ook als gedetineer-
de worden opgesloten om te voorkomen dat
ze zich aan uitzetting onttrekken. Een extre-
me vorm van uitsluiting op een zeer dubieu-
ze grondslag. Blijkbaar trekken weinig anderen
dan humanisten zich dat aan.
Ben van Remmerden neemt vervolgens de
vraag voor zijn rekening, hoe de (humanisti-
sche) geestelijke verzorging binnen zieken-
huizen, behalve door individuele zorg, kan
bijdragen aan empowerment.

Het nummer wordt afgesloten met de tekst
van een toespraak, gehouden voor de Univer-
siteit voor Humanistiek op 16 juni 2000, van
Ahmed Aboutaleb en Tineke van den Klinken-
berg, de directie van FORUM, instituut voor
multiculturele ontwikkeling, getiteld 'Ruimte
maken'. Afsluitend enkele boekbesprekingen
en signalementen.
De in dit nummer van het Tijdschrift voor
Humanistiek opgenomen foto's zijn van de
hand van fotografe Mayanne Könst, beeld re-
dactrice bij Amsterdams Magazine Z, dat twee-
wekelijks verschijnt en zich inzet voor mensen
in de marge. De foto's verschenen eerder in het
boek Burgerschap in de rafelrand. Over pre-
ventie van armoede en uitsluiting van Hansje
Galesloot en Ab Harrewijn, dat in 1999 werd
uitgegeven door het Instituut voor Publiek en
Politiek te Amsterdam (ISBN 90 6473 3686).
In dit nummer wordt dit boek besproken.

Douwe van Houten en Michael Kerkhof

Humanistiek nr.3, 1ejaargang september 2000 5



Uitsluiting en
empowerment
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Inclusief burgerschap en
sociale rechten
Douwe van Houten

In Nederland is het begrip burgerschap
een wat beladen term, die eerder asso-
ciaties oproept met spruitjeslucht dan
met utopische vergezichten. Niettemin
verscheen het Meerjaren Strategisch
Beleidsplan van de Federatie Neder-
landse Gehandicaptenraad onder de titel
Volwaardig burgerschap en bracht de
Raad voor Maatschappelijke Ontwikke-
ling een advies uit over Aansprekend
burgerschap. Daarin krijgt burgerschap
een positieve lading: een na te streven
ideaal. Het gaat om inclusief burger-
schap, waar iedereen een beroep op kan
doen. Daarvan is nu geen sprake; nogal
wat mensen nemen een marginale posi-
tie in. Deze 'marginalen' kennen een
grote diversiteit. Gemeenschappelijk is
dat ze niet als volwaardig burger wor-
den beschouwd en om daar verandering
in te brengen wordt 'empowerment'
aanbevo-Ien. Uiteindelijk moet dat lei-
den tot een gevarieerde samenleving,
waarin iedereen ertoe doet.

Humanistiek nr.2, 1ejaargang juli 2000

Inleiding

'Volwaardig burgerschap van mensen met een func-
tiebeperking houdt ook in ingesloten te zijn, lid zijn
van de samenleving in plaats van individu of groep in
de marge'. (Gehandicaptenraad 1998; p. 11) Dit in het
meerjaren strategisch beleidsplan van de Federatie
Nederlandse Gehandicaptenraad geformuleerde uit-
gangspunt ligt op het eerste gezicht nogal voor de
hand. Waarom zouden mensen met een functiebeper-
king worden buitengesloten van het alledaagse socia-
le verkeer? Meer en meer wordt gesproken over
multiculturaliteit en diversiteit en dan ligt het toch
voor de hand dat er ook ruimte is voor mensen met
een handicap. Dat ligt ook voor de hand, maar het is
niet het geval. We hebben te maken met negatieve
maatschappelijke beeldvorming waarbij het leven met
een handicap als minder waardevol wordt beschouwd;
uiteindelijk toch vooral kommer en kwel. In het alle-
daagse sociale verkeer wordt ook weinig rekening
gehouden met mensen met een functiebeperking en
ondersteuning vanuit de sociale omgeving is beschei-
den. (Van Wijnen e.a. 1996)
In zijn oratie maakte Michael Oliver, hoogleraar 'dis-
ability studies' aan de Universiteit van Greenwich
(Engeland), een vergelijking tussen wat de maat-
schappij doet voor mensen die niet kunnen lopen en
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mensen die niet kunnen vliegen. (Oliver 1996) Al snel
wordt duidelijk dat alles in het werk wordt gesteld om
het vliegen mogelijk te maken en daar wordt massaal
gebruik van gemaakt. Het niet kunnen lopen wordt
niet zozeer als een maatschappelijk probleem be-
schouwd, maar als een individueel ongemak. Daar
moet je zelf maar iets op bedenken en dan ben je niet
alleen gehandicapt, maar je wordt het ook. In het
Engels wordt gesproken over'disablement' en 'disabe-
ling environments' en dat komt bovenop de functie-
beperking ('impairment').ln het Nederlands kennen
we deze uitdrukkingen niet. Toch overkomt het nogal
wat mensen; het niet in staat worden gesteld om
gewoon deel te nemen aan het samen leven, het niet
ingesloten zijn. Dat is iets anders dan uitsluiting, het
zit dieper. Er wordt niet gezegd 'U mag niet meedoen',
maar er wordt niets gedaan om het mogelijk te maken
dat iemand kan meedoen. Uiteraard, alle stemgerech-
tigden mogen deelnemen aan verkiezingen, maar wat
te doen als je bent aangewezen op een rolstoel en je
daarmee niet in het stemlokaal kunt komen, of als je
blind bent? Jammer, je kunt dan even geen beroep
doen op je politieke rechten. Formeel word je er niet
van uitgesloten, maar feitelijk is het niet mogelijk er
gebruik van te maken. In feite is er geen sprake van
inclusief burgerschap en hebben we te maken met een
wat verborgen vorm van discriminatie.
In Nederland tekent zich wat dit betreft meer en meer
een tweedeling af tussen standaardburgers en twee-
derangsburgers. Een standaardburger heeft een
betaalde baan, is gezond en recht van lijf en leden. Als
je niet aan deze standaard voldoet, dan is de kans groot
dat je na verloop van tijd afglijdt naar de tweederangs
categorie. Mensen met een chronische ziekte of een
lichamelijke of verstandelijke handicap, maar ook
langdurig werklozen, zorgafhankelijke ouderen, ver-
slaafden, ex-gedetineerden, allochtonen en dergelijke
lopen een redelijke kans te worden gemarginaliseerd,
met name als ze geen betaalde baan hebben. En ben je
eenmaal tweederangsburger, dan vervalt in mindere
of meerdere mate het recht op sociale participatie, of
in de woorden van T.H. Marshall, vervalt je 'full mem-
bership of society'. (MarshaIl1950) Het gaat dan om
de sociale positie van de desbetreffende burgers en
niet om hun ziekte, gebrek, tekort of onvermogen.
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In de Nederlandse verzorgingsstaat kunnen zwakke
groepen doorgaans wel op hulp en/of ondersteuning
rekenen, maar echt meetellen doe je niet. Dat geldt niet
voor jongeren die nog een opleiding volgen en ook niet
voor gepensioneerden die nog aardig kunnen meeko-
men. Vrouwen met jonge kinderen zonder baan wor-
den nu nog wel als volwaardig burger beschouwd,
maar het is de vraag hoe lang dat nog zal voortduren.
Arbeidsparticipatie wordt immers, zeker bij een krap-
pe arbeidsmarkt, steeds belangrijker gevonden en er
is wetgeving in de maak die het mogelijk moet maken
arbeid en zorg te combineren. De gedachte is kenne-
lijk dat ook voor moeders met jonge kinderen geldt dat
emancipatie neerkomt op arbeidsparticipatie waar-
door je financieel onafhankelijk bent. Niettemin is de
koppeling van burgerschap aan arbeidsparticipatie
niet vanzelfsprekend. Inclusief burgerschap gaat ervan
uit dat iedereen ertoe doet, ongeacht bijkomende attri-
buten zoals het hebben van een baan, gezond zijn, geen
functiebeperking hebben, zelfredzaam zijn en derge-
lijke. Sociale rechten houden in dat iedereen in staat
wordt gesteld deel te nemen aan het alledaagse socia-
le verkeer en wordt bejegend als waardevol lid van de
samenleving. Dit ideaal is echter geen werkelijkheid
en wat dat betreft is er sprake van een tweedeling van
volwaardige en minder volwaardige burgers.
Meer en meer wordt deze tweedeling door mensen die
op de een of andere manier in de marge terecht geko-
men zijn, ter discussie gesteld. Sommigen hebben
strategieën ontwikkeld om de maatschappelijke ach-
terstelling weg te werken. Er wordt gesproken over
'empowerment', het vergroten van het gevoel van
eigenwaarde en het bewerkstelligen van maatschap-
pelijke erkenning. Er is ook sprake van bondgenoten
die deze mensen ondersteunen. In deze bijdrage wordt
eerst ingegaan op de werking van marginalisering bin-
nen onze samenleving. Het gaat hierbij om zeer diver-
se groepen. Het gemeenschappelijke is de marginale
sociale positie, maar dat roept geen sociale bindings-
kracht op. Vervolgens wordt ingegaan op theorievor-
ming rondom burgerschap, met name op de inzichten
omtrent gelijkwaardigheid en diversiteit. Aansluitend
komt 'empowerment' aan de orde als strategie om zelf
een marginale sociale positie te verbeteren. Dit wordt
geplaatst tegen de achtergrond van het ideaal van een
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gevarieerde samenleving, een samenleving waarin
iedereen ertoe doet.

Marginalisering in een geconstrueerde
samenleving

De maatschappelijke tweedeling wordt voor een deel
veroorzaakt door het werken met beleidsclassificaties
binnen verzorgingsarrangementen. Mensen waar iets
mee is, doen veelal een beroep op voorzieningen van
de verzorgingsstaat. Dat kan gaan om financiële bij-
stand in de vorm van een uitkering of extra onder-
steuning, maar ook om medische zorg, psycho-sociale
zorg, maatschappelijk werk en dergelijke. Dit houdt
doorgaans in dat men moet worden ingepast in de
voor zorgarrangementen ontwikkelde classificaties; je
wordt tot geval gemaakt. Binnen de verzorgingsstaat
zijn deze arrangementen immers wettelijk geregeld,
waarbij zo zorgvuldig mogelijk is vastgelegd wie, op
grond waarvan, waar recht op heeft. Het daarbij in het
geding zijnde gelijkberechtigingsbeginsel houdt in dat
gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden.
Daartoe is het zaak nauwkeurig te bepalen wat het
geval is. In de praktijk komt dat neer op het stellen van
vragen, in veel gevallen aan de hand van standaard-
formulieren. De antwoorden daarop bepalen of je recht
hebt op een uitkering, op professionele hulpverlening
of op een aangepaste woning. Overigens worden die
antwoorden maar voor een deel door de burger zelf
gegeven. Vaak is men aangewezen op ambtenaren of
op professionele beroepskrachten, zoals medici of
maatschappelijk werkers.
De Beus en Van Doorn (1986) spraken van een 'geconst-
rueerde samenleving'. Binnen een moderne samenle-
ving en zeker binnen een verzorgingsstaat wordt de
burger in de onderdelen van zijn bestaan uiteen gehaald
en vervolgens opnieuw ingedeeld, aansluitend bij de
diverse beleidsclassificaties van de overheid. Dit gebeurt
met de beste bedoelingen, waarbij de inzet is het 'col-
lectieve sociale welzijn' te garanderen. (Thoenes 1962)
Om dat te kunnen bewerkstelligen is de overheid aan-
gewezen op beleidsclassificaties, uitgaande van wette-
lijke regelingen. Dat komt er in praktijk op neer dat van
iemand die zich niet zo lekker voelt, bepaald moet wor-
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den of deze vijftig procent of75 procent arbeidsonge-
schikt is. In praktijk blijkt dan ook nog dat er een ten-
dens is om regelgeving steeds meer te verfijnen,
waardoor de classificatiedichtheid toeneemt.
Eén van de paradoxen van de verzorgingsstaat is dat
de voorzieningen ervan gericht zijn op het instand-
houden van actief burgerschap, maar dat de ermee
verbonden interventiestrategieën meer dan eens mar-
ginalisering oproepen en leiden tot afhankelijkheids-
culturen. Dat heeft mede te maken met het toenemend
belang dat gehecht wordt aan arbeidsparticipatie,
waarbij de maatschappelijke waardering voor het ver-
vullen van zorgtaken opmerkelijk achter blijft. Als je
geen arbeidsparticipatie vertoont en daarbij ook nog
afhankelijk wordt van verzorgingsstaat-arrangemen-
ten ontstaat een vlek-op-vlek situatie.
Veelal gaat dit gepaard met reductionisme; de aan-
dacht gaat primair uit naar wat je niet kunt, naar het
probleem of gebrek dat je hebt. Er is geen aandacht
voor wat je nog wel kunt en daar zijn ook geen onder-
steunende middelen voor beschikbaar. Als je een
chronische ziekte hebt en niet meer kunt werken, dan
krijg je een uitkering als arbeidsongeschikte en ben je
economisch in-actief. Je komt dan in een regime van
periodieke herkeuringen, want als uitkeringsgerech-
tigde word je op voorhand verdacht van misbruik. De
aanduiding 'in-actief' is hoe dan ook een diskwalifi-
catie, met name als kortheidshalve de aanduiding 'eco-
nomisch' is komen te vervallen. Als je dan een beroep
doet op de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten)
in de vorm van een mobiliteitsvergoeding voor vrij-
willigerswerk, is er een probleem. Van een arbeidson-
geschikte wordt niet verwacht dat deze zich bezig
houdt met vrijwilligerswerk. Als je naar het ziekenhuis
moet, is aangepast vervoer geen probleem, maar voor
het overige moet je wel een verhaal hebben en of dat
gehonoreerd wordt, is zeer de vraag. Je bent immers
in-actief en dan heb je wel recht op een uitkering, maar
niet op sociale participatie.
Op deze manier worden in Nederland talloze burgers
terzijde gezet, omdat ze een chronische ziekte hebben
of een handicap, omdat ze weinig talenten hebben of
nog nooit een baan hebben gehad. In dit soort geval-
len hebben beleidsclassificaties een performatieve
werking; ze construeren sociale werkelijkheden. Ben
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je aangewezen op een uitkering, arbeidsongeschikt,
meerjarig werkloos of behoor je tot de permanente
echte minima of tot de uitgeprocedeerde asielzoekers,
dan krijg je het etiket 'marginaal' opgeplakt, door de
overheid, maar ook door de samenleving. En daarmee
beland je na verloop van tijd ook in een marginale
positie, geheel overeenkomstig het aloude Thomas
theorema: 'if men define situations as real, they are real
in their consequences'.
Zo werkt marginalisering ongeveer, waardoor je steeds
meer afgesloten wordt van het alledaagse sociale ver-
keer. Een en ander wordt versterkt door maatschap-
pelijke beeldvorming, mede in het verlengde van
beleidsclassificaties. Een bekend voorbeeld is de bij-
standsmoeder. Na de invoering van de Algemene Bij-
stansdwet (1963/65) bleek,geheel onvoorzien, dat ook
gescheiden moeders hier een beroep op konden doen.
Ondertussen is de bijstandsmoeder een sociaal con-
struct, mede door toedoen van Peter van Straaten,
waarbij het er allang niet meer alleen om gaat dat deze
een uitkering ontvangt. De maatschappelijke beeld-
vorming ten aanzien van marginale groepen is door-
gaans negatief; zielige gevallen en/of profiteurs. Als je
ertoe behoort, kun je je het beste maar wat op de vlak-

te houden en proberen je gebrek te verbergen. 'Coming
out' is nogal bedreigend en dat maakt empowerment
er niet eenvoudiger op. Op deze manier word je afge-
sneden van de mogelijkheid van actief burgerschap en
val je in de rol van 'welfare recipient', de passieve uit-
keringsgerechtigde of de calculerende burger die ten
koste van de gemeenschap eruit probeert te halen wat
erin zit.
Marginalisering in de geconstrueerde samenleving
wordt gekenmerkt door een merkwaardige dualiteit
die kan worden samengevat onder de titel 'blame the
victim'. Je wordt afhankelijk van verzorgingsarrange-
menten, maar daarmee roep je tegelijkertijd het ver-
moeden op dat je profiteur bent. Als politici of
beleidsmedewerkers spreken over calculerende bur-
gers, doelen ze op het laatste, daarbij vergetend dat de
overheid zelf binnen haar regelgeving nogal wat cal-
culerend gedrag vertoont: geen cent teveel en grondi-
ge boekhoudkundige controles.

Diversiteit van uitsluiting
Dat moet worden gesproken over tweederangsburgers,
houdt niet in dat we te maken hebben met een homo-
gene groep. Het gemeenschappelijke kenmerk, te

10 Humanistiek nr.3, Ie jaargang september 2000



weten het in mindere of meerdere mate geconfron-
teerd worden met marginalisering en maatschappe-
lijke uitsluiting, is een onvoldoende basis om
gezamenlijk naar buiten te treden. Een dergelijke geza-
menlijkheid kan gemakkelijk de negatieve maat-
schappelijke beeldvorming versterken. Als je je als
arbeidsongeschikte verbindt met langdurig werklozen,
levert dat alleen maar ellende op. Wat dat betreft is de
wereld van de tweederangsburgers een nogal verdeel-
de wereld. De hiermee gepaard gaande categorale
opstelling roept verdeel-en-heers mechanismen op.
Wat dat betreft is er sprake van diversiteit van uitslui-
ting. Hier achter ligt het beeld van de standaardmens:
de norm voor volwaardig burgerschap. (Van Houten
1999) Het beeld van de standaardmens is zelf geba-
seerd op een beleidsc1assificatie: mensen waar niets
mee is, die voor zichzelf kunnen zorgen, zelf een inko-
men verwerven, verzekerd zijn, sociale rechten opbou-
wen, zelfredzaam zijn. Mensen die de verzorgingsstaat
nu niet nodig hebben en ook niet afhankelijk zijn van
medeburgers. Autonome burgers dus die hun bestaan
in eigen hand hebben. Daarnaast zijn er mensen waar
iets mee is; een bonte verzameling marginalen in de
rafelrand van de samenleving. Dat zijn de klanten van
de verzorgingsstaat. Maar het zijn een beetje vreemde
klanten, want ze hebben zelf geen geld. De opgeld
doende klant-metafoor heeft wat dit betreft iets onge-
rijmds; bij V&D moet je daar niet mee aankomen. In
feite is de financier de klant en dat is doorgaans een
volwaardig burger die optreedt als zaakwaarnemer
voor iemand waar iets mee is, een medewerker van een
sociale dienst of van een verzekeringsmaatschappij,
een gemeente of een zorgcentrum.
Eigenlijk een vreemde constructie, vooral als daar de
opgeld doende marktmetafoor op wordt losgelaten. Als
regel komt deze erop neer dat een professionele func-
tionaris bepaalt wat nodig is voor een burger waar iets
mee is, zonder dat die burger daar zelf bij betrokken
wordt. 'Need assessment' is een professionele aangele-
genheid geworden en mede daardoor is weinig ruim-
te gebleven voor actief burgerschap voor mensen waar
iets mee is. (Oliver 1996) In feite dragen de 'need
assessment experts' bij aan de uitsluiting van actief
burgerschap en dan maakt het weinig uit tot welke
categorie van mensen waar iets mee is, je behoort.
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De samenstelling van de categorie 'niet-standaard-
mensen' is weliswaar heterogeen en bestaat in feite uit
meerdere te onderscheiden categorieën, maar de
manier waarop de rest van de samenleving daarmee
omgaat, vertoont wel een zekere homogeniteit. In zeke-
re zin komt dit erop neer dat er eigenlijk weinig mee
om wordt gegaan, want marginalisering komt er uit-
eindelijk op neer dat je in een sociaal isolement
geraakt. Veel standaardmensen onderhouden geen
contacten met mensen waar iets mee is, ongeacht tot
welke categorie deze behoren.
Globaal gesproken kunnen de volgende categorieën
worden onderscheiden. Als eerste mensen met een
chronische ziekte, met daarbinnen een nadrukkelijk
onderscheid tussen somatische en psychische geval-
len. Hierbinnen zijn patiëntenorganisaties weer
categoraal per ziekte opgezet: de reumabond, de MS-
vereniging enzovoort. Overkoepelende organisaties,
zoals het Werkverband Organisaties Chronisch Zieken
(WOCZ) en de Federatie Nederlandse Gehandicapten-
raad, lukt het zeker niet altijd de categorale belangen-
behartiging te overstijgen. Dat geldt met name voor het
meest overkoepelende orgaan, de Nederlandse Patiën-
ten / Consumenten Federatie, waarbij ook de ouderen-
bonden en de Consumentenbond zijn aangesloten.
Ten tweede hebben we te maken met mensen met een
handicap (functiebeperking), met daarbinnen ook
weer een nadrukkelijk onderscheid tussen somatische
en verstandelijke handicaps. Overigens is het onder-
scheid tussen mensen met een chronische ziekte en
mensen met een handicap niet in alle gevallen even
scherp. (Van Wijnen e.a. 1996) Tussen de Gehandi-
captenraad en de WOCZ vinden op het ogenblik
besprekingen plaats om te bezien of een fusie wense-
lijk is. Naar het zich laat aanzien, zal het antwoord op
deze vraag bevestigend zijn waardoor een koepel ont-
staat waar negentig organisaties bij zijn aangesloten,
met in totaal 300.000 leden. Uitgaande van zo'n 1,7
miljoen mensen met een chronische ziekte ofhandi-
cap waar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu vanuit gaat, komt dat neer op een participatie-
graad van achttien procent Wat dat betreft valt het wel
mee met de marginaliteit.
Ten derde langdurig werklozen, waaronder mensen die
nooit gewerkt hebben. Het volume hiervan is de laat-
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ste jaren behoorlijk afgenomen, maar waarschijnlijk
zal er altijd een restcategorie overblijven, onder meer
bestaande uit mensen met weinig talenten en mensen
die op de arbeidsmarkt zijn afg~brand. Deze laatsten
vallen grotendeels onder de categorie chronisch zie-
ken, of beter gezegd, zijn als zodanig gelabeld. Je wordt
immers alleen arbeidsongeschikt verklaard als je ziek
bent, een gevolg van het medicaliseren van sociale pro-
blemen. De organisatiegraad van werklozen is laag en
dat geldt in zekere zin voor alle uitkeringsgerechtig-
den. Daarbij moet worden aangetekend dat de arbeids-
participatie van mensen van boven de 55 laag is. Dat
heeft mede te maken met de hoge werkdruk op de
Nederlandse arbeidsmarkt, waarbij opmerkelijk is dat
er weinig aandacht is voor de kwaliteit van de arbeid.
Oudere werknemers die niet meer werken, zullen als
regel echter niet meer als werklozen worden aange-
duid, maar als vervroegde uittreders. Gezien de demo-
grafische opbouw van de Nederlandse bevolking en de
krappe arbeidsmarkt kan dat de komende jaren ingrij-
pend veranderen.
Overigens hebben we in Nederland ook nog een aan-
zienlijke groep gehuwde vrouwen die niet werken,
maar niet als werkloos staan geregistreerd. Dit heeft te
maken met de nawerking van het kostwinnersbegin-
sel waarvan bij de opbouw van de Nederlandse ver-
zorgingsstaat is uitgegaan. Afzonderlijke vermelding
behoeven de al genoemde bijstandsmoeders en in
kwantitatieve zin is dat ook zeker geen marginale
groep. Als hun kinderen ouder dan vijf jaar zijn, geldt
dat ze arbeidsplichtig zijn en dus als werkloos zijn
geregistreerd. Discussies of dat ook moet gelden als de
kinderen jonger zijn, worden al gevoerd, maar tot nu
toe is nog niet besloten dat deze arbeidsplichtig zijn.
Wat dat betreft is het officiële aantal werklozen waar
de overheid vanuit gaat, aanzienlijk lager dan waar
internationale organisaties (zoals de OECD) vanuit
gaan.
Dan hebben we ex-delinquenten, daklozen, verslaaf-
den, asielzoekers: de rafelranden van de maatschap-
pij. (Galesloot en Harrewijn 1999) Dwars hier
doorheen hebben we te maken met allochtonen, bij-
voorbeeld onder de werklozen en (ex -)delinquenten,
waarbij in veel gevallen etniciteit als grondslag voor
marginalisering mede een rol speelt, met name als
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deze mensen de Nederlandse taal niet of onvoldoende
beheersen. Het gaat dan om het onderscheid tussen
'natives' en 'aliens' of'strangers'. Voor vreemdelingen
geldt dat de kans dat deze een marginale sociale posi-
tie krijgen toebedeeld groter is dan voor de autochto-
ne bevolking. Beleidsmaatregelen om daar verandering
in te brengen blijken tot nu toe weinig effectief.
Een nogal barokke verzameling van zo'n drie à vier mil-
joen mensen die maatschappelijk, in mindere of meer-
dere mate, gemarginaliseerd zijn. Het marginaal zijn is
de gemeenschappelijke noemer, maar de samenstelling
is zo divers, dat een gezamenlijke opstelling naar de
samenleving of de politiek toe niet mogelijk is.We heb-
ben eerder te maken met verdeel-en-heers strategieën,
bijvoorbeeld door bij bezuinigingsbeleid in de sfeer van
de sociale zekerheid categoraal te werk te gaan. Er
wordt dan telkens één specifieke categorie getroffen,
zoals arbeidsongeschikten, langdurig werklozen ofbij-
stands moeders, en de onderlinge solidariteit daartus-
sen is zeer bescheiden. Dat ze allemaal in mindere of
meerdere mate tot de tweederangsburgers behoren, valt
daardoor niet zo op en daarmee ook niet dat het om
twintig tot 25 procent van de bevolking gaat.

Burgerschap

De term tweederangsburgers bevat een interne tegen-
spraak. Het denken over burgerschap is immers veran-
kerd in egalitarisme en universalisme en dat houdt op
zijn minst in dat burgers gelijkwaardig zijn. Een twee-
deling van volwaardige burgers en tweederangsburgers
is daarmee in tegenspraak en keert zich ook tegen de
beginselen waarop burgerschap is gebaseerd. In artikel
I van de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens van de Verenigde Naties (1948) lezen we: 'Alle
mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rech-
ten geboren'. Artikel 25 betreft de sociale rechten:

'Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog
genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zich-
zelf en zijn gezin, waaronder begrepen voeding, kle-
ding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de
noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op
voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, inva-
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liditeit, overlijden van echtgenoot, ouderdom of een
ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten
gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn
wil. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg
en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen
dezelfde sociale bescherming genieten.'

Merk op dat in deze formuleringen nadrukkelijk wordt
uitgegaan van een seksespecifieke arbeidsdeling, waar-
bij onduidelijk is welke rechten een alleenstaande
vrouw heeft. Tot nu toe zijn deze formuleringen niet
gewijzigd en gaat het in feite om mannenrechten,
vrouwenrechten en kinderrechten. In de kern gaat het
in dit artikel om het universele recht op gezondheid en
welzijn, dat wil zeggen om afdoende financiële mid-
delen om daarin te kunnen voorzien. De sociale rech-
ten beogen te voorkomen dat zwakke groepen onder
het bestaansminimum belanden en daarmee in de
maatschappelijke marge. De genoemde tweedeling is
in dit opzicht in strijd met het principe van sociale
rechten. Deze is ook in strijd met het burgerschaps-
denken in het na-oorlogse Europa.
In 1949 hield de Engelse socioloog T.H. Marshall zijn
befaamde lezing'Citizenship and Social Class'. (Mars-
hall 1950) Hierin ontvouwt hij zijn burgerschaps-
theorie, gekoppeld aan de notie van de na-oorlogse
verzorgingsstaat. Het denken over burgerschap is tot
dan primair een zaak van politiek filosofen, waarbij de
relaties tussen individu en staat centraal staan. Het
ging hierbij om de burgerlijke vrijheidsrechten uit de
Franse Revolutie en de Amerikaanse Vrijheidsoorlog,
zoals de vrijheid van vergadering, meningsuiting,
drukpers en dergelijke en de politieke rechten, te weten
passief en actief stemrecht. Marshall breidt het bur-
gerschapsbegrip langs twee lijnen uit. Als eerste gaat
het hem niet alleen om de relatie tussen individu en
staat, maar om de driehoeksrelatie tussen staat, indi-
vidu en gemeenschap. Ten tweede voegt hij sociale
rechten toe aan de burgerlijke en politieke rechten.
Sociale rechten betreffen 'full membership of society',
dat wil zeggen het recht op sociale participatie. Dit
houdt in dat de staat moet bewerkstelligen dat ieder-
een in staat is deel te nemen aan het maatschappelijk
verkeer, bijvoorbeeld door het verstrekken van uitke-
ringen aan diegenen die niet in staat zijn zelf voor een
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inkomen te zorgen. Sociale rechten zijn direct ver-
bonden met voorzieningen in de sfeer van de sociale
zekerheid en komen wat dat betreft neer op het recht
op een uitkering.
Het ging Marshall nadrukkelijk om inclusief burger-
schap, waarbij sociale participatie niet alleen een recht
is, maar ook een plicht. Burgers behoren actief deel te
nemen aan het maatschappelijk gebeuren als vol-
waardig lid van de gemeenschap. Sociale rechten vor-
men daarbij de kern van de verzorgingsstaat en dan
gaat het om het recht te worden ingesloten, dus om de
vrijwaring te worden buitengesloten. Hier kan ook
verwezen worden naar het beleidsplan van de Gehan-
dicaptenraad dat eerder in dit artikel ter sprake kwam.
Waar Marshall geen aandacht aan besteedt, is de socia-
le arbeidsdeling tussen zorg en arbeid. Ofschoon tij-
dens de Tweede Wereldoorlog in Engeland de
arbeidsparticipatie van vrouwen indrukwekkend was,
en dat betrof ook de industriële sector, moet worden
aangenomen dat hij is uitgegaan van een traditionele
rolverdeling van zorgende vrouwen en werkende man-
nen.
Feministische wetenschappers hebben vanaf eind
jaren zeventig en vooral in de jaren negentig aan het
burgerschapsbegrip een gender perspectief toege-
voegd. (Bussemaker 1993; Gherardi 1995; Lister 1997)
Hierbij gaat het met name om vier zaken. Vrouwen
moeten ten eerste zelf aanspraak hebben op sociale
rechten, zonder dat deze gekoppeld zijn aan de kost-
winner. Dit komt neer op de individualisering van de
sociale zekerheid. Meer recent is het idee van een
basisinkomen weer op de publieke agenda gezet, waar-
mee de sociale zekerheid in bepaalde opzichten ont-
koppeld wordt van het verricht hebben van loonarbeid.
Als tweede moet het seksespecifieke karakter van de
arbeidsverdeling betreffende zorg en arbeid worden
doorbroken. Er wordt ook gesproken over 'zorgend
burgerschap' om te benadrukken dat burgerschap niet
alleen verbonden moet worden met arbeid, en dat zorg
gelijkwaardig aan arbeid is. In het verlengde hiervan
moet ten derde het onderscheid tussen publiek en pri-
vaat, gekoppeld aan de traditionele, seksespecifieke
rolverdeling aangaande zorg en arbeid, worden opge-
heven. 'The personal is politica!'. Tenslotte wordt bena-
drukt dat het bij burgerschap niet alleen om
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gelijkwaardigheid (equality principle) gaat, maar ook
om differentiatie en diversiteit (the right to be diffe-
rent). Binnen het burgerschapsdenken moet ruimte
voor verschil worden gemaakt.
Met name in de jaren negentig herleeft het burger-
schapsdebat, ten dele in het verlengde van discussies
over de verzorgingsstaat. (Bulmer en Rees 1996; Roche
1992) Hierbij wordt doorgaans teruggegrepen op
MarshalI, waarbij wordt benadrukt dat het bij sociale
rechten niet alleen gaat om individuen die hun rech-
ten bij de overheid claimen, maar om de door hem
voorgestane driehoeksverhouding tussen staat, indi-
vidu en gemeenschap, waarbij het individu ook plich-
ten heeft naar de gemeenschap toe. (Culpitt 1992)
Binnen het hedendaagse communitarisme gaat de
aandacht bij uitstek daar naar uit, waardoor veelal de
staat weer uit het zicht verdwijnt. Hier wordt uitgegaan
van genoemde driehoeksverhouding, inclusief de
plaats die maatschappelijke organisaties daarbinnen
innemen. Dit laatste bezien vanuit het perspectief van
de'civil society'. Hierbij wordt aangesloten bij de notie
van activerend burgerschap, waarin wordt benadrukt
dat burgers kunnen worden aangesproken op het ver-
mogen zelf problemen ter hand te nemen en sociale
netwerken te ontwikkelen. Daarmee wordt de rol van
de overheid gerelativeerd, zij het dat deze wel gebon-
den blijft aan de plicht zwakken in de samenleving te
beschermen.
Dat laatste is van cruciaal belang. De term activerend
burgerschap is immers, met name in neo-conserva-
tieve kring en binnen New Right, wel gebruikt met de
suggestie dat de overheid zich kan terugtrekken.
(Goodin 1988; p. 229 e.v.) Zelfredzaamheid is dan het
excuus om zwakke groepen aan hun lot over te laten,
waarbij het duidelijk zal zijn dat er binnen zo'n maat-
schappij verliezers zijn. Inderdaad, die hierboven opge-
voerde marginale groepen. Het uitgangspunt hier is
dat het de taak van de overheid is activerend burger-
schap mogelijk te maken. Dat van die burger zelf en
van medeburgers ook wat verwacht kan worden, sluit
dit niet uit, maar kan niet in de plaats komen van door
de overheid gegarandeerde sociale rechten. Het gaat,
zoals gezegd, om de driehoeksverhouding tussen indi-
vidu, staat en samenleving. Daarbinnen is geen ruim-
te voor 'calculating claimants' of'passive recipients'
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waarover in nieuw-rechtse kringen wordt geklaagd,
maar ook niet voor staatsonthouding waarvoor in die-
zelfde kringen wordt gepleit.
De laatste jaren kan in de Nederlandse politiek een
zekere accentverschuiving worden waargenomen van
het recht op een uitkering naar de plicht tot arbeid. Dat
in een aantal gevallen arbeidsparticipatie gezien wordt
als een voorwaarde tot sociale participatie, gevoegd bij
het belang dat gehecht wordt aan financiële onafhan-
kelijkheid van burgers, is hier een nadere uitwerking
van. De zich aftekenende tweedeling is hier één van de
gevolgen van. In feite komt dit neer op een omkering
van wat Marshall voor ogen stond, waarbij burgers die
niet werken op voorhand een lagere levensstandaard
hebben dan burgers die wel werken. Dat is in strijd met
het principe dat zwakken in de samenleving beschermd
moeten worden en daarmee ook met het burger-
schapsprincipe.

Empowerment

De term 'empowerment' duikt op allerhande plaatsen
op, doorgaans zonder nadere toelichting en zelfs zon-
der vertaling. In de managementliteratuur gaat het om
zelfvertrouwen en daadkracht en voor managers wor-
den empowerment-trainingen gegeven om hieraan te
werken. Binnen de patiënten beweging wordt gespro-
ken over eigenwaarde en het NIZW spreekt over
'mensen eigenmachtig maken'. Er wordt ook wel
gesuggereerd dat het versterken van de patiëntenor-
ganisaties als zodanig gezien kan worden als een vorm
van empowerment. De Nederlandse patiëntenorgani-
saties hebben de laatste jaren een ontwikkeling door-
gemaakt van schaalvergroting en professionalisering,
waardoor ze eerder verder van de leden af zijn komen
te staan dan dat ze deze nog nadrukkelijk steunen bij
het verbeteren van hun sociale positie. (Van den Bos
e.a. 1999; p. 195 e.v.) Als zodanig kan er niet vanuit
worden gegaan dat het versterken van met name lan-
delijke organisaties bijdraagt aan de empowerment
van mensen met een chronische ziekte of handicap.
We hebben hier te maken met tegendraadse werkin-
gen. Immers, sterke patiëntenorganisaties zijn van
belang in het overleg met de nationale overheid, ver-
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zekeraars, budgethouders en zorgaanbieders, maar
daarbij gaat het doorgaans niet om burgerschap. Ove-
rigens is het opmerkelijk dat de georganiseerde patiën-
ten veelal worden aangeduid als derde partij, naast
verzekeraars en zorgaanbieders. Als er dan toch over
klanten wordt gesproken, dan ligt het toch voor de
hand deze te beschouwen als eerste partij; dat is meer
marktconform dan een derde plaats.
Als het echter gaat om de verbetering van de sociale
positie, dan betreft dat primair de lokale samenleving
en dan is het de vraag wat de invloed van de nationa-
le overheid daarop is, bijvoorbeeld als het gaat om
beeldvorming. Meer geld voor persoonsgebonden
budgetten en het verdunnen van regelgeving en ver-
antwoordingsverplichtingen ervan volgens de syste-
matiek van de Engelse 'disability allowances' helpt
natuurlijk wel, maar daarmee krijgje niet meer erken-
ning en ondersteuning binnen de samenleving. Daar
komt bij dat de uitvoering van de Wet Voorzieningen
Gehandicapten (WVG) is gedecentraliseerd naar
gemeenten. Een strategie waarbij gezocht wordt naar
een evenwicht tussen bottom-up en top-down werken,
lijkt het meest gepast, maar dat is een ingewikkelde
zaak. Dat heeft mede te maken met een intrinsieke
spanning tussen organisatie en beweging waar elke
sociale beweging mee geconfronteerd wordt. De orga-
nisatie en daarmee verbonden beleidslogica's kunnen
de beweging in de weg zitten en omgekeerd. Empo-
werment is meer verbonden met sociale bewegingen
dan met organisaties, maar organisaties kunnen er wel
een bijdrage aan leveren. Voorwaarde is wel dat deze
organisaties goede voeling houden met hun basis.
In meer algemene zin hebben we te maken met een
tweede vorm van tweesporenbeleid. Binnen de toen-
malige Nationale Commissie Chronisch Zieken
(NCCZ) was dit expliciet opgenomen. (Van den Bos
e.a. 1999; p. I \-22) Enerzijds ging de aandacht uit naar
ziekten en zieken en anderzijds naar de sociale posi-
tie van mensen met een chronische ziekte. Het beleid
richtte zich met andere woorden tegelijkertijd op
patiëntschap en op burgerschap; een wat moeizame
combinatie. Bij patiëntschap gaat het primair om een
medisch discours en daarmee verbonden afhanke-
lijkheidsrelaties. Daarbij wordt wel eens vergeten dat
het gaat om chronische ziekten en blijvende functie-
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beperkingen. Het is medici immers eigen te denken in
termen van genezen en behandelen. Wat dat betreft
zijn mensen met een chronische ziekte of handicap
voor deze beroepsgroep lastige klanten en is het werk
ook niet erg bevredigend. Burgerschap heeft te maken
met de sociale positie die iemand inneemt, met socia-
le rechten en sociale participatie. Als daar problemen
mee zijn, dan zijn dat geen medische problemen, maar
sociaal-politieke problemen en daar past een politiek
en een maatschappelijk discours bij. Als patiëntschap
en burgerschap worden gecombineerd, dan is er een
redelijke kans dat het medische discours komt boven-
drijven. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de presentatie
van de bundel Chronisch ziekenbeleid in de jaren
negentig ter gelegenheid van de opheffing van de NCCZ
en dat was niet de enige keer.
In haar meerjaren strategisch beleidsplan kiest de
Federatie Nederlandse Gehandicaptenraad nadruk-
kelijk voor burgerschap en wel 'volwaardig burger-
schap'. Als het gaat om empowerment, gaat het eerder
om volwaardig burgerschap dan om mondige patiën-
ten, en daarbij ligt een bottom-up strategie meer voor
de hand dan een top-down aanpak. Overigens zegt de
mondigheid van een patiënt niets over de volwaardig-
heid van diens burgerschap; het gaat om verschillen-
de sociale rollen en een meer gelijkwaardige relatie
tussen arts en patiënt houdt niet in dat je geen slacht-
offer bent van sociale uitsluiting. In het beleidsplan
worden drie samenhangende terreinen aangewezen
waarop gewerkt moet worden om volwaardig burger-
schap te realiseren en de laatste daarvan is beeldvor-
ming en empowerment (zie verder de bijdrage van
Ingrid Baart in dit nummer van het Tijdschrift voor
Humanistiek) .
'Op het terrein van beeldvorming, bewustmaking en
empowerment dienen maatregelen getroffen te wor-
den om in de samenleving bewustzijn te kweken over
mensen met een functiebeperking, hun rechten, hun
behoeften, hun mogelijkheden en hun inbreng: (p. 28)
Empowerment begint met het ontwikkelen van zelf-
vertrouwen en het opeisen van volwaardig burger-
schap, of, in de woorden van Jenny Morris, 'pride
against prejudice'. (Morris \991) De samenleving moet
daar wel ruimte voor maken en daarmee toegeven dat
er sprake is van discriminatie en uitsluiting. Dat is
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geen eenvoudige aangelegenheid, temeer niet omdat
de mensen waar het om gaat hun leven met een func-
tiebeperking of chronische ziekte hebben aangetrof-
fen. Van een werkloze kan nog gedacht worden dat
deze daar zelf iets aan kan doen of dat deze dat aan
zichzelf te wijten heeft, maar voor mensen met een
chronische ziekte of handicap is dat niet aan de orde.
Het is nog ingewikkelder, want ook de maatschappe-
lijke beeldvorming moet worden aangepakt. In een
definitie van Michael Oliver zijn de diverse aspecten
samengevoegd. Hij omschrijft empowerment als: 'A
collective process in which the powerless embark as
part of the struggle to resist the oppression of others,
as part of their demands to be included and/or arti-
cu late their own views of the world and their own self
images: (Oliver 1996; p. 147)
Het aardige van deze uit de 'disability studies' afkom-
stige omschrijving is dat deze ook bruikbaar is voor
andere marginale groepen. In vrijwel alle gevallen zal
sprake zijn van verdrukking en uitsluiting en wie zich
daartegen verzet, zal eisen te worden ingesloten met
behoud van de eigen beeldvorming. Dan kan er geen
sprake zijn van het beeld van een standaardmens;
empowerment gaat uit van diversiteit en gelijkwaar-
digheid, zoals dat ook gehanteerd wordt binnen het
feministische burgerschapsdenken. Empowerment
houdt dus niet in dat je hetzelfde wilt zijn als de stan-
daardmens; je wilt jezelf blijven en als zodanig gere-
specteerd worden en deel kunnen nemen aan het
samen leven. Je wilt alvast niet als vreemde worden
bejegend. Jenny Morris gaf een bundel over'feminism
and disability' als titel mee Encounters with 5trangers.
(Morris 1996) Dat is dus precies niet de bedoeling; je
eist de rol op van medeburger en je kunt best ver-
schillend zijn, maar daardoor ben je nog geen vreem-
de. De maatschappij zal eraan moeten wennen dat er
mensen zijn die anders zijn en ook gelijkwaardig, en
het laat zich niet aanzien dat zich dat van de ene dag
op de andere zal voltrekken. Empowerment is een zaak
van lange adem en dat is des temeer ingewikkeld,
omdat het bestaan van degenen die het betreft in veel
gevallen toch al een complexe zaak is en de beschik-
bare energie soms beperkt is.
Voor empowerment is ondersteuning vanuit de
samenleving ook van groot belang. Het gaat dan niet
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om professionele hulpverlening en begeleiding en
zeker niet om residentiële zorg, maar om maatschap-
pelijke ondersteuning, door wijkbewoners of andere
vrijwilligers. Voorbeelden daarvan zijn onder meer te
vinden binnen het maatschappelijk activeringswerk,
waarbij vrijwilligers een belangrijke rol spelen.
Gedacht kan worden aan het werk van Humanitas (zie
elders in dit nummer), de werkgroep 'de arme kant van
Nederland', het arbeidspastoraat DISK en vele andere,
vaak levensbeschouwelijk geïnspireerde instellingen.
(Galesloot en Harrewijn 1999) Ook op het terrein van
verstandelijk gehandicapten en (ex- )psychiatrische
patiënten wordt veel belang gehecht aan deze onder-
steuningsfunctie. Het streven daarbij is reïntegratie,
dat wil zeggen, niemand aan de kant, maar dan wel
in de letterlijke betekenis. Dus niet in de zin van 'ieder-
een aan het werk', zoals die in beleidskringen en door
politici wel wordt gehanteerd.
Met nadruk wordt de term ondersteuning gebruikt; de
opzet is dat de regie bij de ander blijft, hoe moeizaam
dat soms ook zal zijn.
Hierbij kan een beroep worden gedaan op een indruk-
wekkend aantal vrijwilligers. De suggestie dat de
moderne burger niets meer voor de ander over heeft,
kan op grond van empirisch onderzoek gemakkelijk
worden weerlegd. (Dekker 1999)

De gevarieerde samenleving

Als laatste is de vraag aan de orde naar het achterlig-
gende maatschappijbeeld; in wat voor soort samenle-
ving kan inclusief burgerschap het beste tot zijn recht
komen. Zoals gezegd, vertoont onze samenleving trek-
jes van een geconstrueerde samenleving, uitgaande van
werkende en gezonde standaardmensen. Mensen waar
iets mee is, zijn in veel gevallen minder in staat om aan
het normale alledaagse sociale verkeer deel te nemen
en dit temeer niet, omdat meer en meer arbeidsparti-
cipatie als voorwaarde voor sociale participatie wordt
beschouwd. Zoals we hebben gezien, was de inzet vijf-
tig jaar geleden precies omgekeerd en bij sociale rech-
ten ging het er juist om dat mensen die niet actief waren
op de arbeidsmarkt, juist wel in staat werden gesteld
aan het maatschappelijk gebeuren te blijven deelnemen.
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Als wordt uitgegaan van volwaardig burgerschap voor
iedereen, dan moet er ruimte worden gemaakt voor
mensen waar iets mee is. Dat wijst in de richting van
een gevarieerde samenleving, waarbinnen het recht op
verschil een belangrijke plaats inneemt: het gaat om
gelijkwaardigheid en diversiteit. In een gevarieerde
samenleving is geen sprake van uitsluiting. Het ideaal
is inclusief burgerschap met het recht om niet gedis-
crimineerd te worden. (Oliver 1996; p. 145-156) Het is
een samenleving waarin iedereen ertoe doet en men-
sen waar iets mee is, niet worden gemarginaliseerd.
Iedereen wordt in staat gesteld, rekening houdend met
ieders mogelijkheden en beperkingen, een mens-
waardig bestaan op te bouwen en wel onder eigen
regie.
Is dit geen utopie, een achterhaald groot verhaal? Nee,
het is geen blauwdruk; het is een project waar van
onderop aan gewerkt wordt, door actieve burgers,
ondersteund door de overheid. Van groot belang is
mensen te mobiliseren die zich niet kunnen verenigen
met de achterstelling van mensen waar iets mee is en
met maatschappelijke tweedeling. Minder belangrijk
is te proberen mensen die hier niets in zien of discri-
minatie en uitsluiting in alle toonaarden ontkennen,
te overtuigen. Immers, dat kost erg veel energie, veel
meer dan dat nodig is om sympathisanten te overtui-
gen. Ook van elkaar leren kan veel opleveren en daar-
voor moet de verschotting van de wereld van
tweederangsburgers worden geslecht. Spreek vol-
waardige burgers erop aan als sprake is van discrimi-
natie en spreek ze aan op ondersteuning. Erg
gemakkelijk zal dat allemaal niet gaan en er zijn ste-
vige tegenkrachten die de andere kant op werken. De
globalisering van de economie stelt hoge eisen aan de
arbeidsmarkt, toenemende arbeidsparticipatie kan tot
een 'zorgvacuüm' leiden, individualisering heeft onder
meer geleid tot schaalverkleining van huishoudens,
waardoor het zorgdraagvlak ervan sterk is afgenomen,
er kan niet worden teruggevallen op traditionele
gemeenschappen enzovoort. Dit alles wordt niet ont-
kend en daar moet ook rekening mee worden gehou-
den, maar de empowerment -beweging van onderop is
er ook. Daar komt bij dat de volume-toename van
mensen waar iets mee is van binnenuit de dominan-
tie van de standaardmens als norm ondermijnt en tra-

Humanistiek nr.3, 1ejaargang september 2000

ditionele verzorgingsarrangementen los van de
samenleving onbetaalbaar maakt.
In een gevarieerde samenleving wordt ondersteuning
zoveel mogelijk binnen de samenleving geleverd; het
gaat om samen leven. Neem kennis van de ervaringen
die daarmee zijn opgedaan en trek daar lering uit. Ga
bijvoorbeeld eens kijken bij de PamijerKeerkring in
het Rotterdamse, ofbij maatjesprojecten van Huma-
nitas, of bij de kwartiermakers in Zoetermeer. Wie
goed zoekt zal nog veel meer vinden.
Een gevarieerde samenleving gaat uit van grote varia-
tie op de arbeidsmarkt. Daar wordt ook al mee geëx-
perimenteerd, zij het dat de effectiviteit van de Wet
Reïntegratie Arbeidsmarkt (REA) soms ook droevig
stemt. Het onderwijs is pluriform opgezet, onder meer
in de vorm van een ongedeelde basisschool, waarbin-
nen speciale gevallen speciale aandacht krijgen. Daar
zijn ook al voorbeelden van te vinden en ook voor het
voortgezette onderwijs geldt dat voor zwak begaafde
leerlingen zorgplannen moeten worden gemaakt bin-
nen het reguliere onderwijs.
Ook is sprake van gevarieerde levenslopen, zonder
vooraf gegeven patroon. Arbeid, zorg en educatie
vertonen steeds wisselende mengvormen, zonder
seksespecifieke arbeidsdeling. In Nederland is de
arbeidsparticipatie van vrouwen de laatste jaren
opmerkelijk toegenomen. De zorgparticipatie van
mannen blijft bedroevend achter en maatregelen om
het mogelijk te maken zorg en arbeid te combineren
blijken een ingewikkelde hordenloop. Soms is het wer-
ken aan de gevarieerde samenleving een eindeloos
geploeter, maar ga dan eens op zoek naar een bedrijf
waar één en ander wel goed geregeld is. Je hoeft niet te
wachten tot er een wettelijke regeling voor zorgverlof
is en die luttele dagen waar het nu om gaat, stellen ook
niet zoveel voor.
Als een inschatting moet worden gemaakt, of we al op
weg zijn naar een gevarieerde samenleving, dan maakt
het nogal wat uit waar je naar kijkt. Als je de ene kant
op kijkt, lijkt het erop dat de tweedeling verhardt en
dat de druk om je te conformeren aan het beeld van de
standaardmens is vergroot. Kijk je de andere kant op,
dan lijkt de gevarieerde samenleving komende, met
een grote variëteit aan gelijkwaardige bestaansprojec-
ten. Zie je iets in de gevarieerde samenleving, kijk dan
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die andere kant op, zonder tegenkrachten te verwaar-
lozen. Dan zie je een samenleving waarin geen spra-
ke is van een kernsegment en randsegmenten, van
volwaardige burgers en tweederangsburgers, of op zijn
minst het begin daarvan. Van steeds meer mensen
wordt erkend dat ze ertoe doen, dat ze maatschappe-
lijk waardevol zijn. Steeds minder mensen nemen
genoegen met een marginale positie en eisen een plek
op. De ondertitel van de oratie van Ann Phoenix, bij-
zonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanis-
tiek in het academisch jaar 1997-1998, luidde: 'Are we
all marginal now?' (Phoenix 1998) Misschien is dat de
richting waarin we moeten denken.
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ning en organisatie aan de Universiteit voor Humanistiek in
Utrecht, alsmede directeur van het onderzoeksinstituut van
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boekpublicatie: De standaardmens voorbij. Over zorg, ver-
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Support in praktijk
Hans R. Th. Kröber

Over het algemeen wordt inclusie
beschouwd als goed bedoelde uitnodi-

ging om deel te nemen aan de samen-

leving. Maar wie heeft de autoriteit om
mensen 'uit te nodigen' om aan de
samenleving deel te nemen? Zijn dat
niet dezelfde mensen die anderen
daarvoor hebben uitgesloten? Het
wordt tijd dat herkend en erkend wordt
dat alle mensen in de samenleving
geboren worden. Het is een verant-
woordelijkheid van de samenleving om
alle hindernissen die integratie belem-
meren weg te nemen. (Shafik Abu-
Tahir, New African Voices, Philadelphia
PA.)
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Inleiding

Mensen met een handicap en hun belangenorganisa-
ties geven steeds indringender aan dat zij de regie wil-
len over hun leven en volwaardig deel willen nemen
aan de samenleving. Hoewel ook tegenbewegingen van
zich laten horen (zoals het Verband van Verontruste
Ouders), kiezen meer en meer mensen voor een plek
in de samenleving. Het denken over hoe de onder-
steuning daarbij anders georganiseerd zou kunnen
worden, is onder de term 'support' aan het begin van
de tachtiger jaren in de Verenigde Staten ingezet. Sup-
port heeft als uitgangspunt dat mensen met een han-
dicap - ongeacht de aard en de ernst van de stoornis of
beperking - net als ieder ander in de samenleving
thuishoren. Dat wil zeggen, opgroeien in de eigen
omgeving, naar school gaan in de buurt, werken, spor-
ten en leven met vrienden en familie. Gewoon doen
wat anderen doen, maar met oog en begrip voor de
beperking of stoornis. Vanuit dat gezichtspunt gezien,
worden mensen die op basis van hun handicap in een
instituut worden geplaatst (hoe kleinschalig ook) in
hun mogelijkheden beperkt om aan de samenleving
deel te nemen, met alle problemen vandien. In dit arti-
kel worden aan de hand van twee uitgewerkte voor-
beelden de perspectieven geschetst in het leven van
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Frank. Wat zien we gebeuren als Frank in het circuit
belandt van speciale voorzieningen? Vervolgens wordt
het support als principe uitgewerkt en worden er ande-
re perspectieven voor Frank geschetst. De persona-
ges zijn fictief, maar de uitwerkingen zijn gebaseerd
op bestaande situaties.

Frank en speciale instituties

Na maanden van oplopende spanning wordt Frank
geboren. De verwachting is dat Frank lichamelijk en
verstandelijk gehandicapt is. De verwachte vreugde
over de geboorte is omgeslagen in verdriet. De droom
is een nachtmerrie geworden.
Nul tot twee jaar - Het eerste jaar leeft het gezin in grote
onzekerheid en de ouders kunnen niet accepteren dat
Frank geen wolk van een baby is. Er komen regelmatig
hulpverleners over de vloer die vanuit allerlei hoeken
naar de problemen van Frank kijken en niet op elkaar
afgestemde adviezen geven. Wat het levensperspectief
van Frank is, daarover durven de ouders nog niet na te
denken. De vier jaar oudere broer Max weet niet wat hij
met zijn vaak huilende broertje aanmoet.
Tweejaar - Frank woont thuis en vraagt veel aandacht.
De beperkingen van het kind drukken een zwaar stem-
pel op het gezin. Moeder moet haar baan opzeggen. Op
de peuterspeelzaal zegt de begeleidster dat men geen
ervaring heeft met 'gehandicapten' en dat zij er geen tijd
voor hebben. Bovendien meent ze dat daardoor de
andere kinderen dan aandacht tekort zullen komen.
Broertje Max speelt veel buiten.
Vier jaar - De ouders hebben afspraken gemaakt met
een kinderdagverblijf voor kinderen met een handicap.
Voorlopig kan Frank er nog niet terecht, want er is een
wachtlijst. Intussen neemt het gezin alle zorg op zich,
wat betekent dat vooral de moeder zwaar belast wordt.
Moeder heeft het gevoel overspannen te zijn. Max krijgt
problemen op straat.
Vijfjaar - Frank kan nog niet naar het kinderdagverblijf.
Zoals het er nu uitziet, duurt het nog een half jaar. Om het
vol te kunnen houden gaat Frank een week naar een kin-
dergezinsvervangend tehuis. Hij komt overstuur terug.
De ouders hadden gehoopt dat Frank het naar zijn zin zou
hebben. Broer Max heeft hulp van het RIAGGnodig.
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Zes jaar - Frank zit sinds een half jaar op het kinder-
dagverblijf. Een forse lastenverlichting voor moeder.
Op het kinderdagverblijf zit hij in een groep van acht
kinderen. De kinderen spelen niet echt met elkaar. De
groep wordt goed in de gaten gehouden door een psy-
choloog en een kinderarts. Elke week gaat Frank een
uurtje naar logopedie. De verwachtingen over het kin-
derdagverblijf zijn hoog gespannen. De samenwerking
valt tegen. Eigenlijk wordt er niet naar moeder geluis-
terd en krijgt ze vooral voorgehouden wat er allemaal
op het KDV voor Frank mogelijk is. Thuis blijft Frank
niet goed handelbaar.
Tien jaar - Frank zit nu twee jaar op een school voor
zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK). Daar heeft hij
een vriend en een vriendin. Hij zit vaak alleen op zijn
kamer met de koptelefoon op naar CD's te luisteren. De
schoolvakanties zijn niet om door te komen. Frank
sluit zich steeds meer af. Als hij ergens bij betrokken
wordt, is hij afhoudend.
Twaalf jaar - Frank zit voorlopig nog een paar jaar op
het ZMLK. In de zomervakantie gaat hij met school
naar België. Hij kijkt er al maanden naar uit. De school
zegt dat alles goed gaat en begrijpt eigenlijk niet dat er
thuis problemen zijn. Thuis draait alles om Frank, Max
voelt zich in de steek gelaten.
Veertien jaar - Frank zit in de schoolband. Dat wilde
hij al heel lang. In de klas is hij in aanzien gestegen.
In de kerstvakantie gaat het hele gezin naar Disney-
land in Parijs. Broer Max gaat op zijn zestiende het
huis uit en neemt zijn ouders veel kwalijk.
Zeventien jaar - De klas is bij de sociale werkplaats op
bezoek geweest. In de klas is gesproken over wie wat
wil gaan doen. Zijn vader denkt dat de tuinonder-
houdsploeg goed zou zijn, maar Frank wil chauffeur
worden! Hij verzet zich en is thuis niet meer te hand-
haven. Via een noodbed wordt hij in een internaat
geplaatst. Daar woont hij samen met mensen die
gedragsproblemen hebben. Moeder ziet dat Frank
ongelukkig is, haar zoon Max is de deur uit en haar
man verliest zich in zijn werk.

Uitgangspunten voor support

Om te beginnen is de wijze waarop er over het begrip
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'handicap' gedacht wordt, bepalend voor de wijze waar-
op er naar mensen met een handicap gekeken wordt en
hoe de zorg en ondersteuning worden ingericht. Ligt
daarbij de nadruk op de stoornis of beperking, of op
de problemen die ontstaan bij het in de samenleving
functioneren? In het voorbeeld van Frank dat voor veel
mensen nog altijd dicht bij de werkelijkheid ligt, wordt
uitgegaan van de handicap. Onder support ligt een
definitie waarin de mate waarin de persoon met een
handicap (en in veel gevallen ook het gezin) hinder
ondervindt om op voet van gelijkheid deel te nemen
aan het maatschappelijk verkeer als gevolg van de
stoornis of beperking, de mate van 'gehandicapt' zijn
bepaalt. In die zin is de handicap het maatschappelijk
gevolg van de stoornis of de beperking.
In support ligt het gedachtengoed besloten dat de wer-
kelijkheid een sociale constructie is. De bril die iemand
op heeft, geeft inkleuring aan een werkelijkheid in een
bepaalde context. Senge (1990) spreekt in dat verband
van 'mentale modellen' en zegt: 'Niemand van ons kan
een organisatie in zijn hoofd hebben, of een gezin of
een gemeenschap. Wat we in ons hoofd hebben zijn
beelden, veronderstellingen, verhalen. Onze mentale
modellen bepalen niet alleen hoe we de wereld inter-
preteren, maar ook hoe we ernaar handelen. Mentale
modellen geven gestalte aan onze daden. Het is belang-
rijk dat managers hun eigen model van de werkelijk-
heid kritisch bekijken en zonodig bijstellen.'
Deze constructivistische benadering wordt beschouwd
als de tegenpool van de traditioneel positivistische
gezichtspunten, waarin wordt uitgegaan van één vast-
staande werkelijkheid. Deze opvatting geeft richting
aan de communicatie over en met mensen met een
handicap, het ondersteunen van mensen, de wijze van
organiseren, het gedrag en de houding enzovoort. Alles
hangt met alles samen en het vormgeven van support
is met name gebaseerd op communicatief handelen en
het daarop kunnen reflecteren. Handelen en sturing
vinden plaats in een met elkaar geconstrueerde socia-
le werkelijkheid. Daarbij wordt een belangrijke plaats
ingeruimd voor de dialoog tussen betrokkenen en het
gebruik van beelden om de kwaliteit van de dialoog te
bevorderen.
Het proces van ondersteuning wordt opgevat als een
proces van telkens terugkijken en vooruitkijken.
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In het proces van onderzoek komen bevindingen tot
stand - constructen - die door de communicatie tus-
sen de verschillende betrokkenen worden ontwikkeld
op basis van nieuwe informatie. De resultaten worden
verrijkt door de subjectieve informatie en de over-
dracht van deze waarnemingen aan elkaar. Op deze
wijze wordt niet alleen een momentopname van een
situatie gemaakt, maar wordt het veranderingsproces
zelf ook beïnvloed. Deze methode richt zich op het in
stand houden van de doorgaande interactie, waarbij
sprake is van een open en opbouwende dialoog.

Definitie van 'support'
Support is een proces van persoonlijke ondersteuning,
gericht op het scheppen van voorwaarden om de per-
soon met een stoornis of beperking kansen en moge-
lijkheden te bieden op deelname aan de samenleving,
met als belangrijkste kenmerken: zelf de regie voeren,
het maken van eigen keuzen, het zich kunnen ont-
plooien, het kunnen vervullen van een gewaardeerde
maatschappelijke rol.

Vragen van mensen met een handicap
In Mensen met een handicap en hUil omgeving (Kräber
en Van Dongen 1996) wordt uitgebreid stilgestaan bij
de vragen van mensen met een handicap. Daar zien we
als rode draad dat alle mensen in feite hetzelfde wil-
len: waardering, contacten met anderen, zelfvertrou-
wen, eigen keuzen kunnen maken; dat mensen met
een handicap onderschat worden in hun mogelijkhe-
den en dat zij willen dat er naar hen geluisterd wordt;
dat ervaren wordt dat veel hulpverleners nog altijd
menen het beter te weten; dat een handicap extra ener-
gie vraagt om maatschappelijk te kunnen functione-
ren en men daarin ondersteund moet worden. Maar
ook dat er met de juiste ondersteuning veel bereikt kan
worden. In zijn algemeenheid komt naar voren dat
men er gewoon bij wil horen en meer specifiek dat
mensen met een handicap meer autonomie (zelf doen,
zelf beslissen, onafhankelijk), gelijkwaardigheid (het
krijgen van gelijke kansen, voor vol worden aangezien)
en een eigen identiteit wensen (niet beschouwd wor-
den als een categorie, maar als individu met eigen ken-
merken en eigenschappen, los van enig stigma).
Er is een patroon zichtbaar waarin de persoon met een
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handicap wil dat er anders met zijn vragen wordt
omgegaan. Hij of zij is mondiger en geeft aan dat het
zoeken van antwoorden een gezamenlijke zoektocht is
waarbij de hulpverleners goed luisteren en de erva-
ringsdeskundigheid serieus ingezet wordt. Er is ook
een patroon zichtbaar in de inhoudelijke koers van de
vragen. Er worden meer antwoorden verlangd die los
staan van het bestaande aanbod en er wordt steeds
vaker voor gekozen om in de samenleving naar oplos-
singen te zoeken. De vrager wil geen standaardaanbod.
De verzorgingsstaat creëerde voor elk maatschappe-
lijk probleem een door de overheid geregiseerde en
door professionals uitgevoerde oplossing. Het effect
van deze ontwikkeling is geweest dat burgers het zicht
zijn kwijt geraakt op hun eigen mogelijkheden, maar
dat wil niet zeggen dat die mogelijkheden er niet zijn.
Echter, ook na het afslanken van de verzorgingsstaat
treedt de overheid nog steeds nadrukkelijk als regel-
geefster op de voorgrond. Evenals de sector zelf, schijnt
ook de overheid te denken dat effectieve vernieuwing
vooral van haar initiatieven afhangt. Ik geloof hier
weinig van. De overheid kan door het creëren van rech-
ten institutionele barrières wegnemen en deuren ope-
nen. Dat is van groot belang. Wat vervolgens binnen de
nieuw geschapen sociale ruimte gebeurt, hangt echter
niet af van de overheid, maar van burgers die deze
ruimte inhoud geven.

Bouwstenenen voor support

Support is gericht op het gezamenlijk scheppen van
voorwaarden om kansen en mogelijkheden te bieden
voor deelname aan de samenleving. Daarvoor zijn ver-
schillende bouwstenen beschikbaar die in samenhang
gezien moeten worden. Enkele meest in het oog sprin-
gende bouwstenen passeren hier de revue.

Beeldvorming
Bij support is er aandacht voor de persoon, aandacht
voor het gezin en aandacht voor de omringende net-
werken. De manier waarop de mensen in deze net-
werken naar de persoon kijken, is van invloed op hun
gedrag en de wijze waarop ze met de persoon omgaan.
Bij de supportaanpak is daarom het beïnvloeden van
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de beeldvorming en het wegnemen van eventuele
vooroordelen een aparte taak. Aan de orde is ook hoe
de persoon naar zichzelf en de omgeving kijkt. In een
omgeving waarin een beperking als negatief wordt
beoordeeld, leert de persoon zichzelf niet veel van de
omgeving te verwachten. Als dat wordt versterkt door
voortdurende teleurstellingen en afwijzingen, kan dat
leiden tot een negatief zelfbeeld met het daarbij beho-
rende terugtrekkende of uitdagende gedrag.

Luisteren
Het hele proces van samen op pad gaan en samen naar
mogelijkheden zoeken begint met luisteren. Luisteren
naar mensen en hen aanmoedigen te vertellen wat hen
bezighoudt, wat ze graag doen, hoe hun levensloop er
uit ziet met hoogte- en dieptepunten. Een support-
werker moet met een ander kunnen meevoelen; kun-
nen meeleven met wat een ander beleeft; met wat hem
of haar beweegt, ontroert, overkomt.

Eigen keuze
Elke poging om keuzen te ondersteunen begint met
onderzoek naar met wie, waar en hoe mensen hun tijd
zouden willen invullen. Hebben mensen dromen of
nachtmerries over wat ze wel en niet willen? In een sys-
teem dat werkelijk keuzen biedt, hebben mensen
voortdurend kansen en worden ze gestimuleerd aan te
geven wat hun voorkeuren zijn. Dat betekent dat je
erkent dat iedereen wensen en voorkeuren heeft. Veel
mensen hebben systematisch ervaren dat hun voor-
keuren werden ontkend.

Ethisch handelen
Wat ethisch handelen is in een begeleidingsproces
waarin een persoon afhankelijk is van de begeleider,
is soms lastig te bepalen. Hoe groter de afhankelijk-
heid, hoe moeilijker het is om de grens van bevoog-
ding in het ethisch handelen vast te stellen. Hoe dan
ook, de persoon met een handicap kent een eigen
autonomiteit. Als de hulpverlener eigen normen
oplegt aan de persoon, wordt de eigenheid van de per-
soon doorbroken en wordt hij of zij niet gekend, maar
ontkend.
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De dimensies in relatie tot kwaliteit van leven
Waar het uiteindelijk om gaat, is het bevorderen van
de kwaliteit van leven. Met O'Brien onderscheiden we
daarin vijf dimensies: aanwezigheid in en deelname
aan de samenleving; zelf keuzen kunnen maken; com-
petentie hebben; respect en participatie in netwerken.

Het netwerk als bondgenootschap
In de informele samenleving proberen mensen met
elkaar problemen op te lossen. Vraag aan mensen wie
ze het eerst raadplegen als ze het niet meer weten. Vaak
zijn het de ouders of een goede vriend of vriendin. Pas
in latere instantie komt een professional aan bod. De
meeste mensen hebben een netwerk van niet-profes-
sionals waar ze op terug kunnen vallen. Voor mensen
met een handicap is de situatie vaak zo gegroeid dat
daarvan geen sprake is. Het smalle natuurlijke netwerk
dat er wel is, is veelal overbelast. In de supportgedachte
is het een taak voor de ondersteuner om samen met
het gezin het netwerk verder te mobiliseren en uit te
bouwen, als bondgenoten. Bondgenootschap betekent
samen optrekken, naast iemand gaan staan, samen
zoeken naar oplossingen. Bondgenoten sluiten als het
ware een verbond om samen een doel te bereiken.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid nieuwe stijl
betekent dat het doen en laten van burgers jegens
elkaar niet alleen door formele instituten, maar ook en
vooral door informele sociale relaties wordt bemid-
deld. Effectieve integratie van mensen met een handi-
cap is mijns inziens afhankelijk van de vraag of
voldoende burgers in onze samenleving in staat zijn
om deze verantwoordelijkheid te belichamen.
Het is duidelijk dat er bij de ontwikkeling van support
veel aandacht is voor het opbouwen en onderhouden
van netwerken. Hiervoor moet gezocht worden naar
mensen die dat goed kunnen. Dat hoeven geen pro-
fessionals te zijn, het kan ook de verzekeringsman, de
buurman, de vrouw achter de kassa van de supermarkt
of de broer van vader zijn. Mensen die volop in de
samenleving staan, actief zijn in het verenigingsleven,
mensen die openstaan voor andere mensen. Er is een
echte ondersteuner en netwerkbouwer nodig, die niet
stuurt maar faciliteert, die zelf zijn verankering heeft
in de lokale gemeenschap en deuren weet te openen
voor mensen met een handicap. Een bruggenbouwer.
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Het profiel van de bruggenbouwer
Bruggenbouwers bouwen - samen met de persoon met
een handicap en het sociale netwerk - bruggen naar
andere mensen en organisaties in de samenleving. De
bruggenbouwer is iemand die samen met de betrok-
ken personen en hun netwerken de samenleving als
het ware openbreekt en geschikt maakt voor partici-
patie van mensen met een handicap. Dat kunnen hulp-
verleners zijn, maar het kan net zo goed iemand zijn
die zich betrokken voelt op de persoon met een han-
dicap en zich als zodanig verdienstelijk kan maken in
het helpen realiseren van voorkeuren van mensen met
een handicap. Of iemand een goede bruggenbouwer
is, staat los van het al dan niet deel uitmaken van een
organisatie. Het gaat om duizendpoten die beschikken
over een bepaalde houding of instelling waardoor het
mogelijk wordt bruggen te slaan.

Persoonlijke toekomstplanning
Persoonsgericht plannen is een methodische manier
om support handen en voeten te geven. Het omvat een
aantal benaderingswijzen, zoals het individueel onder-
steuningsplan, de persoonlijke toekomstplanning,
MAPS of de Path-planning. Elke benadering kent eigen
toepassingen, maar ze gaan uit van gemeenschappe-
lijke vertrekpunten:
de persoon op wie de planning zich richt en de
direct betrokkenen zijn de belangrijkste mensen
die richting geven aan de planning;
de kennis van hen die dichtbij de persoon staan en
hem of haar goed kennen is van groot belang;
de informatie uit technische assessment kan een
rol spelen, maar is alleen van belang als het een
functie heeft in het beter leren kennen van de per-
soon en bijdraagt aan de wenselijke toekomst.

Het doel van Persoonsgericht plannen is: gezamenlijk
leren door gemeenschappelijke actie. Verschillen van
opvatting en inzichten kunnen expliciet worden
gemaakt en 'uitonderhandeld' worden. Het beoogt ver-
anderingen te bewerkstellingen in de samenleving
(community life), uitsluiting van mensen met een han-
dicap te voorkomen en bij te dragen in het toeganke-
lijk maken van de samenleving. Persoonsgericht
plannen beïnvloedt veranderingen door een beeld te
creëren van de wenselijke toekomst en mensen uit te
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nodigen om bij te dragen aan het realiseren daarvan.
Het gaat erom de persoonlijke relaties te versterken en
mensen te helpen plannen, tot actie over te gaan en te
leren te reflecteren op hun successen en fouten.

Support voor Frank

Frank blijkt bij de geboorte het syndroom van Down
te hebben. In het begin was dat nog niet direct duide-
lijk, maar de huisarts en de kinderarts hebben alles
gedaan om zo snel mogelijk zoveel mogelijk duidelijk
te hebben. De ouders worden verwezen naar een orga-
nisatie voor vroeghulp. Ze maken kennis met een hulp-
verlener die goed blijkt te beseffen wat er speelt in een
gezin dat zo'n klap moet verwerken. De hulpverlener
is een echte medestander die luistert en er de tijd voor
neemt om samen met de ouders te kijken naar de stap-
pen die gezet kunnen worden. De hulpverlener staat
naast de ouders en informeert, vertelt wat er allemaal
kan. Er ontstaat een vertrouwensband. De ouders
wordt geadviseerd het eigen sociale netwerk zo actief
mogelijk in te schakelen en de hulpverlener helpt daar-
bij. Na veel praten over het verdriet maken de ouders
en de hulpverlener samen een verslag waarin zorg-
vuldig wordt beschreven wat de situatie van het gezin
is. Dat verslag kunnen de ouders meenemen als ze
gesprekken hebben met anderen.

Nul tot twee jaar - De hulpverlener komt regelmatig bij
het gezin langs om te kijken ofhet goed gaat. Naarma-
te de ouders meer aan het feit gewend zijn dat Frank een
bijzonder kind is, komt er ruimte om na te denken over
toekomstperspectieven. Er wordt al nagedacht over een
peuterspeelzaal en de hulpverlener neemt de ouders mee
naar een paar crèches om te laten zien, hoe andere kin-
deren met een handicap daar worden opgevangen.
Twee jaar- Als Frank twee jaar is, gaat hij naar de peu-
terspeelzaal. In het begin vinden de ouders het ver-
schrikkelijk moeilijk om Frank achter te laten, maar
hij vermaakt zich kostelijk. Hij heeft al snel een vriend.
De extra aandacht en ondersteuning die Frank nodig
heeft, wordt gegeven in samenwerking tussen de lei-
ding, de ouder en een ambulante begeleider.
Als Frank al wat langer op de peuterspeelzaal komt,
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springen ook andere ouders af en toe in. De ambulan-
te begeleider heeft regelmatig contact met de ouders,
de leiding van de peuterspeelzaal en met andere
ouders. De ouders van de andere kinderen reageren
verrassend positief en een ouder vertelt dat zij het
belangrijk vindt dat haar kind in contact is gekomen
met Frank.
Vierjaar - Omdat de ouders gestimuleerd zijn door de
gang van zaken op de peuterspeelzaal, is het haast van-
zelfsprekend dat Frank naar het gewone basisonder-
wijs gaat. Moeder heeft heel wat te overwinnen om de
school te bellen. Het is een drempel voor haar om
Frank voor haar gevoel 'naar binnen te praten'. Ze weet
zich gelukkig gesteund door de gezinsbegeleider en de
ambulante begeleider die Frank zal blijven onder-
steunen. Een paar kinderen van de peuterspeelzaal
gaan tegelijk met Frank naar dezelfde school. De
ouders hebben een leerlinggebonden budget aange-
vraagd.
Vijfjaar - Frank heeft in het eerste jaar op de basis-
school flink moeten wennen. Door zijn vriendjes, zijn
ouders en de ambulante begeleider is hij door de moei-
lijke periode heen geloodst. De kinderen op school
kennen Frank inmiddels ook. Het kan een lastpost zijn
die aan je haren trekt, maar je kunt er ook mee lachen.
Frank hoort er gewoon bij. Ook op verjaardagsfeestjes
is hij regelmatig present.
Zes jaar - De leidster van de zeeverkenners heet Frank
en zijn begeleider, de gepensioneerde buurman van
twee huizen verder, van harte welkom. De buurman en
Frank worden dikke maatjes. Na een paar weken lopen
Frank, de buurman en de vriendjes samen naar het
clubhuis. Of de buurman ook meegaat op kamp, weet
hij nog niet.
Tien jaar - Frank draait goed mee in groep zeven. Naast
de ambulante begeleider, komt ook de broer van de
buurman regelmatig op school. Dan lezen ze samen
boeken. Volgende week gaat hij voor de derde keer mee
op zeeverkennerskamp. Op zaterdagmorgen helpt hij
twee jongens uit de straat met auto's wassen. Met het
geld wil hij een grotere muziekinstallatie kopen. Dan
kan hij met Pierre die aan de overkant woont, naar de
Rolling Stones luisteren. Frank en Pierre zijn Stones-
fans. Over twee maanden gaan ze samen naar een con-
cert in de Amsterdam Arena.
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Twaalf jaar - Het vinden van een vervolg heeft heel veel
voeten in de aarde. De ouders bellen stad en land af.
Uiteindelijk hebben ze een school gevonden die het wel
wil proberen. Het is een VBO-school, niet echt in de
buurt. Het vervoer is een probleem, er wordt gepro-
beerd wat te regelen met verschillende leerkrachten.
Met veel kunst en vliegwerk lukt het eindelijk.
Veertien jaar - Frank is gevraagd voor de voordracht-
wedstrijd op school. Eigenlijk durft hij niet, maar zijn
klasgenoten zeggen dat hij goed over de Rolling Sto-
nes vertelt. Met Silvia, een klasgenoot die zich vaak
over hem ontfermt, is afgesproken dat zij helpt bij de
presentatie. Hij is zenuwachtig, maar het is ook span-
nend. De ambulante begeleider heeft gezegd dat ze ook
komt.
Zeventien jaar - Frank heeft samen met de ambulan-
te begeleider kennis gemaakt met job coach Frank. Hij
begeleidt mensen die administratief werk doen. Frank
heeft wel in de gaten dat Frank weet waar de klepel
hangt.

Kanttekeningen bij support

Fundamentele verandering
Het gaat bij support niet om een oppervlakkige ver-
andering waarin de context gelijk blijft, maar om een
verandering waarbij de context wordt getransfor-
meerd. Dat soort transformaties zijn vaak moeilijk te
maken. Het is doorgaans niet de theorie die mensen
overtuigt, maar het zien van concrete voorbeelden
waarbij 'het nieuwe' op een goede en overtuigende
manier gestalte krijgt. Niets blijkt zo weerbarstig als
het veranderen van diepgewortelde praktijken. Weer-
barstig ook, omdat er zoveel actoren bij betrokken zijn
die allemaal gewend zijn op een bepaalde manier te
kijken en te werken: de mensen met een handicap zelf,
de overheid, de zorginstellingen en hun medewerkers,
maar ook burgers in de samenleving.

Andere normen en waarden
Regelmatig zijn er geluiden hoorbaar van mensen in
organisaties die denken dat support een truc is die je
er even bij doet. Men onderkent niet dat het gaat om
een set van normen en waarden die consequenties
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heeft voor de gehele 'organisatie'. De organisatiestruc-
tuur en -cultuur moeten zo zijn ingericht dat het pro-
ces rond support optimaal wordt gefaciliteerd. Een
organisatie die support in praktijk wil brengen, zal oog
hebben voor het toerusten van de medewerkers, maar
dat niet alleen. Om het proces te kunnen faciliteren is
een flexibele organisatie nodig die kan inspelen op de
- vaak snel- veranderende vragen. Daarmee zal ook de
visie op organiseren meeveranderen. Verandert de
organisatie niet, dan zal dit ernstige belemmeringen
opleveren voor het supportproces. In het verlengde
daarvan zien we vaak dat niet onderkend wordt dat
een nieuwe set normen en waarden gedragen moet
worden door de medewerkers die daar tenslotte mee
aan de slag moeten.

Kunnen organiseren
De bestaande instituut-organisatie komt onder druk
te staan, als men met support aan de gang gaat. Insti-
tuten komen bijvoorbeeld half leeg te staan, waardoor
het steeds moeilijker wordt om zaken organisatorisch
rond te krijgen. Relatief gaat er daardoor steeds meer
geld naar instituten (i.e. financiering van een systeem
dat steeds meer nadelen te zien geeft). De support-
medewerkers krijgen zo het beeld voorgeschoteld dat
er niet echt voor hen gekozen wordt en dat ze afge-
scheept worden met minder. Dat kan belemmerend
werken op de motivatie.

Stapje voor stapje
Enthousiast beginnen met support en veel plannen
maken is een belangrijke start, maar enthousiast aan
de gang gaan om vervolgens te ervaren dat de reali-
satie stagneert vanwegete hoge ambities, is funest voor
alle betrokkenen. Dat werkt demotiverend en het
draagvlak om nog eens opnieuw met verve aan de slag
te gaan is geslonken. Beter stapje voor stapje haalba-
re doelen dan mooie verhalen waarvan in de praktijk
weinig terecht komt.

Steun vanuit de organisatie
Support gestalte geven is een ontdekkingstocht die veel
vraagt van mensen. Elk plan is een intensieve en ingrij-
pende reeks van gebeurtenissen op zich. Mensen die
daarmee bezig zijn, moeten het gevoel hebben dat ze
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er niet alleen voor staan en aan den lijve ervaren dat
ze vanuit de organisatie gesteund worden.

Tenslotte

Een groot aantal instellingen is al geruime tijd bezig
om hun diensten vanuit de supportgedachte vorm te
geven. Koepelorganisaties en verenigingen voor belan-
genbehartiging steunen die ontwikkeling in toenene-
mende mate. En ook de overheid geeft nadrukkelijk
aan de maatschappelijke participatie van mensen met
een handicap en hun gezinnen als uitgangspunt voor
haar beleid te nemen. Er is tijd, energie en betrokken-
heid nodig om veranderingen te kunnen doorvoeren.
Dat gaat niet zonder slag of stoot; het is een langdurig
proces dat soms conflicten met zich meebrengt, maar
bij fundamentele veranderingen is dat vanzelfsprekend
en onvermijdelijk. De ervaringen die mensen met een
handicap in de samenleving opdoen - én de ervarin-
gen van familieleden en hulpverleners - zijn echter
bemoedigend en inspireren om op de ingeslagen weg
door te blijven gaan, waarbij het welzijn en de eigen
regie van de persoon met een handicap centraal staan.

Hans R. Th. Kröber is bestuurder van de PameijerKeerkring.
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Kwartiermaken
Zoetermeer
Gerda Scholtens

•In

'Het voelde na mijn ontslag uit de

inrichting niet meteen alsof ik op
mezelf kon bouwen. Je staat niet

meteen weer stevig op eigen benen als

je hebt ervaren hoe onleefbaar het
leven kan zijn voorbij bepaalde gren-
zen. Als je eenmaal het bestaan van die
grenzen weet, is er nog maar weinig
vanzelfsprekend. Er is een enorme
kwetsbaarheid die je te boven moet
komen. Je moet jezelf en de wereld
opnieuw uitproberen en testen hoe de
dingen werken. En omdat het zelfver-
trouwen weg is, is dat een hachelijke
onderneming. Je moet het juiste even-
wicht vinden tussen doen en laten, tus-
sen jezelf afschermen van de dynamiek
van het leven en aan het leven deel ne-

, (I)

men.
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Marginalisering en uitsluiting

In februari 1997 is het project Kwartierrnaken in Zoe-
termeer gestart. Uitgangspunt voor het project is het
verkleinen van de afstand tot de samenleving, zoals
mensen met psychiatrische ervaringen die beleven.
Het leven is vaak grondig verstoord geraakt. Eenmaal
in de marge van de samenleving beland, is het moei-
lijk terug te keren, zeker als - zo is de ervaring van veel
cliënten - je je psychiatrische achtergrond beter kunt
verzwijgen. Een deel van jezelf mag er niet zijn.
Voor sommigen is het proces van marginalisering en
uitsluiting zo pijnlijk geweest dat zij kiezen voor een
patiëntenrol. Anderen willen wel (weer) 'lid van de
wereld worden' (2), maar komen daarbij in een soort
niemandsland terecht: de samenleving biedt weinig
houvast en is niet gastvrij voor mensen die als gevolg
van die psychiatrische ervaringen, moeite hebben met
het dagelijks bestaan.
In het project Kwartierrnaken werken we aan een
maatschappelijke infrastructuur met beschutte plek-
ken, niches, waar mensen zich welkom weten en 'de
wereld opnieuw kunnen uitproberen' (Petry en Nuy
1997). Een bekend voorbeeld van een activiteit met
zo'n nisfunctie zijn de Vriendendiensten. In het
beschutte gezelschap van een maatje kunnen mensen
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met hun interesses in de buitenwereld weer iets doen.
In het project Kwartierrnaken ontwikkelen we met
organisaties op het gebied van welzijn en wonen acti-
viteiten die zo'n nisfunctie hebben.

Erkenning

Het project Kwartierrnaken in Zoetermeer is een reha-
bilitatieproject. Rehabilitatie betekent letterlijk eer-
herstel, eerherstel voor mensen met een psychiatrische
achtergrond die voorheen slechts een plaats in de
inrichting of een gemarginaliseerde plaats in de
samenleving werd gegund. Rehabilitatie staat voor het
creëren van mogelijkheden voor de chronische psy-
chiatrische patiënt om van patiënt burger te worden
op een manier die bij hen past. (Kal 1997)
Uit verhalen van ervaringsdeskundigen weten we, hoe
moeilijk het leven na de psychiatrie is als erkenning
van het psychisch lijden uitblijft. De extramuralisering
van psychiatrische zorg levert mensen wel een fysieke
plaats op in de samenleving, maar geen toekomst. Een
ervaringsdeskundige vertelde dat zijn psychiatrische
diagnose hem zodanig beroofd had van wat voor hem
essentieel is in het leven - geliefd en geliefde te zijn, van
betekenis voor anderen, in een relatie of als vader - dat
hij zich afvroeg of dit leven voor hem nog wel de moei-
te waard is.
In een kleinschalig onderzoek dat vanuit Kwartier-
maken is verricht naar de mogelijkheden voor men-
sen met een psychiatrische achtergrond in buurt- en
sportverenigingen en in het vrijwilligerswerk, bleek
beeldvorming over psychiatrie ook een struikelblok te
zijn.(J) Psychiatrie roept allerlei vooroordelen op die
afstand scheppen. Op een bijeenkomst met hulpverle-
ners, voorafgaand aan dit onderzoek, vroegen som-
migen zich om die reden ook af of je wel apart
aandacht moet vragen voor mensen met een psychia-
trische achtergrond. Zou het niet juist stigmatiserend
kunnen werken? Dit dilemma is steeds aanwezig in het
project en vereist voortdurend aandacht in de manier
waarop betrokkenheid wordt gevraagd bij problemen
en mogelijkheden van mensen met een psychiatrische
achtergrond. Leidraad voor ons is dat cliënten zich
daarin herkennen als burger en de handreiking niet
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als denigrerend ervaren. Dat is iedere keer weer een
zoektocht, omdat persoonlijke verhalen over hoe men-
sen met een psychiatrische diagnose in het leven staan
zo verschillend zijn en er nog betrekkelijk weinig sys-
tematisch kennis over wordt verzameld.
Om die reden zijn we begin 1999 begonnen met mul-
tiloogbijeenkomsten in Zoetermeer, begeleid door
degene die het concept voor Nederland heeft ontwik-
keld, Heinz Möller. De multiloogbijeenkomsten zijn
een soort gespreksgroepen waarin ervaringsdeskun-
digen, familieleden, hulpverleners en anderen die al
dan niet beroepsmatig met psychiatrie te maken heb-
ben, op basis van gelijkwaardigheid ervaringen met
elkaar uitwisselen over psychisch lijden. Frappant is
dat de multiloogbijeenkomst voor ervaringsdeskun-
digen een plek biedt waar zij soms voor het eerst hun
verhaal vertellen over hoe zij psychotische periodes
hebben beleefd, over de psychiatrische behandelingen
en over de invloed van dit alles op relaties met fami-
lie en vrienden en op hun hele leven. Tijdens een eva-
luatie van multiloogbijeenkomsten sprak een
ervaringsdeskundige haar waardering over dit initia-
tief uit, omdat zij zich hier niet patiënt voelde. In con-
tacten met familie en vrienden voelde zij zich vaak
weer de patiënt en die rol belemmerde haar haar erva-
ringen met hen te delen.
Het belang van deze bijeenkomsten is dat ervaringen
met psychisch lijden gekend en erkend worden, dat ze
er mogen zijn. Ervaringsdeskundigen kunnen vertel-
len over het leed wat zij hebben gehad en hen is aan-
gedaan; familie en vrienden kunnen hun zorgen uiten
en komen niet geïsoleerd te staan; hulpverleners en
anderen die beroepsmatig betrokken zijn bij psychia-
trie, leren het 'binnenperspectief' kennen van mensen
met een psychiatrische achtergrond. Op hun beurt
kunnen laatstgenoemden deze inzichten weer delen
met hun collega's.

Niches in de samenleving

Betrokkenheid organiseren betekent het perspectief
van cliënten in contacten met maatschappelijke orga-
nisaties present stellen en zodoende beleid en uitvoe-
ring beïnvloeden. Nu na drie jaar is er een begin van
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dergelijke praktijken. Bijde welzijnsinstelling van Zoe-
termeer wordt op initiatief van Kwartierrnaken een
sociaal-cultureel werker aangesteld die de taak heeft
gastvrijheid in buurt- en sportverenigingen en het
vrijwilligerswerk te versterken. De werkwijze is dat als
iemand deel wil nemen aan activiteiten of vrijwilli-
gerswerk wil doen, in de betreffende organisatie
gezocht wordt naar een gastvrouw of gastheer. Dit is in
principe iemand die zelf ook vrijwilliger is of lid van
die sportclub en als maatje optreedt voor degene die
moeite heeft om in zijn eentje de drempel over te
komen. Op die manier komt, door de inzet van men-
sen uit de organisatie zelf, gastvrijheid op de agenda
te staan en wordt er een netwerk van gastvrije organi-
saties opgebouwd.

Humanistiek nr.3, 1ejaargang september 2000

Een ander project is het tweede kansbeleid. Tot nu toe
volgde huisuitzetting voor huurders die ernstige huur-
schulden hadden of anderen overlast bezorgden. De
achtergrond van de problematiek speelde meestal geen
(grote) rol. Met het tweede kansbeleid komt daar aan-
dacht voor: indien de huurder ermee instemt, wordt
onder supervisie van een coördinator van de GGD een
plan gemaakt om de situatie leefbaar te maken. Uit-
gangspunt in het tweede kansbeleid blijft dat de huur-
der zelf iets moet willen doen aan de situatie. Dat stelt
hoge eisen aan de manier waarop er door de organi-
saties met de huurder wordt gecommuniceerd. Kwar-
tiermaken betekent in deze gesprekken het perspectief
van de cliënt I huurder naar voren brengen: 'Voor mij
was de keuze: of gaan zwerven en totaal verloederen

29



of mijn autonomie opgeven en begeleiding accepteren:
(Metro, 24-1-2000) Organisaties redeneren vaak van-
uit keuzemogelijkheden en verantwoordelijkheidsbe-
sef, terwijl mensen klem zijn komen te zitten en hun
situatie als een loden last ervaren.

Op verhaal komen

'Verlies is een ervaring naar een nieuwe weg. Een nieu-
we gelegenheid om op een andere manier te denken.
Verliezen is niet het einde van alles, maar het einde van
een bepaalde manier van denken. Wie ergens valt staat
ergens anders weer op. Dat is de wet van het leven:(')

Deze initiatieven waarin mensen zich toerusten om te
participeren in de samenleving, zullen de komende
tijd gebundeld worden in een Kwartiermakerij. Doel
van de Kwartiermakerij is om op individueel en col-
lectief niveau verbindingen te leggen tussen de vraag
wat mensen nodig hebben om te integreren en het
aandeel dat maatschappelijke organisaties daarin heb-
ben. Met andere woorden: hoe kunnen deze organisa-
ties toegerust worden om het proces van maat-
schappelijke integratie te faciliteren?

Drs. Gerda Scholtens is andragoloog en kwartiermaakster,
eerst bij het RIAGG Haagrand, nu bij Reakt, een organisatie
voor dagbesteding en arbeidsrehabilitatie.

Noten
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Mensen met psychiatrische ervaringen lijden vaak ver-
liezen op verschillende levensgebieden. Door verlies
van werk, het afbreken van een opleiding veranderen
de perspectieven rond inkomen, het bestedingspa-
troon en huisvesting vaak drastisch. Verhoudingen in
relaties met partner, kinderen, familie en vrienden
komen onder druk te staan. Mensen hebben vaak niet
meer het gevoel dat zij nog in tel zijn. Op een kennis-
makingsbijeenkomst van het project Kwartiermaken,
drie jaar geleden, bleek het voor veel mensen moeilijk
te zijn om over de toekomst te fantaseren. De onmo-
gelijkheden als gevolg van beperkingen in fysieke en
mentale vermogens zijn in hun verhalen levensgroot
aanwezig. Het zoeken naar mogelijkheden blijkt een
taai en moeizaam proces te zijn waar mensen heel veel
steun bij kunnen gebruiken.
In het project Kwartiermaken wordt op verschillende
manieren gewerkt aan het motiveren van mensen om
zich op (terugkeer in) de samenleving te oriënteren. In
de Kwartiermakerskrant, tijdens koffietafels die met
enige regelmaat worden gehouden, in een schrijfwerk-
plaats vertellen mensen hun verhaal en geven com-
mentaar op initiatieven vanuit Kwartiermaken. In het
onlangs gehouden verhalenvertelproject oefenden deel-
nemers, hoe zij (hun) verhalen op verschillende manie-
ren kunnen vertellen en hoe zij kunnen 'kiezen', welke
rol zij daarin willen spelen. Door zo met verhalen bezig
te zijn, wordt er speelruimte gecreëerd om enige
afstand te nemen van de opgelegde marginale rol in de
samenleving en om eigen krachten te leren kennen.

I)

2)

3)

')

W. Boevink, 'Over leven na de psychiatrie', in:
Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 1997, nr. 3.
'Ik verlang ernaar lid van de wereld te worden' ...
'( ...) iedereen zal dan vol vreugde roepen: "Jan, Jan,
je hoort erbij. Nu ben je lid van de wereld:' (... ) Ik
vind dat ik na alle strijd die ik gestreden heb dat
feest mag meemaken. Maar het duurt zo lang: Uit:
Onbekende huisgenoten.
G. Scholtens en D.Kal (red.) (1999), Kwartierma-
ken in buurt- en sportverenigingen en vrijwilli-
gersorganisaties, Zoetermeer.
Het waren de woorden van de Perzische dichter
Mohammed Mogtari. Geciteerd in: Kader Abdo-
lah (2000), Spijkerschrift, De Geus, p. 331.
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Eén wereld voor alle
mensen, één school voor
alle kinderen

Gert de Graaf

In onderstaand artikel zal worden inge-
gaan op integratie in het onderwijs van

leerlingen met een verstandelijke

belemmering. Daarbij zal de integratie

van leerlingen met Downsyndroom een
aantal keren als voorbeeld worden
gebruikt. Het artikel laat zien dat de
Nederlandse praktijk van onderwijsin-
tegratie een vorm van selectieve inte-
gratie betekent. Er wordt aangegeven
op welke wijze hierin verandering zou
kunnen worden gebracht.
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Terminologie

In de recente Engelstalige literatuur over integratie in
het onderwijs treft men steeds vaker de term inclusief
onderwijs aan. Deze wijziging in de terminologie is
niet bedoeld als oude wijn in nieuwe zakken, maar
staat voor een inhoudelijke verandering. Waar inte-
gratiedenkers uitgaan van het integreren van 'afwij-
kende' kinderen in een groep 'normale' kinderen, wordt
door inclusiedenkers deze scheiding tussen 'afwij-
kendheid' en 'normaliteit' verworpen. Inclusiedenkers
benadrukken dat alle mensen verschillen van elkaar
en stellen dat een belemmering of handicap het gevolg
is van een omgeving die in onvoldoende mate tege-
moet komt aan de verschillen tussen kinderen (Lips-
ky en Gartner 1996; Booth en Ainscow 1998). Een
belemmering of handicap is volgens deze theoretici
uiteindelijk het resultaat van exclusie (buitensluiting).
Het gaat bij inclusie dus om het creëren van een omge-
ving die gericht is op het vergroten van de particpatie
van alle kinderen (Florian 1998; Ferguson 1996; Booth
en Ainscow 1998; Idol 1997). Inclusie betekent tevens
dat er geen ondergrens wordt gehanteerd aan het func-
tioneren van een kind: alle kinderen, en niet alleen uit-
verkoren kinderen die integratie-geschikt worden
geacht, hebben het recht samen op te groeien en samen
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naar school te gaan. Inclusief onderwijs wordt daar-
bij gezien als de manier om de toekomstige generatie
volwassenen te leren met respect om te gaan met ver-
schillen (Lipsky en Gartner 1996; De Graaf 1999).

Onderwijsintegratie in Nederland

Er is geen ander land met zo'n uitgebreid systeem van
gesegregeerd speciaal onderwijs als Nederland. Meer
dan vier procent van alle kinderen tussen de zes en
zeventien jaar volgt onderwijs op een speciale school.
Ook wat betreft het aantal soorten speciale scholen is
ons land de absolute koploper: andere landen kennen
op zijn hoogst acht verschillende soorten speciaal
onderwijs, wij hebben er veertien (en nog niet zo lang
geleden zelfs 21) (De Graaf 1998b).
Met het Weer Samen Naar School-beleid wordt door
de overheid geprobeerd de groei van de 'lichtere' vor-
men van speciaal onderwijs - onderwijs voor moeilijk
lerende kinderen (MLK) en onderwijs voor kinderen
met specifieke leerproblemen (LOM) - in te dammen.
Het opnemen in het reguliere onderwijs van kinderen
uit de 'zwaardere' vormen van speciaal onderwijs -
onder andere onderwijs voor kinderen met een licha-
melijke of zintuiglijke belemmering en onderwijs voor
zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) - is echter niet
het gevolg van gericht beleid van de overheid, maar
komt voort uit initiatieven van de ouders van de
betreffende kinderen.
Deze ouders vechten voor de individuele integratie van
hun kind. Scholen proberen op ad hoc basis aan deze
vraag van ouders tegemoet te komen. Deze scholen doen
dit vrijwillig. Voor de betreffende kinderen geldt er
namelijk geen recht op onderwijs op een reguliere
school. Er is daarmee in de praktijk sprake van selec-
tieve integratie: ouders van kinderen met meer aan-
zienlijke belemmeringen lopen een aanzienlijk grotere
kans aan te kloppen op gesloten deuren. Het moge dui-
delijk zijn dat de term 'inclusief onderwijs', zoals deze
in het voorafgaande is gedefinieerd, daarmee in het
geheel niet van toepassing is op de Nederlandse aanpak.
Hier ter lande is niet diversiteit de norm, maar moeten
ouders de school vragen of deze alsjeblieft een plaatsje
wil maken voor hun van de norm afwijkende kind.
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Motieven van de ouders van geïntegreerde
leerlingen met Downsyndroom

De onderwijsintegratie van leerlingen met Downsyn-
droom is illustratief voor de drijvende kracht van de
ouders. Sinds halverwege de jaren tachtig kan men
steeds vaker kinderen met Downsyndroom aantreffen
in het reguliere onderwijs in ons land. Inmiddels start
meer dan vijftig procent van deze kinderen zijn
schoolloopbaan op een reguliere school (Fekkes, Ver-
rips en Hirasing 1998; Pijl en Scheep st ra 1998). Naar
de motieven van de ouders van deze geïntegreerde
leerlingen is relatief veel onderzoek gedaan (De Graaf
1996, 1998a, 1998b, 1998c; Scheepstra 1998; Pijl en
Scheepstra 1998; De Graaf en Willems 1996). Daaruit
komt het volgende beeld naar voren:

Veel van de betreffende ouders verwachten ont-
wikkelingswinst, omdat hun kind opgroeit in een
meer stimulerende, met name een meer taal rijke
omgeving. Daarnaast geeft een deel van de ouders
aan dat er in hun ogen op een ZMLK-school veel
te weinig wordt gewerkt aan schoolse vaardighe-
den als lezen, schrijven en rekenen.
Vrijwel alle ouders verwachten sociale winst, dat
wil zeggen een betere integratie in de eigen woon-
omgeving en het gemakkelijker kunnen krijgen
van vriendjes na schooltijd.
Een deel van de ouders verwacht maatschappelij-
ke winst, omdat onderwijsintegratie kinderen (met
en zonder belemmering) voorbereidt op een toe-
komst waarin mensen met een belemmering in de
samenleving wonen en werken.

Effecten van integratie op de cognitieve
ontwikkeling

Er zijn verschillende meta-analyses gedaan waarbij
gekeken is naar een groot aantal (Amerikaanse)
onderzoeken naar de effecten van gesegregeerd speci-
aal onderwijs versus geïntegreerd onderwijs op de ont-
wikkeling van leerlingen met een lichte verstandelijke
belemmering en leerlingen met specifieke leerproble-
men. De conclusie uit deze meta-analyses is dat geïn-
tegreerd onderwijs leidt tot meer leerwinst (De Graaf
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1996). Naar de effecten van integratie op de cognitie-
ve ontwikkeling van leerlingen met meer aanzienlij-
ke verstandelijke belemmeringen is zeer weinig
onderzoek gedaan. Dit schaarse onderzoek (bijvoor-
beeld CoIe en Meyer 1991; Casey 1988) wijst er ove-
rigens ook op dat geïntegreerd onderwijs leidt tot meer
ontwikkelingswinst. Door methodologische proble-
men blijft men echter bij dergelijke effect-onderzoe-
ken vrijwel altijd zitten met de vraag: Ontwikkelen de
geïntegreerde leerlingen zich beter als gevolg van de
integratie ofwel zijn deze leerlingen geïntegreerd als
gevolg van het feit dat zij meer leermogelijkheden had-
den?
Op een congres in Engeland werd onlangs een zeer
recent (nog niet gepubliceerd) onderzoek van Buckley
gepresenteerd waarin deze tweede mogelijkheid eigen-
lijk is uitgesloten. In dit onderzoek is gekeken naar de
ontwikkeling van tieners met Downsyndroom in een
viertalonderwijsgebieden (Local Educational Autho-
rities).ln drie van deze vier onderwijsgebieden is er
door de plaatselijke overheid sinds 1986 gekozen voor
zo veel mogelijk geïntegreerd onderwijs, in één onder-
wijsgebied is er juist gekozen voor behoud van de spe-
ciale scholen. In de eerste drie onderwijsgebieden
hebben vrijwel alle tieners met Downsyndroom op
gewone scholen gezeten, in het vierde gebied hebben
vrijwel alle tieners met Downsyndroom op speciale
scholen gezeten. Er is geen reden om aan te nemen dat
deze groepen leerlingen in aanvang verschillende leer-
mogelijkheden zouden hebben gehad: de vier onder-
wijsgebieden zijn namelijk volstrekt vergelijkbaar in
demografische en sociaal-economische kenmerken.
De verschillen in ontwikkeling tussen de tieners nu uit
de onderscheiden gebieden zijn echter enorm: gemid-
deld gesproken zijn de geïntegreerde leerlingen veel
verder gekomen op het gebied van met name praten,
lezen, schrijven en rekenvaardigheden (terwijl er geen
verschillen waren op het gebied van persoonlijke ver-
zorging en zelfredzaamheid, met uitzondering van het
feit dat de geïntegreerde leerlingen over het algemeen
meer bedreven waren in verplaatsingsvaardigheden
als fietsen en gebruik maken van het openbaar ver-
voer). Wat betreft praten bedraagt het verschil in ont-
wikkelingsleeftijd zelfs 3,5 jaar. Omdat deze verschillen
niet kunnen worden wegverklaard door enig selectie-
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effect, rest maar één conclusie: integratie leidt tot aan-
zienlijke ontwikkelingswinst. Het argument dat gese-
gregeerd speciaal onderwijs zou leiden tot meer
leerwinst voor leerlingen met een verstandelijke
belemmering is daarmee (in ieder geval voor leerlin-
gen met Downsyndroom) ontmaskerd als een mythe
en kan niet langer worden gebruikt om segregatie te
rechtvaardigen.
Bijbovenstaande conclusie moet wel worden aangete-
kend dat de randvoorwaarden in de Engelse situatie
verschillen van die in de Nederlandse. Waar het in
Engeland volstrekt gebruikelijk is om een geïnte-
greerde leerling met Downsyndroom (of een verge-
lijkbare belemmering) voor vijftig à honderd procent
van de schooluren een persoonlijk assistent toe te wij-
zen (non-teaching assistent) moeten scholen in Neder-
land het doen met de overheidsfinanciering van vier à
acht uur per week extra ondersteuning (waarbij
bovendien niet wordt gecontroleerd of die uren daad-
werkelijk voor de betreffende leerling worden ingezet).
Het moge duidelijk zijn dat deze beperkte inzet van
gelden selectieve integratie in de hand werkt.

Sociale integratie gaat niet altijd vanzelf

Het alleen maar bij elkaar plaatsen van kinderen met
en zonder belemmeringen leidt niet automatisch tot
acceptatie en rijke onderlinge contacten. Uit (Engels-
talig) onderzoek in de kleuter- en basisschoolleeftijd
komt naar voren dat geïntegreerde kinderen met
belemmeringen veelal minder sociale interacties heb-
ben met klasgenoten en vaker negatieve interacties
dan kinderen zonder belemmeringen. Ook worden
kinderen met belemmeringen over het algemeen min-
der vaak gekozen als vriend door hun klasgenoten en
rapporteren zij vaker gevoelens van eenzaamheid en
sociale angst (zie onder andere Gresham 1982; Taylor,
Asher en Williams 1987; Siperstein en Leffert 1997;
Guralnick en Groom 1987; Guralnick 1993; Guralnick,
Connor en Hammond 1995; Sale en Carey 1995). Ter
relativering van een al te grote somberheid moet ech-
ter worden gewezen op het volgende:

Kinderen met een verstandelijke belemmering
hebben in geïntegreerde (onderwijs- )settings zowel
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meer sociale interacties met andere kinderen als
sociale interacties van hogere kwaliteit dan in gese-
gregeerde (onderwijs- )settings. Dit is onderzocht
voor kleuters en voor basisschoolleerlingen en dit
geldt voor kinderen met een lichte of matige ver-
standelijke belemmering, maar ook voor kinderen
met de meest aanzienlijke belemmeringen (Gur-
alnick en Groom 1987; Guralnick e.a. 1995; Tosh-
ner en Ford 1996; Lipsky en Gartner 1996; Brinker
1985; Cole en Meyer 1991).
Hoewel kinderen met belemmeringen gemiddeld
gesproken minder geaccepteerd worden door klas-
genoten dan andere kinderen, bestaat er in dit
opzicht een aanzienlijke spreiding. In ieder geval
een deel van de geïntegreerde kinderen met een
verstandelijke belemmering wordt redelijk geac-
cepteerd en heeft wel vriendjes of vriendinnetjes
in de klas (zie onder andere Guralnick, Connor en
Hammond 1995; Jenkinson 1983; Siperstein en
Leffert 1997; Odom en Diamond 1998; Okagaki
e.a. 1998).
De meest gebruikte wijze waarop sociale accepta-
tie wordt gemeten, is sociometrie. Deze werkwij-
ze waarbij kinderen wordt gevraagd hun
voorkeuren voor klasgenoten aan te geven, wordt
door verschillende onderzoekers als te simplis-
tisch gezien. Over het algemeen laten observaties
van feitelijke interacties tussen kinderen een meer
optimistisch oordeel toe. (Dunlop, Stoneman en
Cant reil 1980; Marotz Ray 1985; Odom en Dia-
mond 1998; Danby en Cullen 1988).
Een laissez-faire aanpak van integratie leidt inder-
daad al snel tot sociaal isolement van leerlingen
met een verstandelijke belemmering (en eventu-
eel ook tot betutteling). Echter: door middel van
interventies kan de sociale integratie van kinderen
met belemmeringen in het reguliere onderwijs gun-
stig worden beïnvloed (zie onder andere Chapman
1988; Lieber, e.a. 1998; Uditsky 1993; Johnson en
Johnson 1980;Mittler en Farrelll987; Rynders e.a.
1993).

In de beginjaren van de onderwijsintegratie van leer-
lingen met Downsyndroom (of vergelijkbare belem-
meringen) vatten voorstanders van deze praktijk
sociale integratie (zo volledig mogelijk opgenomen

34

worden als lid van de groep) veelal op als een natuur-
lijk 'spontaan' verlopend proces. Het gevolg van een
dergelijke conceptualisatie is dat leerlingen waarbij de
sociale integratie niet vanzelf goed verloopt, dan al snel
worden gezien als niet integreerbaar. Dit leidt weder-
om tot selectieve integratie. Wanneer men daarente-
gen sociale integratie opvat als een welbewust
georganiseerd proces, dan zal men op zoek gaan naar
geschikte interventies. In De Graaf (1999) wordt uit-
gebreid ingegaan op dergelijke interventies. Enerzijds
kan de betreffende leerling meer systematisch worden
ondersteund bij het aanleren van sociale vaardighe-
den, anderzijds is het mogelijk spel- en leersituaties te
creëren waarin leerlingen met een verschillend niveau
van verstandelijk functioneren samenwerken (vormen
van coöperatief onderwijs en coöperatief spel; peer-
tutoring). Ook het bespreken met de klas van sociale
thema's als respect, groepsacceptatie en vriendschap,
sociale rechtvaardigheid en discriminatie leidt veelal
tot een klimaat waarin kinderen minder bepaalde kin-
deren buitensluiten.

Acceptatie van verschillen

Overigens leidt deze actieve benadering van sociale
integratie daarmee nog niet tot 'super integratie' . Hoe-
wel leerkrachten en ouders een kind met een belem-
mering zeker kunnen ondersteunen, is het zelden
mogelijk diens belemmeringen volledig op te heffen.
Zowel op het gebied van leren als op het gebied van soci-
aal funtioneren blijven er, ondanks een actieve inzet van
de betrokkenen, veelal aanzienlijke belemmeringen
bestaan. De auteur van dit artikel heeft (als onderzoe-
ker en als adviseur) de ervaring dat veel leerkrachten
zichzelf tekort voelen schieten, wanneer zij te maken
krijgen met een ook in sociaal opzicht moeizaam func-
tionerend kind met een verstandelijke belemmering,
bijvoorbeeld een erg op zichzelfblijvend kind. Het con-
tact met een dergelijk kind wordt door de leerkracht
ook al snel als minder belonend ervaren. Wil integratie
echter meer zijn dan selectieve integratie, dan is het
noodzakelijk deze verschillen tussen kinderen te kun-
nen accepteren en er als leerkracht mee te kunnen leven
dat je minder bereikt dan je eigenlijk zou wensen.
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Onderwijsintegratie vanuit een
m en sen rech ten -p erspec t i ef

In Engelstalige geschriften over onderwijsintegratie
(onder andere Ido11997; Guralnick, Con nor en Ham-
mond 1995; Lipsky en Gartner 1996; Florian 1998)
wordt veel meer dan in ons land de nadruk gelegd op
een mensenrechten-optiek. De strijd voor onderwijs-
integratie van kinderen met ontwikkelingsbelemme-
ringen wordt daarbij gezien als liggende in het directe
verlengde van de strijd tegen discriminatie op grond
van sekse, huidskleur of etniciteit. Vanuit een derge-
lijk perspectief wordt selectieve integratie, alleen inte-
gratie voor 'integratie-geschikte' kinderen, uiteraard
van de hand gewezen.
Er zijn vele voorbeelden in de wereld die laten zien dat
een degelijke overtuiging niet alleen bij schone woor-
den hoeft te blijven. Zo ook aan de overkant van het
Kanaal, in Newham, een wijk in Oost-Londen met
ongeveer één miljoen inwoners. Reeds in 1986 is,
gepusht door een lobby van politiek actieve ouders van
kinderen met belemmeringen, door de gemeenteraad
van deze wijk een radicale resolutie voor integratief
onderwijs aangenomen. In deze resolutie wordt speci-
aal onderwijs op aparte scholen benoemd als feitelijk
een vorm van discriminatie die ook discriminatie van
mensen met belemmeringen op de lange duur alleen
maar in stand kan houden. Er wordt op dat moment
besloten in een geleidelijk proces alle speciale scholen
te sluiten en om te zetten in integratie-ondersteunen-
de teams. Waar in 1986 in Newham circa duizend kin-
deren speciaal onderwijs op aparte speciale scholen
volgden, zijn dit er nu nog slechts tachtig, voorname-
lijk wat oudere kinderen met meervoudige belemme-
ringen, waarvan de ouders niet aan de verandering
wilden. Jonge kinderen stromen inmiddels allemaal in
in gewone klassen in het reguliere onderwijs. Onder-
steuning wordt op maat geleverd. Wanneer er honderd
procent van de tijd een persoonlijke assistent nodig is,
dan komt die er ook. In verreweg de meeste gevallen
is zulke verregaande assistentie echter helemaal niet
nodig. Chris Goodey en Linda Jordan, voortrekkers van
dit veranderingsproces, stellen dat de situatie in New-
ham dan wel niet het paradijs is, maar dat het model
wel werkbaar blijkt. En het is in overeenstemming met
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het uitgangspunt dat alle mensen hun leven moeten
kunnen leiden in de echte wereld, en niet in een spe-
ciaal voor hen gecreëerde aparte omgeving.

Van selectieve integratie naar inclusie

Uit het bovenstaande kan lering worden getrokken. Ten
eerste: om van selectieve integratie tot inclusie te
komen zal meer nodig zijn dan alleen een verandering
van termen. Welbeschouwd is inclusie een ander con-
cept dan integratie. Integratie is gericht op het inte-
greren van 'afwijkende' kinderen in een groep 'normale'
kinderen, inclusie heeft als uitgangspunt het creëren
van een school waar diversiteit de norm is. Inclusief
onderwijs impliceert daarmee ook een recht op toela-
ting tot de reguliere school voor alle kinderen én een
recht op ondersteuning op maat. Kijkend naar de prak-
tijkvoorbeelden van inclusief onderwijs in andere lan-
den, betekent dit in concreto dat er meer persoonlijke
assistentie moet kunnen worden ingezet dan in de
huidige situatie het geval is. Ten tweede: deze per-
soonlijke ondersteuning zal niet alleen moeten wor-
den ingezet om het proces van schools leren te
ondersteunen, maar ook om sociale integratie te faci-
literen. Sociale integratie moet namelijk niet worden
opgevat als een natuurlijk 'spontaan' proces, maar veel-
eer als een proces dat kan worden beïnvloed door
gerichte interventies. Hiermee wordt dus gepleit voor
een actieve benadering van sociale integratie. Dat wil
echter niet zeggen dat alleen 'superintegratie' goed
genoeg is. Er zal hoe dan ook moeten worden uitge-
gaan van de acceptatie van verschillen tussen mensen,
en daarmee ook van de noodzaak te kunnen leven met
minder dan ideale uitkomsten.

Drs. Gert de Graaf is pedagoog en medewerker onderwijs van
de Stichting Downs Syndroom (SDS) te Wanneperveen.
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Het ideaal van
de Gehandicaptenraad

Ingrid Baart

In januari 1999 verscheen het 'Meerja-
ren Strategisch Beleidsplan volwaar-

dig burgerschap, een haalbaar ideaal'
van de Federatie Nederlandse Gehandi-
captenraad. Dit plan presenteert zowel

een visie als concrete doelen. Het vormt

voor de periode 1999-2004 de basis
voor het beleid en de werkzaamheden
van de Gehandicaptenraad.(I)
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De Gehandicaptenraad

De Federatie Nederlandse Gehandicaptenraad bundelt
de krachten van 75 landelijke, provinciale, regionale
en lokale organisaties van (ouders) van mensen met
een functiebeperking. In totaal vertegenwoordigt de
Gehandicaptenraad via zijn lidorganisaties ruim
200.000 mensen met een lichamelijke handicap of
chronische ziekte. Kerntaken van de Gehandicapten-
raad zijn belangenbehartiging en ondersteuning van
de lidorganisaties.
De Gehandicaptenraad streeft naar een grote betrok-
kenheid van de lidorganisaties. De Federatieraad, waar-
in de lidorganisaties vertegenwoordigd zijn, komt twee
keer per jaar bijeen en is in principe het beleidsbepa-
lende orgaan, maar in de praktijk werkt dat niet zo. Het
beleid wordt vooral gemaakt in de beleidsgroepen op
bepaalde deelgebieden als onderwijs, arbeid, volksge-
zondheid en toegankelijkheid en mobiliteit. In deze
beleidsgroepen zitten actieve mensen uit de lidorgani-
saties. Bepalend voor de dagelijkse gang van zaken is
ook het bestuur, waarbij ieder bestuurslid een bepaald
beleidsterrein onder zich heeft, en deelneemt aan de
vergaderingen van de betreffende beleidsgroep. Ieder
beleidsterrein heeft op het bureau van de Gehandicap-
tenraad een of meerdere beleidsmedewerkers.
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Daarnaast kent de Gehandicaptenraad een College van
Advies, een denktank voor visie-ontwikkeling op de
lange termijn, die het bestuur van gevraagd en onge-
vraagd advies voorziet. Het Meerjaren Strategisch
Beleidsplan (MSB) kwam tot stand op advies van dit
College. Het College wordt ondersteund door een stu-
diesecretaris, die - in dit geval - het MSB uitwerkte in
overleg met bestuur en vertegenwoordigers van lidor-
ganisaties, met als startpunt een brainstormsessie met
mensen uit alle geledingen.

Volwaardig burgerschap in het MSB

'We wilden niet meer ten onder gaan aan de waan van
de dag', antwoordt studiesecretaris Agnes van Wijnen
op de vraag waarom er behoefte bestond aan een
Meerjaren Strategisch Beleidsplan. 'We vonden dat we
te veel reageerden op wat zich voordeed, in plaats van
dat we zelf het initiatief namen. Als je zelf de toon wilt
zetten moet je weten waar je naar toe wilt: je hebt een
visie nodig. Vervolgens moet je vanuit die visie con-
crete prioriteiten kunnen stellen in wat je gaat doen.
Vandaar een beleidsplan:
Het eerste hoofdstuk van Volwaardig burgerschap, een
haalbaar ideaal schetst de idealen en de visie van de
Gehandicaptenraad. Het uitgangspunt is dat de
gemiddelde slechte maatschappelijke positie van
mensen met een functiebeperking niet onvermijde-
lijk voortvloeit uit die functiebeperking, maar dat
deze wordt veroorzaakt door de reactie van de samen-
leving daarop. In een bijlage van vijftien pagina's
wordt dit uitgangspunt ondersteund met cijfers en
uitleg.

Volwaardig burgerschap voor mensen met een func-
tiebeperking is het ideaal dat de Gehandicaptenraad
voor ogen staat. Het MSB onderscheidt meerdere
dimensies van burgerschap en benadrukt dat al deze
dimensies, in hun onderlinge samenhang, van belang
zijn. Enerzijds verwijst volwaardig burgerschap naar
formele gelijke burgerlijke, politieke en sociale rech-
ten, naar de wettelijke verankering van non-discrimi-
natie en gelijke kansen. Anderzijds verwijst het naar
gelijke kansen om in de samenleving op allerlei fron-
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ten te participeren en een bijdrage te leveren vanuit
eigen voorkeuren en mogelijkheden.
Een essentieel onderdeel van burgerschap is zeggen-
schap over het eigen leven, zowel op individueel als op
maatschappelijk niveau; zowel wat betreft keuzes voor
onderwijs, arbeid of zorgvoorzieningen, als wat betreft
(mede)zeggenschap daar waar beslissingen worden
genomen die het leven van mensen met een functie-
beperking beïnvloeden. Burgerschap betekent ook par-
ticiperen, deelnemen aan de samenleving vanuit eigen
mogelijkheden, waarbij zorg en voorzieningen deze
deelname mogelijk moeten maken. Het betekent lid
zijn van die samenleving, ingesloten zijn, erkenning
krijgen voor de persoonlijke zingeving aan het leven
en zichzelf kunnen herkennen in een cultuur.
Volwaardig burgerschap, tenslotte, valt alleen te reali-
seren in een pluriforme samenleving, een samenleving
waarin het'anders zijn' van anderen erkend wordt, zon-
der dat dit leidt tot ongelijkheid of achterstelling.
Diversiteit krijgt veel aandacht. De Gehandicaptenraad
streeft naar een samenleving die oog heeft voor het
verschil dat functiebeperking maakt, maar wijst ook
op het 'normaal-zijn' van mensen met een functiebe-
perking. Een gewone, gelijke benadering moet gepaard
gaan met een permanente aandacht voor verschillen
in functiemogelijkheden, de eisen die dit stelt aan de
samenleving, en de maatschappelijke effecten die de
functiebeperking met zich mee kan brengen. Een citaat
van een zwarte vrouw maakt dit als volgt duidelijk: 'If
you want to be my friend first of all you will have to
forget th at I'm black.And secondlyyou may never for-
get that I'm black:
Maar diversiteit houdt meer in. De Gehandicaptenraad
zal de komende jaren ook aandacht besteden aan de
diversiteit in posities en belangen binnen de brede ach-
terban van mensen met een functiebeperking, bij-
voorbeeld aan de positie van allochtonen.

De mooie en weerbarstige werkelijkheid

Het tweede hoofdstuk van het MSB schetst een aan-
tal maatschappelijke ontwikkelingen waartegen het
streven naar het ideaal van volwaardig burgerschap
zich afspeelt. Sommige, zoals de huidige waardering
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voor morele onderwerpen, kunnen het ideaal dichter-
bij brengen; andere daarentegen vormen een bedrei-
ging, zoals het gezondheidstreven en de toepassing van
genetische technieken.
Een aantal actuele maatschappelijke ontwikkelingen
beïnvloedt de verwezenlijking van het ideaal van vol-
waardig burgerschap. Een korte globale opsomming:

Toename van mensen met een junctiebeperking
Het aantal mensen met een functiebeperking neemt
toe. Dat komt enerzijds, omdat het percentage oude-
ren onder de totale bevolking toeneemt. Onder de
ouderen groeit - in verband met het ouder worden en
met de ontwikkelingen in de medische wetenschap -
het aantal mensen met een functiebeperking. Ander-
zijds dragen medische ontwikkelingen ertoe bij dat
ziekten die beperkingen met zich meebrengen, eerder
gediagnostiseerd en beter behandeld kunnen worden,
waardoor mensen er steeds langer mee kunnen blij-
ven leven.
Gevolgen: Mensen met een functiebeperking (inclu-
sief mensen met een chronische aandoening) worden
in de maatschappij zichtbaarder en de aandacht voor
hun specifieke problematiek groeit, hetgeen de moge-
lijkheden tot collectieve en individuele zeggenschap
over hun leven vergroot.

Gezondheidstreven en genetica
Op allerlei terreinen - in de agrarische, farmaceutische,
medische en informatie sector - vinden in hoog tempo
technologische ontwikkelingen plaats waarin de gene-
tica een belangrijke rol speelt. Op allerlei levensterrei-
nen vinden de toepassingen hun weg en zijn de
effecten merkbaar.
Gezondheid, in de zin van afwezigheid van ziekte en
beperkingen, wordt als zeer essentieel voor kwaliteit
van leven gezien. Preventie en selectie wordt in dit ver-
band als legitiem en noodzakelijk ervaren.
De verzekerbaarheid van allerlei risico's neemt af. De
medische kennis neemt toe en het verzekeren van
bepaalde risico's wordt dan minder winstgevend.
Gevolgen: Het gevaar bestaat dat (sommige) functie-
beperkingen steeds minder geaccepteerd zullen wor-
den - ze zijn toch immers te voorkomen. Ook bestaat
er gevaar voor stigmatisering van mensen die niet kie-
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zen voor prenatale screening en vervolgens een kind
krijgen met een functiebeperking. Deze stigmatisering
zou 'harde' gevolgen kunnen krijgen bij de weigering
van verzekeringen en voorzieningen. Deze ontwikke-
lingen dragen het gevaar in zich dat mensen met een
functiebeperking zowel in immateriële zin (normen
en waarden, persoonlijke zingeving) als in materiële
zin meer en meer uitgesloten raken.

Sociaal-economische situatie
De Nederlandse samenleving bevindt zich in een
periode van economische groei. De werkloosheid daalt
en in een aantal sectoren dreigt krapte op de arbeids-
markt.
De toegangseisen bij onderwijs en arbeid zijn hoog en
er is sprake van toenemende selectie en uitsluiting op
de arbeidsmarkt en elders. De verschillen tussen arm
en rijk worden groter.
Er is sprake van toenemende aandacht voor de ach-
terblijvende ontwikkeling van de kwaliteit van het
onderwijs en voor het stilstaande opleidingsniveau van
de beroepsbevolking. Dit is onder andere zichtbaar in
het kabinetsplan 'Een leven lang leren'.
Er vindt een zoektocht plaats naar een zogeheten
modern sociaal stelsel, onder andere op grond van
financiële motieven, wellicht een stelsel dat een com-
binatie is van enerzijds pure inkomensverstrekking
met mogelijkheden voor het volgen van opleidingen
en het opdoen van werkervaring, en anderzijds een
aanvulling bij tijdelijke loopbaanonderbreking om
redenen als zorg en opleiding.
Er is sprake van toenemende technologisering en hier-
mee gepaard gaande 'visualisering'. In de ontwerp- en
ontwikkel fase moet rekening gehouden worden met
de bruikbaarheid van publieke diensten en producten
voor specifieke groepen. Indien nodig zullen specifie-
ke voorzieningen en aanpassingen gerealiseerd moe-
ten worden. Als dit niet gebeurt, betekent dat
uitsluiting en achterstand voor groepen die de pro-
ducten vanwege een functiebeperking niet kunnen
gebruiken. Zo is op dit moment bijvoorbeeld het
moderne computer- en betalingsverkeer onvoldoende
bruikbaar voor mensen met een visuele beperking.
Gevolgen: De huidige sociaal-economische situatie
biedt aan de ene kant kansen op maatschappelijke par-
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ticipatie: opleiding en scholing bieden in principe de
mogelijkheid een plaats op de - flexibele - arbeids-
markt te verwerven; voor mensen met een functiebe-
perking moeten daartoe dan wel voorwaarden
geschapen worden. Aan de andere kant zijn de eisen
aan arbeidsproductiviteit van dien aard dat veel men-
sen daar niet aan (kunnen) voldoen. Daarnaast dreigt
de nadruk op participatie als 'werk, werk en nog eens
werk' de bezigheden van sommige groepen mensen te
diskwalificeren, hetgeen zich uit in een geringe eco-
nomische waardering voor diegenen die niet 'werken'.

De veranderde plaats van markt en middenveld
Het marktdenken domineert, de mogelijkheden van
de overheid om invloed op ontwikkelingen in de
samenleving uit te oefenen worden als gering inge-
schat. Dat leidt tot een terugtredende overheid die
steeds meer taken decentraliseert, dereguleert en pri-
vatiseert. Dit is onder andere zichtbaar in de herzie-
ning van de sociale zekerheid, bijvoorbeeld bij de
wijzigingen in de WAOen de Ziektewet.
De markt vertoont een gevoeligheid voor kwesties aan-
gaande het imago. Een groeiend aantal bedrijven pro-
beert in meerdere of mindere mate inhoud te geven
aan 'verantwoord ondernemerschap'. Werkgevers
hechten aan een sociaal imago.
Allerlei adviesorganen van de overheid worden afge-
schaft of samengevoegd waarbij de vertegenwoordi-
ging vanuit allerlei organisaties in die organen
geschrapt wordt. De positie van het maatschappelijk
middenveld staat hierdoor onder druk.
Gevolgen: Privatisering van Ziektewet en WAO kan
bedreigend zijn, indien het recht op een uitkering botst
met het primaire doel van de markt: winst maken.
Armoede en uitsluiting van mensen met een functiebe-
perking kunnen dan het gevolg zijn. De markt moet op
dergelijke terreinen door de overheid begrensd worden.
Maar de markt biedt ook mogelijkheden. Mensen met
een functiebeperking kunnen via de markt (in plaats
van via overheden en non-profit organisaties) dingen
bewerkstelligen en problemen aanpakken - zeker waar
de markt een sociaal imago wil neerzetten. Dat is mede
van belang, omdat de positie van het traditionele mid-
denveld aan verandering onderhevig is, en belangen-
behartiging (soms) nieuwe kanalen moet vinden.
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De waardering voor morele issues
Armoede, tweedeling en sociale veiligheid staan even-
als de multiculturele en pluriforme samenleving op de
onderzoeksagenda en op de politieke agenda. (Socia-
le veiligheid gaat daarbij over veiligheid op straat en
in huis, maar ook over bestaanszekerheid gekoppeld
aan werk en inkomen.)
In de samenleving als geheel groeit de aandacht voor
morele thema's en vraagstukken van zingeving.
Het proces van emancipatie van allerlei 'groepen' is in
volle gang. Het begin is zichtbaar van een ontwikke-
ling naar meer diversiteit.
De ontwikkeling van non-discriminatiebepalingen
voor mensen met een functiebeperking is in Europa
in volle gang. In Nederland staat non-discriminatie-
wetgeving op de politieke agenda. Allerlei landen,
zowel Europees als wereldwijd, zijn al enige tijd bezig
met het ontwerpen van wetgeving tegen discrimina-
tie van gehandicapten en ouderen of hebben net der-
gelijke wetgeving afgerond.
Gevolgen: Het ideaal van volwaardig burgerschap is
een ideaal dat bij velen weerklank zal vinden; velen zijn
er in principe op aan te spreken en met verschillende
groepen in de samenleving zijn allianties mogelijk.
Ook bestaat er - in wisselende mate - de bereidheid van
anderen om normen en waarden die nadelig zijn voor
mensen met een functiebeperking ter discussie te stel-
len, hetgeen de insluiting van mensen met een func-
tiebeperking in de cultuur bevordert.

Ontwikkeling gehandicapten- en patiëntenbewe-
ging
Er vindt een versterking plaats van gehandicaptenor-
ganisaties op lokaal niveau. De decentralisatie van
regelingen op het terrein van voorzieningen van het
landelijk naar het lokaal niveau, met name de Wet
Voorzieningen Gehandicapten (WVG), heeft tot gevolg
dat de lokale organisaties en platforms enorm in aan-
tal toenemen en zich in snel tempo ontwikkelen tot
belangenbehartigers van mensen met een functiebe-
perking op gemeentelijk niveau.
Met de komst van het Patiëntenfonds vindt tevens een
versterking plaats van zelforganisaties van mensen
met een functiebeperking, echter beperkt tot organi-
saties van chronisch zieken.
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Op landelijk niveau neemt onder gehandicaptenorga-
nisaties het besef toe van gezamenlijke belangen en
vergelijkbare posities. Daarmee groeit de motivatie
voor samenwerking. Dit is onder andere zichtbaar in
de groeiende samenwerking tussen het Werkverband
Organisaties van Chronisch Zieken (WOCZ) en de
Gehandicaptenraad, de samenwerking tussen de
diverse ouderorganisaties in het ouderplatform WON,
de samenwerking in ANGO-verband en de frequente
contacten tussen ouderenorganisaties en de Gehandi-
captenraad.
Er is een toenemende schaarste aan kader. Zonder vol-
doende kader stagneert de verdere ontwikkeling en
versterking van de lokale en regionale gehandicap-
tenbeweging.
Gevolgen: De komende jaren zal het lokale niveau
belangrijker worden en zal de band tussen decentraal
en centraal organisatorisch gestalte moeten krijgen.
Op landelijk niveau zal de samenwerking tussen ver-
schillende organisaties verder vorm krijgen. Zo bestaat
de kans op een versterking van de belangenbeharti-
ging en sociale beweging van mensen met een func-
tiebeperking.

In de praktijk van alledag

In hoofdstuk drie en vier van het MSB vindt de ver-
taling plaats van de boven geschetste visie naar de
praktijk van alledag; de concrete doelen en prioritei-
ten komen aan bod, evenals de rol en werkwijze van
de Gehandicaptenraad. De raad zal zich de komende
jaren richten op een drietal terreinen die nauw met
elkaar samenhangen: sociaal-economische en sociale
voorwaarden, rechten en beeldvorming en empower-
ment. Op alle terreinen formuleert het MSB doelen en
prioriteiten en het benadrukt dat op alle drie de ter-
reinen programma's en activiteiten ontwikkeld moe-
ten worden. Stilstand op het ene terrein betekent
immers dat ook op andere terreinen de mogelijkheid
tot fundamentele vooruitgang beperkt wordt. Jaarlijk-
se activiteitenplannen zullen concreet aangeven met
welke middelen men die vooruitgang denkt te boeken.
De concrete doelen en prioriteiten die in het MSB aan
bod komen, zijn niet allemaal even nieuw.
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Voor een deel komen ze overeen met doelen die de
Gehandicaptenraad al eerder formuleerde, vooral op
het terrein van de sociale en sociaal-economische
voorwaarden. Daar formuleert de Gehandicaptenraad
de volgende doelen voor haar activiteiten:

Een toegankelijke en voor iedereen te gebruiken
woon- en leefomgeving en bruikbare informatie
en communicatie( -systemen).
Gelijke kansen voor gehandicapte kinderen,jon-
geren en volwassenen in het basis-, voortgezet en
hoger onderwijs in geïntegreerde structuren.
Gelijke kansen op het vinden van zinvol en betaald
werk op de arbeidsmarkt en voldoende inko-
mensvervangende maatregelen.
Zorg, hulpmiddelen en ondersteunende diensten
naar behoefte.
De mogelijkheid om te kiezen voor relaties, ouder-
schap en seksualiteit.
Gelijke kansen op deelname aan activiteiten en
evenementen.
Preventie van vormen van geweld en seksueel
misbruik van mensen met een functiebeperking.
Handhaving van het onvoorwaardelijk recht op
leven.

Naast de overeenkomsten met eerdere doelen zijn er
echter ook verschillen. Kenmerkend voor de jaren
tachtig was dat de gezondheidszorg het primaat had:
het beleidsterrein Volksgezondheid werd uitvoerig uit-
gewerkt en Arbeid kwam summier als laatste aan de
orde. In het huidige plan nemen maatschappelijke par-
ticipatie door betaalde en onbetaalde arbeid een
belangrijke plaats in en moeten zorg en ondersteu-
nende diensten ingericht zijn als middel en voor-
waarde voor participatie zoals de betrokkene dat
wenst.
Eigentijds is ook de mogelijkheid die de Gehandicap-
tenraad ziet om gebruik te maken van de mogelijk-
heden die de markt biedt om haar ideaal van
volwaardig burgerschap voor mensen met een func-
tiebeperking te bereiken. De raad denkt daarbij aan
het opzetten van bijvoorbeeld eigen bedrijven als een
tolkencollectief of het bouwen van een toegankelijk
huis voor iedereen. Het uitvoeren van commerciële
activiteiten kan een positieve uitstraling opleveren,
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zowel naar de eigen achterban als naar anderen uit de
maatschappij: mensen met een functiebeperking
stappen uit de vragende en aanklagende rol, realise-
ren op eigen kracht iets en laten daarmee heel concreet
zien dat volwaardig burgerschap mogelijk is.

Het MSB in de toekomst

lueren: klopt het nog, of moeten we het bijstellen? We
geven nu veel ruchtbaarheid aan het bestaan van het
plan en lokale en provinciale gehandicaptenorganisa-
ties bellen op, omdat ze het willen gebruiken als lei-
draad bij hun eigen beleid. Dat vind ik verheugende
ontwikkelingen:

Noot

Drs. lngrid Baart is lid van het College van Advies van de
Gehandicaptenraad, publicist en journalist en werkt aan een
proefschrift over Chronische ziekte en subjectiviteit.

Het MSB is breed verspreid onder de achterban, in de
politiek en bij andere geïnteresseerden. Van Wijnen
heeft veel reacties gehad. 'Over het algemeen zijn die
positief', zegt ze. 'De Federatieraad, die het MSB in het
najaar van 1998 goedkeurde, vond het plan strijdbaar
en ambitieus, maar ook reëel en goed herkenbaar voor
mensen uit de praktijk van alledag. Ik hoor ook dat
mensen het vernieuwend vinden, omdat er aandacht
wordt besteed aan de immateriële aspecten van bur-
gerschap, zoals beeldvorming en rechten. Ook de aan-
dacht voor de onderlinge diversiteit van mensen met
een functiebeperking vindt men vernieuwend:
Maar ook al wordt het burgerschapsperspectiefbreed
onderschreven, veranderingen gaan langzaam binnen
praktijken die al jarenlang bestaan. Binnen het beleid
zijn zorg en welzijn bijvoorbeeld gescheiden terreinen,
hetgeen een integratie van deze twee gebieden
bemoeilijkt en niet bevorderlijk is voor de uitwerking
van een burgerschapsperspectief op zorg: zorg niet als
doel, maar als middel om het eigen leven te leiden.
Volwaardig burgerschap, een haalbaar ideaal ligt er nu;
hoe zal het ermee gaan? Zal het de waan van de dag
inderdaad op afstand kunnen houden? Zullen lidor-
ganisaties, medewerkers en bestuur van de Gehandi-
captenraad er zich in hun werk echt door laten leiden?
Van Wijnen: 'Ik ben er niet bang voor dat het plan in
een la verdwijnt. Er zijn zeer veel mensen en groepen
betrokken geweest bij de totstandkoming: het bestuur,
het College van Advies, de lidorganisaties, de bureau-
medewerkers en de beleidsgroepen. Iedere keer weer
leverden zij commentaar dat vervolgens werd ver-
werkt. Een langdurig proces, maar daardoor betrek je
mensen er vanaf het begin bij. Binnen de Gehandi-
captenraad zullen we de komende tijd de band tussen
het MSB en onze activiteiten nog beter vorm gaan
geven. En na twee tot drie jaar gaan we het MSB eva-

Humanistiek nr.3, 1ejaargang september 2000

I) Op dit moment is de Gehandicapternraad bezig
met een fusie met het Werkverband Organisaties
Chronisch zieken, die naar alle waarschijnlijkheid
zijn beslag zal krijgen op 1januari 2001. Volwaar-
dig burgerschap blijft een belangrijk uitgangspunt
van het beleid van de nieuwe organisatie.
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Weer aan de slag?
Perspectief
op arbeidsreïntegratie

Conny Be/lemakers

Zaterdag 8 april j.1. las ik het volgen-

de bericht in Dagblad Oe Limburger,
van de hand van journalist Peet Adams:
'Dossiers 80.000 Limburgse WAO'ers
worden doorgelicht. De komende

maanden moeten 80.000 dossiers wor-
den nageplozen om een beeld te krij-
gen welk werk Limburgse arbeidsge-
handicapten eventueel nog kunnen ver-

richten. Zowel gemeenten als uitke-
ringsinstanties hebben in het verleden
verzuimd om tijdens afkeuringproce-

dures te registreren welk werk WAO'ers
eventueel nog wel zouden kunnen
doen. Er werd alleen maar een oordeel
geveld over waar ze niet meer toe in
staat zijn. Provincie en ondernemers
willen een deel van de arbeidsgehan-
dicapten weer werk aanbieden om de
tekorten op de arbeidsmarkt terug te
dringen. Dit jaar kunnen in Limburg al
5000 tot 17.500 vacatures niet meer
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ingevuld worden. (... ) Met het onder-

zoek van de 80.000 dossiers is zeker
een jaar gemoeid. De provincie draagt
alleen al 800.000 gulden bij in de kos-

ten van het onderzoek om zo snel
mogelijk aanvullende gegevens over
arbeidsgehandicapten boven water te
krijgen.'
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Op eigen initiatief verricht ik sinds januari 1999 weer
betaald werk na zeven jaar volledig arbeidsongeschikt
beoordeeld te zijn. Op papier behoor ik echter nog
steeds tot de (Limburgse) groep WAO-ers. Ik ben geluk-
kig in mijn huidige werkkring. Daar heb ik mijn draai
gevonden. Omgeven door vier vaste collega's en een
reeks freelancers wissel ik college geven af met onder-
zoek doen, beleid ontwikkelen, contacten onderhou-
den met collega's elders en artikelen schrijven. Deze
activiteiten sluiten nauw aan bij mijn opleiding en ont-
plooiingswensen. Langzaam krijgt mijn bestaan de
vorm die ik reeds als student voor ogen had. Tegen-
woordig ervaar ik een unieke balans tussen mijn
lichaam - ook al raakt dat meer en meer in de kreukels
- en mezelf, de persoon die desondanks eigen dromen
en ruimte realiseert. Betaalde arbeid vormt een belang-
rijk middel om dit bestaansevenwicht te realiseren.
Via het aangekondigde dossieronderzoek wil de Pro-
vincie Limburg de komende jaren WAO-ers zoals ik
weer betaald aan het werk krijgen. De Provincie met
in haar kielzog de ondernemers dragen als belangrijk
motief hiervoor aan de huidige krapte op de arbeids-
markt: veel vacatures kunnen nu niet ingevuld wor-
den.ln daarop volgende artikelen en overheidsnotities
lees ik dat ook het aantal uitkeringsgerechtigden een
reden vormt - WAO-ers vormen een grote maatschap-
pelijk-economische schadepost, met andere woorden
zij zijn (te) duur voor de staatskas - evenals heersen-
de ideeën over arbeidsparticipatie: beleidsmakers en
politici beschrijven arbeidsparticipatie als primaire
voorwaarde voor maatschappelijke participatie; je doet
in maatschappelijk opzicht pas mee als je betaald werk
verricht.
Ik wil niets afdoen aan het politiek-maatschappelijk
belang dat met dit onderzoek gediend is. Het kran-
tenbericht roept echter kritische vragen bij mij op.
Allereerst heeft dit te maken met het feit dat WAO-ers
jarenlang (bewust) uitgesloten zijn van betaald werk
en maatschappelijke participatie. Dit gebeurde onder
de noemer dat WAO-ers primair'zorg en sociale zeker-
heid' nodig hadden. Voor zover zij wel tot werken in
staat werden geacht, werd vaak gezocht naar aangepast
werk buiten het reguliere arbeidsproces. De overheid
kende lage prioriteit toe aan gelijke arbeidskansen
voor gehandicapten. (Hendriks 2000) Aldus afge-
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schreven vormden WAO-ers jarenlang een soort twee-
derangsburgers. (Van Houten 1999) Bij voorkeur zag
de samenleving hen als stil, gehoorzaam en onzicht-
baar. (De Jonge 2000) Ontdaan van maatschappelijke
waardering en erkenning moeten zij nu plotseling
nadrukkelijk op de voorgrond treden.
En zo kom ik bij mijn tweede punt van kritiek. Mij
stoort eveneens het feit dat louter externe redenen
genoemd worden om de dossiers van WAO-ers
opnieuw te (laten) onderzoeken. Men staat niet stil hun
huidige leefsituatie. Hoe is het gesteld met de bestaans-
behoeften van mensen die in het verleden gekwalifi-
ceerd zijn als WAO-er?Wat leeft er momenteel bij hen?
Hoe zien zij hun (dagelijks) bestaan? Wat vinden zij
daarin belangrijk? Hoe functioneren zij? Wensen zij
arbeidsreïntegratie? En als dit het geval is, is de
geschetste methode - grootscheeps dossieronderzoek-
dan de geëigende weg daartoe? Deze vragen liggen ten
grondslag aan dit artikel.

Ik sta hierin vanuit twee invalshoeken stil bij arbeids-
reïntegratie. Enerzijds vanuit het perspectief van het
arbeidsreïntegratiesysteem dat in onze samenleving
dominant is en anderzijds vanuit het dagelijks leven
van mensen met een handicap of chronische ziekte.
Achtereenvolgens werk ik beide perspectieven uit aan
de hand van vragen als: Hoe ziet de betreffende con-
text er globaal uit? Om wie gaat het? Welke motieven
leven er? Wat verstaat men onder arbeidsreïntegratie?
Hoe verloopt het proces en welke normen, criteria en
randvoorwaarden spelen daarin een belangrijke rol?
Hierna beantwoord ik de vraag, of dossieronderzoek
een goede methode is om arbeidsreïntegratie te bevor-
deren. Tenslotte geef ik kort de door mij geprefereerde
werkwijze weer.

Het arbeidsreïntegratiesysteem

De afgelopen tien jaar kenmerkt de sociale zeker-
heidsector zich primair door een opeenvolging van
reorganisaties. Hierdoor zijn bestuursorganen, uit-
voeringsinstanties (Uvi's ) en professionals diverse
malen van maatschappelijke positie (publiek / pri-
vaat), takenpakket en naam veranderd. Anno 2000
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staat het veranderingsproces 'Structuur Uitvoering
Werk & Inkomen (SUWI)' centraal. Dit proces berust
op twee pijlers. Enerzijds gaat het om herordening of
reorganisatie van het publieke domein: de vorming
van centra voor werk en inkomen (CWI). Anderzijds
gaat het om de introductie van marktwerking in de uit-
voering van werk en inkomen, in het bijzonder als het
gaat om 'uitkeringsverzorging' en 'reïntegratie'. Hier-
onder licht ik dit proces globaal toe.

Het SUWI-veranderingsproces
Na 2002 werken de Uvi's, sociale diensten van gemeen-
ten en arbeidsvoorziening structureel samen binnen
25 tot dertig GWI's (plus circa zeventig dependances)
(bron: ANP). De CWI's behoren aldus tot het publie-
ke domein. Voortaan is er sprake van een gemeen-
schappelijk loket, ook wel 'front-office' genoemd.
Binnen de centra verrichten medewerkers de volgen-
de taken ten behoeve van WAO-ers: zij beoordelen
claims, dat wil zeggen dat zij beslissen over het recht
op en de hoogte van een uitkering. Zij verrichten
tevens een administratieve en kwalitatieve intake, dat
wil zeggen dat zij voor de cliënt de afstand tot de
arbeidsmarkt bepalen en de bemiddelbaarheid. Op
basis van eigen reïntegratievisies verlenen CWI's ver-
volgens opdrachten aan (commerciële) reïntegratie-
bedrijven. Deze behoren evenals de scholingsinstituten
tot het private domein. In dit kader wordt ook wel van
'back-office' gesproken. Het uitverkoren reïntegratie-
bedrijf stelt een advies op over het reïntegratietraject,
dat wil zeggen dat het aangeeft met behulp van welke
reïntegratie-instrumenten (I) volgens hun expertise de
vastgestelde afstand tot de arbeidsmarkt succesvol
door de betreffende cliënt overbrugd kan worden.
Nadat het CWI dit reïntegratie-advies beoordeeld en
goedgekeurd heeft, vindt via deze private organisaties
de feitelijke reïntegratie plaats. Als hierbij case ma-
nagement noodzakelijk is, dan dient het CWI echter
hierin te voorzien. (2)

Sinds de jaren tachtig streeft men naar terugdringing
van het arbeidsongeschiktheidsvolume en naar
beheersbaarheid van de kosten die met arbeidsonge-
schiktheid gemoeid zijn. Om deze redenen heeft de
overheid begin jaren negentig drastisch ingegrepen in
(opgebouwde) WAO-rechten.
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Herziening van de WAO en invoering van
de wet TBA
In 1993 beperkte de overheid de hoogte en de duur van
de wettelijke WAO-uitkering. In tegenstelling tot de
oude WAOverzekert de nieuwe wet mensen slechts tij-
delijk van een inkomen gebaseerd op zeventig procent
van het laatstgenoten loon. In een periode tot maxi-
maal zes jaar daalt de wettelijke uitkering tot een
niveau dat meestal niet veel hoger is dan de bijstand,
tenzij de werkgever dit 'WAO-gat' opvult met een aan-
vullende verzekering - wat het grootste deel van de
werkgevers inmiddels inderdaad doet. Bestaande
gevallen - mensen die al in augustus 1993 een WAO-
uitkering hadden - werden overigens uitgezonderd van
deze nieuwe regel. (Bellemakers 1999)
Veel verraderlijker dan deze beperking in de wettelij-
ke uitkering bleek de tegelijkertijd ingevoerde wet
Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheids-
regelingen (TBA). WAO-ers - ook veel van de mensen
die in augustus 1993 al een uitkering hadden - dien-
den herkeurd te worden volgens nieuwe strengere cri-
teria en een nieuw systeem: het Functie Informatie
Systeem (FIS). Voortaan gaat het om het vaststellen
van 'arbeidsongeschiktheid als rechtstreeks en objec-
tief medisch vast te stellen gevolg van een ziekte of
gebrek'. Dit criterium heeft in de uitvoeringspraktijk
van verzekeringsartsen gestalte gekregen in de richt-
lijn 'Medisch arbeidsongeschiktheidscriterium' (Lisv
1998). Door onvoldoende naleving van deze richtlijn
door verzekeringsartsen en doordat rechters zich niet
gebonden achten aan de richtlijn, lopen mensen met
een moeilijk medisch objectiveerbare aandoening (bij-
voorbeeld het chronisch vermoeidheidsyndroom, whi-
plash of fybromyalgie) gevaar uitgesloten te worden
van eenarbeidsongeschiktheidsuitkering.
Naast dit medisch criterium bevat de wet TBA ook
arbeidskundige criteria. Zo bepaalt de wet TBA ook dat
in de vaststelling van de resterende verdiencapaciteit
geen rekening meer met iemands opleiding en vroe-
gere beroep moet worden gehouden. De operationali-
sering van dit arbeidskundig deel van de keuring heeft
plaats gevonden door middel van het zogenaamde
'Schattingsbesluit' (Lisv 1998). De resterende verdien-
capaciteit wordt bepaald door de arbeidsdeskundige
met behulp van het FIS. Voorafgaand heeft de
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keuringsarts aanwezige medisch-functionele beper-
kingen en resterende mogelijkheden in kaart gebracht.
Op basis hiervan maakt de arbeidsdeskundige vervol-
gens met behulp van de computer een analyse van een
groot aantal functies. Doel van deze analyse is het ver-
zamelen van specifieke functies waarin de aanwezige
beperkingen geen rol van betekenis spelen en waarin
de resterende mogelijkheden benut kunnen worden.
Aldus krijgt de arbeidsdeskundige een beeld van
iemands resterende verdiencapaciteit. Deze vormt de
basis voor de claim beoordeling in het kader van de
WAO.
Toepassing van de nieuwe beoordelingscriteria en het
FIS droegen ertoe bij dat veel oude WAO'ers (een deel
van) hun uitkering verloren. Zij werden tijdens de her-
keuring ineens (deels) arbeidsgeschikt bevonden.
Tegenwoordig dienen deze mensen hun restenergie
aan te wenden voor loonarbeid op welk niveau dan ook
en ongeacht de vraag of er een redelijk aantal vacatu-
res bestaat.

Motieven om WAO-ers weer betaald aan het
werk te krijgen

Waarom moeten (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten
weer betaald aan het werk? Behalve motieven als maat-
schappelijk-economische schadepost en schaarste aan
(bekwame) arbeidskrachten worden in nota's en dis-
cussies vooral de volgende beweegredenen genoemd:
het verwerven van economische zelfstandigheid door
eigen inkomen, het aantonen van maatschappelijk nut
door een bijdrage te leveren aan een productieproces
en het leggen van contact met niet-gehandicapten
onder de noemer 'integratie'.
Feitelijk onderbouwen deze motieven de stelling 'wie
niet werkt, stelt niets voor'. Je sociale positie wordt dus
bepaald door je plek op de arbeidsmarkt. En omge-
keerd, als je geen baan hebt, betekent dit voor je socia-
le positie dat je genoegen moet nemen met een plek in
de marge. (Van Houten 1999)
Wie vervolgens mee wil gaan doen op de arbeids-
markt, dient wel het volgende te bedenken: het gaat om
gewoon meedoen, dat wil zeggen op de gangbare wijze.
Mocht je bijvoorbeeld nog hulp behoef ten hebben in
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de sfeer van zorg, vervoer of transfers, dan gaat men
ervan uit dat deze problemen bij jou thuishoren en dat
jij zelf voor oplossingen zorgt. Binnen onze samenle-
ving staat namelijk fysieke en psychische zelfred-
zaamheid centraal. Deze visie geldt ook voor mensen
met een handicap of chronische ziekte.

Arbeidsgehandicapt van rechtswege
In het kader van de wet op de (re- )integratie arbeids-
gehandicapten (wet REA I juli 1998) worden (onder
meer) mensen met een WAO-uitkering 'arbeidsge-
handicapt'IJI genoemd (art. 2). 'Arbeidsgehandicapt is
een ieder die door ziekte of gebrek verminderde kan-
sen heeft op de arbeidsmarkt: De wet REA is bedoeld
om werkgevers te stimuleren een persoon met een
handicap of chronische ziekte in dienst te nemen. Een
werkgever die iemand met een arbeidshandicap in
dienst neemt, komt in aanmerking voor een plaat-
singsbudget of budget op maat (art. 17) en overige
(re- )integratie- instrumenten zoals loonkostensubsi-
die (art. 11). Het plaatsingsbudget mag de werkgever
vrij besteden zonder dat overleg met betrokkene ver-
plicht is gesteld en zonder dat verantwoording hoeft te
worden afgelegd. Arbeidsgehandicapten kunnen op
hun beurt krachtens deze wet aanspraak maken op
voorzieningen in de sfeer van scholing, vervoer en per-
soonlijke ondersteuning (job coach) op de werkplek.

Doelstelling

Uit het voorafgaande blijkt dat arbeidsreïntegratie in
uitvoeringsregelingen betrekking heeft op het toelei-
den en reïntegreren van mensen met een arbeidshan-
dicap op de reguliere arbeidsmarkt. Alle juridische,
financiële en praktische inspanningen zijn gericht op
het (weer) gaan verrichten van betaalde arbeid. Dit is
het ultieme doel.

Het proces
Hoe verloopt dit proces? De financiële middelen voor
arbeidsreïntegratie zijn beperkt. Ook in deze sector
dient schaarste op rechtvaardige wijze verdeeld te wor-
den. Hiernaast speelt mee dat professionele beoorde-
laars en ondersteuners tegenwoordig afgerekend
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worden per dossier, aantalondersteuningsminuten en
per geboekt resultaat. Voor hen is het derhalve belang-
rijk om met geringe inspanning, in klein tijdsbestek
en tegen minimale kosten maximaal succes te boeken
in enge zin: plaatsing.
Hoe klaren zij dit karwei? Eerst maken zij, bij wijze van
indicatie, een schatting van de kans van belanghebben-
de op een plaats op de arbeidsmarkt. Daartoe dienen zij
de afstand van de belanghebbende tot de arbeidsmarkt
of te wel de 'bemiddelbaarheid' te bepalen. Dit doen zij
met behulp van de kansmeter. Hiermee delen zij cliën-
ten in volgens het vierfasen indelingssysteem.
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Fase I. Cliënt kan meteen aan het werk: direct bemid-
delbaar.

Fase 2. Cliënt heeft begeleiding of scholing nodig: is
binnen een jaar bemiddelbaar.

Fase 3. Cliënt heeft begeleiding of scholing nodig: is na
een jaar weer bemiddelbaar.

Fase 4. Cliënt heeft niet of nauwelijks kans op werk:
is niet-bemiddelbaar.

Als gevolg van persoonlijke problemen zijn fase-vier
cliënten primair aangewezen op hulpverlening, zorg
en/of sociale reactivering in de vorm van een plek in
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een sociale werkplaats of vrijwilligerswerk. Pas op ter-
mijn behoort inzet van meer arbeidsmarktgerichte
instrumenten tot de mogelijkheden, zo lees ik in het
Praktijkboek Arbeidsintegratie (1997). In de praktijk
van alledag steken reïntegratieprofessionals echter
sporadisch regulier reïntegratiegeld, energie en bemid-
delingstijd in fase-vier cliënten. Deze werkwijze houdt
onder meer verband met de geschatte grote afstand tot
de arbeidsmarkt, het beperkte reïntegratiebudget,
onderlinge concurrentie en heersende negatieve beel-
den omtrent chronisch zieken en gehandicapten. Der-
halve zijn veel fase-vier cliënten die weer betaald aan
de slag willen, aangewezen op specifieke tijdelijke pro-
jecten die gefinancierd worden met geld van nationa-
le of Europese fondsen.
In reguliere reïntegratiepraktijken staan feitelijk fase-
twee en -drie cliënten centraal en dan vooral de gedeel-
telijk arbeidsongeschikten onder hen. Het betreft
mensen die in principe redelijk bemiddelbaar zijn,
maar niet op eigen kracht aan het werk kunnen en
gebaat zijn met adviezen en diensten van reïntegra-
tiedeskundigen. Insiders spreken in dit verband bij
voorkeur over'arbeidstoeleiding'. Dit begrip roept ech-
ter het traditionele beeld op van mensen die bij de
hand genomen (zorgobjecten) en goed- of kwaad-
schiks naar een werkplek geleid worden.
Voor de uitvoering van het proces beschikken reïnte-
gratiedeskundigen over een heel arsenaal aan instru-
menten (testen, assessments, trainingen) en
methodieken. De Kleermaeker en Pool (l999; p. 113)
concluderen na onderzoek naar deze instrumenten
gedaan te hebben dat weliswaar veel geïntervenieerd
wordt maar weinig geëvalueerd. Zodoende weten we
nauwelijks welke methodieken en instrumenten nu
echt effectief zijn en onder welke omstandigheden. Dit
heeft tot gevolg dat herhaaldelijk het wiel opnieuw
wordt uitgevonden. Cremer en Wevers (1998; p. 56)
stellen dat ten aanzien van deze instrumenten ook wei-
nig inzicht bestaat in de kosten-baten verhouding. Niet
alleen op het niveau van de ingezette instrumenten,
ook op het niveau van de arbeidsgehandicapten
komen wij gegevens tekort. Het gaat dan om kwanti-
tatieve gegevens over de instroom in een reïntegra-
tieproces (inclusief selectiecriteria) tot en met
plaatsing, werkniveau, kwaliteit en duur van het werk-
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verband. Tenslotte weten we ook weinig over het aan-
tal reïntegratiebedrijven, -professionals en de kwali-
teit van hun (gespecialiseerde) activiteiten en
dienstenpakketten. Zo beschouwd spelen reïntegra-
tieprocessen zich grotendeels in schemergebieden af.
Zoals reeds opgemerkt, willen reïntegratieprofessionals
primair 'hoge plaatsingsgetallen' realiseren. Daar wor-
den zij immers intern en extern op afgerekend. Dan
komt namelijk het succes van de uitvoering van een
reïntegratieregeling in beeld. Voorgestane werkwijze
heeft twee nadelige gevolgen. Op de eerste plaats werkt
dit een selectiebeleid in de hand: kansrijke arbeidsge-
handicapten (bijvoorbeeld gedeeltelijk ar-beidsonge-
schikten) komen eerder in aanmerking dan kansarmen
(bijvoorbeeld fase-vier cliënten). Ten tweede lopen
bemiddelde arbeidsgehandicapten grote kans op een
baan ergens in de marge van de arbeidsmarkt. De aard
van het werk telt nauwelijks mee. Doorgaans betreft het
fiexibele (deeltijd- )banen, veelal onder het opleidings-
en voormalig werkniveau van de betreffende persoon
en buiten het beeld van overige (gezonde) werkers. Voor
deze banen loopt eigenlijk niemand warm. Wie protes-
teert, krijgt echter te horen: 'Wees blij dat je een baan
hebt en dat je meetelt: Op deze wijze functioneert arbeid
als uitsluitingsmechanisme. Daar zitten mensen met een
handicap of chronische ziekte niet op te wachten. Zij
ervaren in hun dagelijks leven al voldoende uitsluiting.

Gereduceerd tot patiëntenrol

Hoe ziet de dagelijkse setting van mensen met een
handicap of chronische ziekte er doorgaans uit? Net
als iedereen onderhouden zij op gevarieerde wijze
intieme relaties met eventuele partner, gezins- en fami-
lieleden, buren en vrienden, gaan zij winkelen, naar de
bioscoop, wonen zij een vergadering bij, volgen een
cursus en houden zij vakantie. Wat sommigen van hen
onderscheidt van andere mensen, is dat hun lichaam
en soms ook hun geest anders functioneert; zij haken
bijvoorbeeld door vermoeidheid of pijn voortijdig af
of hebben een grote mate van structuur nodig. Het kan
ook zijn dat zij bij deze activiteiten gebruik moeten
maken van een hulpmiddel of van praktische assis-
tentie. Een aantal gehandicapten en chronisch zieken
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heeft structureel fysieke of psychische zorg nodig, voor-
afgaand en tijdens deze bezigheden. In dat geval maken
de mensen die deze zorg aan hen geven, ook veelal deel
uit van het primaire netwerk. Tot zover lijkt er niets aan
de hand, zelfs al is men aangewezen op zorg.
De zorgafhankelijkheid kan echter ook (gaan) knellen.
Dit gebeurt als niet de dagelijkse agenda en activitei-
ten van degene die zorg nodig heeft centraal staan in
de organisatie en planning van de zorg, maar regels,
normen en criteria van de zorgaanbieder de boventoon
(gaan) voeren in eigen huis en leven. Vaak gebruiken
zorgverleners ter legitimatie van deze inbreuk op het
dagelijks leven het medisch etiket van betreffende per-
soon. 'Onze planning is goed voor uw gezondheid: Zo
worden mensen met makke gereduceerd tot hun
patiëntenrol.Anderen bepalen nu hun identiteit (ziek,
passief, onmondig en volgzaam) en hun sociale speel-
ruimte. Als wandelend of rollend ziekteprobleem-
kluwen heb je vervolgens weinig beïnvloedingsmo-
gelijkheden.
Het medisch etiket bepaalt de maatschappelijke moge-
lijkheden en de waardering. De patiëntenrol en bijbe-
horend medisch etiket staan namelijk niet alleen in de
zorg centraal. Het hele (dagelijks) leven van mensen
met een handicap of chronische ziekte wordt erdoor
bepaald. Ofhet nu gaat om een aanvraag voor een ver-
voersvoorziening of een hulpmiddel, het kiezen van
een opleiding en een beroep, het afsluiten van een ver-
zekering of hypotheek ... bij al deze zaken is het
medisch label en het medisch oordeel daarover bepa-
lend voor toekenning, financiering en praktische
ondersteuning.
Dit geldt ook als iemand een aanvraag indient voor een
claimbeoordeling in het kader van een arbeidsonge-
schiktheidsverzekering.ln het verzekeringskundig- en
arbeidskundig onderzoek staat medische erkenning
en schatting van klachten centraal. (4) Mensen presen-
teren zich dientengevolge 'noodgedwongen' in de
patiëntenrol om in aanmerking te komen voor een
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook in het andere
geval, als mensen met een handicap of chronische
ziekte (weer) aan het werk willen, hebben medici het
voor het zeggen. Bij het bepalen van de afstand tot de
arbeidsmarkt vormen wederom de medische situatie,
prognose en (medische) zorgafhankelijkheid belang-
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rijke criteria. Wie bijvoorbeeld een spierziekte onder
de leden heeft, loopt gerede kans om als onbemiddel-
baar bestempeld te worden. (Baan 2000; p. 7)

Aldus sluit de patiëntenrol en bijbehorende medische
macht mensen met een handicap of chronische aan-
doening in belangrijke mate van maatschappelijke par-
ticipatie uit. Bijgevolghebben zij veel ervaring opgedaan
als marginaal lid van de samenleving. 'Ondanks deze
marginalisering wordt echter verondersteld dat zij zich
bewust op kosten van de gemeenschap inzetten voor
het eigen belang. Dit terwijl hen dat qua sociale posi-
tie niets oplevert: (Van Houten 1999)
Een concreet voorbeeld hiervan vormt de wijze waar-
op met gebruikers van het Persoonsgebonden Budget
(PGB) omgegaan wordt. Sinds juli 1995 bestaat hier-
voor een subsidieregeling. Mensen met een langduri-
ge zorgvraag kunnen op basis van de indicatie voor
thuiszorg of verstandelijk gehandicaptenzorg een bud-
get toegekend krijgen. Met behulp van dit budget kun-
nen zij zelf hulpverleners uitzoeken, inhuren en met
hen afspreken welke hulp op welk tijdstip gegeven
wordt. Het beeld komt bovendrijven van bekwame
burgers. In plaats daarvan worden PGB-ers stelsel-
matig door buitenstaanders tot profiteurs en (poten-
tiële) fraudeurs bestempeld. Toenemende regelgeving
en bureaucratie maken hen vervolgens machteloos.
Feitelijk zouden echter alle PGB-ers een lintje dienen
te krijgen voor getoond uithoudings- en doorzet-
tingsvermogen, organisatietalent en expertise in cri-
sismanagement. Helaas lijkt slechts een handjevol
politici, bestuurders en beleidsmakers hiervan door-
drongen. De meeste betrokkenen zien in PGB-ers nog
steeds primair patiënten en bejegenen hen ook als
zodanig.

En het blijft niet bij de traditionele patiëntenrol. Velen
verwachten daarnaast dat mensen met een handicap
of chronische ziekte de sociale rol van gehandicapten
vervullen en passief, dankbaar en berustend op alles
reageren. Als zij zich tegen deze impliciete verwach-
tingen verzetten - bewust een andere sociale rol inne-
men en daarmee de gangbare wijze van interactie
kantelen - dan kunnen zij op weerstand rekenen.
Andere mensen weten dan immers niet meer waar zij
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bij hen aan toe zijn en hoe zij zich tot hen moeten ver-
houden.
Het lijkt erop dat maatschappelijke waardering en
erkenning van nieuwe rollen zoals het budgethouder-
schap, voorlopig nog op zich laten wachten. Gehandi-
capten en chronisch zieken slaan daarom de handen
ineen en sleutelen zelf aan hun eigenwaarde en zelfre-
spect. Dit doen zij door de regie over de eigen situatie
(terug) op te eisen en door zelf hun situatie, behoeften
en wensen te definiëren. Zodoende stellen mensen
zichzelf vaak de volgende vragen: Hoe kijk ik naar
mezelf en naar mijn situatie? Welke betekenis en plaats
heeft de handicap of chronische ziekte in mijn leven?
Waar vind ik mezelf goed in? Hoe en op welk terrein
wil ik mezelf verder ontwikkelen? Wat vind ik belang-
rijk in het leven? Welke plaats wil ik innemen in deze
samenleving?

Motieven van WAO-ers voor werk

Deze reflectieve vragen vormen voor de meeste gehan-
dicapten en chronisch zieken ook het kader waarbin-
nen zij arbeidsreïntegratie overwegen. ]enny Morris
(1997; p. 36) heeft tijdens een 'need-assessment' een
groep mensen met een handicap ondervraagd naar
hun motieven voor werk. Niemand antwoordde dat
een eigen inkomen of geld een belangrijk motief is om
een betaalde functie te vervullen. Volgens Morris houdt
dit verband met het feit dat geld geen doel is, maar een
middel om behoeften te kunnen vervullen. Uit haar
onderzoek blijkt dat het onder meer gaat om 'gewaar-
deerd voelen','erbij horen','risico's mogen nemen','keu-
zemogelijkheden hebben', 'controle kunnen uitoefenen
over je leven', 'mogelijkheden krijgen om je kennis en
vaardigheden uit te breiden', 'mogelijkheden hebben
om nieuwe mensen te ontmoeten en een sociaal leven
te hebben', 'nieuwe sociale rollen en posities verwer-
ven' en 'erkenning te krijgen voor je maatschappelij-
ke bijdrage'.
Vanuit dit zingevingskader interpreteren mensen met
een handicap of chronische ziekte arbeidsreïntegratie
doorgaans in brede zin. Zij rekenen ook het verrichten
van vrijwilligerswerk, stage lopen en werken met
behoud van uitkering onder deze noemer. 'Werk'
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beschouwen zij vooral als middel om tot maatschap-
pelijke participatie te komen en nauwelijks als doel.
In principe heb je recht op maatschappelijke partici-
patie en reïntegratie (Gehandicaptenraad / woez
2000). Of je dit echter via arbeid kunt en wilt realise-
ren, is afhankelijk van een groot aantal contextgebon-
den factoren. Te denken valt aan de samenstelling van
het eigen huishouden of eventueel ouderschap, aan de
mate van morele en praktische steun van het intieme
netwerk, de mate van aanwezigheid en flexibele inzet
van hulpverleners, aanwezige hulpmiddelen en voor-
zieningen, met name op het terrein van mobiliteit, ver-
voer en geschatte toegankelijkheid van werkgever en
werkplek.
Aldus vereist reïntegratie een brede integrale benade-
ring. De arbeidsgehandicapte persoon en zijn of haar
levensontwerp vormen daarin het centrale uitgangs-
punt. Om meer zicht te krijgen op de persoonlijke situ-
atie willen zij het recht krijgen om daarvan een
onafhankelijke analyse te laten maken. Vervolgens wil-
len zij analoog aan het PGB voor de noodzakelijke
scholing, ondersteuning en praktische voorzieningen
aanspraak kunnen maken op een Persoonsgebonden
Reïntegratiebudget (PRB). Om het proces vlot te laten
verlopen wensen zij het recht om zelf een persoonlijk
adviseur te kiezen. Deze assisteert de betreffende
arbeidsgehandicapte gedurende het hele proces. Het is
dus zaak om iemand uit te zoeken die jou op voorhand
vertrouwt, respecteert en waardeert.
Het reïntegratieproces achten zij succesvol als mensen
tevreden zijn met hun nieuwe sociale positie en functie,
als die positie zich primair kenmerkt door veiligheid en
acceptatie en als mensen zich in omstandigheden bevin-
den die hen mogelijkheden bieden om zich verder te
ontwikkelen in de gekozen rol(len).

Limburgse methode

In de arbeidsreïntegratiesector gaat veel geld rond. Vol-
gens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid bedroeg het macrobudget in 1998 bijna tien
miljard gulden. Zo bezien lijkt de investering van de
Provincie Limburg van acht ton een relatief geringe
bijdrage. Toch is het ook in deze situatie belangrijk om
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de doelmatigheid van de gekozen werkwijze nader te
onderzoeken. Mijns inziens voldoet de beschreven
methode noch vanuit het systeem perspectief noch
vanuit de leefwereld van mensen met een handicap of
chronische ziekte.

Vanuit het systeemperspectief
De meeste Limburgse WAO-ers zijn onder de wet TBA
(1993) door arbeidsdeskundigen reeds strenger
gekeurd met behulp van het Functie Informatie Sys-
teem (FIS). Kerngegevens uit het FIS worden ook
gebruikt tijdens de intake voor een reïntegratietraject.
Deze werkwijze heeft tot gevolg dat volledig arbeids-
ongeschikten grote kans lopen om ingedeeld te wor-
den in fase vier en als niet-bemiddelbaar bestempeld
worden.
Tegen deze achtergrond kunnen grote vraagtekens
geplaatst worden bij de waarde en effectiviteit van
voorgestaan dossieronderzoek. De leeftijd, opleiding,
werkervaring, werkloosheidsduur, aard en omvang van
beperkingen kan men wellicht zodoende achterhalen.
Deze deels verouderde gegevens zijn echter onvol-
doende om vast te stellen, of iemand een bestaande
vacature kan en wil vervullen. Hiervoor is ook infor-
matie nodig over de huidige gesteldheid, persoonlij-
ke situatie, kennis en vaardigheden, motivatie,
flexibiliteit en mobiliteit. Voor deze informatie zijn de
onderzoekers onder de huidige werkwijze afhankelijk
van de inbreng van de belanghebbende. Na do ss ie-
ronderzoek besluiten zij wie opgeroepen worden. Ik
ben nieuwsgierig naar de criteria die zij voor deze
selectie ontwikkeld hebben ...
Geselecteerde WAO-ers zullen naar verwachting wei-
nig positief reageren op een dergelijke oproep. Diver-
se mensen zullen de oproep negeren. Door de
jarenlang aanhoudende negatieve publiciteit zullen zij
voor de buitenwereld niet (meer) willen weten dat zij
tot de doelgroep behoren. Hiernaast hebben deze men-
sen nog niet zo lang geleden de (her- )keuringsproce-
dure doorstaan. De gang van zaken bij de
uitvoeringsinstelling (Vvi) staat de meesten nog vers
in het geheugen. Velen hebben indertijd een negatieve
ervaring opgedaan. Voorts zijn de meeste WAO-ers
dolblij met de zo verkregen financiële zekerheid. Zij
hebben eindelijk opnieuw enige bestaanszekerheid
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verworven. Die wil men niet graag kwijt. Een brief van
de uitvoeringsinstantie roept meteen nieuwe stress en
onzekerheid op. Mensen zullen zich schrap (gaan) zet-
ten. Onderzoekers zullen mensen tegenover zich aan-
treffen die bang zijn, zich passief opstellen en hun
patiëntschap eens te meer benadrukken.
In het bericht is sprake van vrijwillige deelname. Deze
vrijwilligheid zal echter met de nodige argwaan beke-
ken worden. De heersende arbeidsmoraal - arbeid is
deugdzaam ongeacht de kwaliteit van de arbeid -
maakt de grens tussen vrijwilligheid en (morele)
drang immers smal. Desgevraagd zullen veel mensen
geen 'nee' durven te verkopen aan de onderzoekers. Er
zullen echter weinig mensen op voorhand gemotiveerd
zijn. Vit onderzoek van Cremer en Wevers (1998) komt
naar voren dat motivatie welhaast de meest voorspel-
lende factor is voor succesvolle arbeidsreïntegratie.
Zonder een behoorlijke portie motivatie is de kans op
succesvolle (duurzame) arbeidsreïntegratie gering.
Daarvoor moeten deze arbeidsgehandicapten aan te
veel problemen en barrières in de eigen leefsituatie en
op het terrein van het bureaucratisch functioneren van
het sociale zekerheidssysteem het hoofd bieden. Hier-
uit blijkt dat mensen door deskundigen laten reïnte-
greren op de arbeidsmarkt slecht werkt. (5)

Vanuit het perspectief van de eigen leefwereld
Motivatie heeft te maken met een vorm van persoonlij-
ke zingeving. In het dagelijks leven hebben velen nau-
welijks tijd om hierbij stil te staan en hierover van
gedachten te wisselen. In belangrijke mate worden zij
immers geleefd door het aanbod en bijbehorende admi-
nistratieve bureaucratie van zorgaanbieders en overige
sociale instanties. Het grotendeels ontbreken van een
persoonsgerichte benadering in de zorgsector maakt
maatschappelijke participatie inclusief arbeidsreïnte-
gratie tot topsport. Hier komt bij dat mensen zich
momenteel op bijna alle levensterreinen onder medische
curatele gesteld voelen. De sociale dominantie van het
ziekte-etiket remt mensen af in hun interacties met
anderen en in het ontplooien van maatschappelijke acti-
viteiten. Hiernaast werken de bijbehorende patiëntenrol
en de sociale rol van gehandicapte ook nog eens goed-
bedoelde betutteling en soms zelfs een denigrerende
bejegening in de hand. Het kost veel krachtsinspannin-
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gen om als persoon met een eigen plan hier boven uit
te groeien en gemotiveerd het proces in te stappen.

Geprefereerde werkwijze

Uit het voorafgaande blijkt dat ik de effectiviteit van
het dossieronderzoek en het mondeling ondervragen
van geselecteerde personen klein inschat. Ik zou een
andere werkwijze kiezen om de arbeidsreïntegratie
van WAO-ers te bevorderen.
Allereerst dient de realiteit van alledag zoals mensen
met een handicap of chronische ziekte die ervaren en
verwoorden, als zodanig geaccepteerd te worden. Bij
collegas en bondgenoten zou ik erop aandringen dat
zij gepresenteerde leefsituaties en dagelijkse activitei-
ten om overeind te blijven en een eigen leven erop na
te houden (6), erkennen. Deze erkenning dienen zij in
hun houding en activiteiten richting WAO-ers tot uit-
drukking te brengen.
Er moet ook een langdurige en systematische cam-
pagne gestart worden om positieve berichten over
WAO-ers de media in te zenden. Primair zou ik hen
presenteren als actieve, sociale en bekwame mede-
burgers. Hierbij kunnen onder andere mensen voor
het voetlicht worden gebracht die binnen de brede
patiënten- en gehandicapten beweging functioneren
als rolmodellen. Deze mensen hoeven wat mij betreft
niet per se actief te zijn binnen patiënten- of gehan-
dicaptenorganisaties. Zij kunnen hun collega's een
nieuw maatschappelijk alternatief laten zien, een per-
spectief waaraan zijzelf nog niet gedacht hebben of dat
zij voor onmogelijk houden.
Deze actie is te presenteren als een maatschappelijke
kans van de eerste orde voor mensen met een handi-
cap of chronische ziekte om andere bestaansalterna-
tieven te overwegen. Aan gehandicapten en chronisch
zieken die belangstelling hebben, zou ik nadrukkelijk
vragen om nog eens stil te staan bij sociale rollen en
levensdoelen die zij dolgraag zouden willen realiseren.
Bij het in kaart brengen hiervan kunnen zij desgewenst
hulp krijgen van ervaren situatiegenoten of onafhan-
kelijke dienstverleners. Pas hierna zou ik laten peilen,
of geschetste doelen realiseerbaar zijn, gezien de aan-
wezige beperkingen en sociale barrières. Bij deze
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inschatting zou ik ook eventueel noodzakelijke voor-
zieningen en ondersteuning op het terrein van zorg,
vervoer, opvang en financiële tegemoetkomingen
(laten) betrekken. Omdat mensen recht hebben op
arbeid en (dus) op reïntegratie dient derhalve in de
benodigde hulp integraal voorzien te worden, onge-
acht in welke fase of categorie deze mensen ooit waren
ingedeeld. Die doen er niet meer toe.
Via deze positieve en actieve integrale benadering zal
per arbeidsongeschikte persoon een veel breder spec-
trum aan maatschappelijke mogelijkheden in beeld
komen dan nu met het FIS het geval is.

Vervolgens moet in de media en in individuele con-
tacten (helpdesk, spreekuur, huisbezoeken) richting
doelgroep benadrukt worden dat de verworven
bestaanszekerheid niet in gevaar komt, als mensen hun
persoonlijke leefsituatie opnieuw gaan analyseren.
Mensen die belangstelling hebben, dienen te weten dat
de hoogte van hun huidige uitkering niet in gevaar is
of komt, zelfs niet als zij een aangeboden functie wei-
geren of een periode niet kunnen deelnemen aan scho-
ling of werk, omdat zij een terugval beleven.
Duidelijk moet zijn dat het niet om 'werk om het werk'
te doen is. In tegenstelling tot wat gangbaar is, dient een
eventuele functie of arbeidsplaats primair bij te dragen
aan de realisatie van een doel dat iemand zichzelf
gesteld heeft. Doorstromen naar andere functies
behoort hiermee ook tot de normale arbeidspraktijken
van mensen met een handicap of chronische ziekte.
Tenslotte dienen WAO-ers die arbeidsreïntegratie in
brede zin overwegen, behandeld te worden als ware zij
nieuwe Tweede Kamerleden: zij worden uitgenodigd
voor een reeks voorlichtingsavonden over wet-en
regelgeving op het terrein van arbeid. Daar maken zij
kennis met elkaar. Desgewenst kunnen zij met colle-
ga's ervaringen uitwisselen en strategieën bespreken
tijdens georganiseerde intervisiebijeenkomsten. Allen
ontvangen op de eerste dag van iedere maand een for-
faitair bedrag (PRB) waarmee zij (bij- )scholing, ver-
voer en werkplekvoorzieningen (kunnen) betalen.
Hiernaast kunnen zij eigenhandig een persoonlijk
assistent aanstellen. Deze persoon komt desgewenst,
tijdelijk of voor de duur van de arbeidsovereenkomst
of door zelfstandig ondernemerschap, in dienst van de
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Notenarbeidsgehandicapte. Aldus regisseren WAO-ers in
mijn plan zelf hun reïntegratie. Dat is de beste garan-
tie voor succes op langere termijn.

Drs. eOlmy Bellemakers is consultant bij Kantel Konsult
Utrecht.
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5)

6)

Reïntegratie-instrumenten of -middelen zijn:
mobilisatie (verwerven van basisvaardigheden),
scholing (opleiding, training, sollicitatietrainin-
gen) en de toepassing van inpassingsmaatregelen
(loonkostensubsidie, proefplaatsing, werkaanpas-
sing, werkervaringsplaatsen enzovoort) (Bron:
SWI 1996 in NIA TNO, 1998).
Het definitieve takenpakket van het CWI is afhan-
kelijk van politieke keuzes.
Feitelijk bestaan twee groeperingen 'arbeidsge-
handicapten in de zin van de wet REA'.De eerste
groep bestaat uit mensen met een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering krachtens de WAO,Wajong
en WAZ.De tweede groep bestaat uit a. personen
met een dienstverband in het eerste ziektejaar, b.
werknemers die als minder dan vijftien procent
arbeidsongeschikt worden beoordeeld, niet terug
kunnen naar het eigen werk en op de WW zijn
aangewezen, wanneer de werkgever tot ontslag
overgaat en c. werklozen met een bijstand-, Alge-
mene Nabestaanden Wet -uitkering of geen uitke-
ring met gezondheidsbeperkingen (Cremer en
Wevers 1998; p. 7).
Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten.
Het Tica (nu Lisv) heeft hiertoe een 'richtlijn
medisch arbeidsongeschiktheidscriterium' ont-
wikkeld. Omdat de richtlijn onvoldoende nageleefd
wordt door verzekeringsartsen en ook rechters
zich niet gebonden achten aan de richtlijn, lopen
mensen met een moeilijk medisch objectiveerba-
re aandoening gevaar uitgesloten te worden van
een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Volgens de Rapportage Gehandicapten 2000 van
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vindt
slechts één van elke drie gehandicapten via een
reïntegratietraject een baan.
Elders noem ik het fysieke, organisatorische en
sociaal-psychologische werk dat mensen dagelijks
verrichten om zich als gehandicapte persoon over-
eind te houden, het eigen bestaan in te richten en
een eigen plek in te nemen binnen de samenleving
'Disability Management'. Zie Bellemakers 1999.
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Humanitas stuurt op
'eigen machtig' maken
Michael Kerkhof

Het doet nogal gemakkelijk aan om te
beweren dat de vereniging Humanitas
zich al bezighield met 'empowerment'
van de gebruikers van haar zorg- en
dienstverlening, voordat het Engelse
begrip 'empowerment', naar goed
Nederlands gebruik, een weg wist te
vinden naar welzijnsland. Toch is een
dergelijke bewering volkomen recht-
matig. Terugbladerend in de eerste
geschriften waarin Humanitas haar
doelstellingen en de daarbij geldende
achtergrond verduidelijkt, valt onmid-
dellijk op dat Humanitas vanaf haar
eerste bestaansjaren als vereniging om
maatschappelijk werk voor met name
buitenkerkelijken te organiseren, haar
ondersteuning van mensen uitdrukke-
lijk inzet op het versterken van eigen
mogelijkheden. Het bieden van hulp is
er bovenal op gericht om betrokkenen
zo snel mogelijk in staat te stellen zich
zelfstandig of in ieder geval zo zelf-
standig mogelijk in het leven te redden.
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Uiteraard past een dergelijke opstelling in de huma-
nistische traditie die leert dat ieder mens voor zichzelf
verantwoordelijk is, maar geholpen moet worden als
hij of zij deze verantwoordelijkheid om wat voor reden
dan ook niet waar kan maken. Maar dan wel geholpen
moet worden om de eigen verantwoordelijkheid zo
snel mogelijk weer zelf te kunnen oppakken. Huma-
nitas is een op 'empowerment' georiënteerde organi-
satie avant la lettre, zou je dus met recht kunnen
zeggen. Zeker als je empowerment, zoals in dit num-
mer van het Tijdschrift voor Humanistiek op diverse
plaatsen gebeurt, verstaat als het 'eigen machtig maken'
van mensen. Of met andere woorden: als het gaat om
het versterken van het vermogen om eigen kracht te
ontwikkelen en op eigen kracht verder te kunnen.

Over Wonen van Ouderen Gesproken (OWOG)

Een prachtig voorbeeld van het 'eigen machtig' maken
van mensen om op eigen kracht verder te kunnen is
het twintig jaar geleden binnen de Humanitas-gele-
deren bedachte initiatief'Over Wonen van Ouderen
gesproken'. Humanitas werd in die tijd geconfronteerd
met het gegeven dat nogal wat zorgbehoeftige oude-
ren te maken kregen met een aanbod van zorg en
wonen dat nader beschouwd ver af bleek te staan van
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hun feitelijke behoeften. Diverse onderzoeken uit die
tijd toonden namelijk aan, dat als je de desbetreffen-
de ouderen diep in het hart keek, dat wil zeggen door-
vroeg over hun tevredenheid met de geboden
woonzorg, er in opvallend veel gevallen sprake was van
een accepteren bij gebrek aan gekend alternatief. Niet
zelden sloten de door de gemeenschap geboden woon-
zorgvoorzieningen onvoldoende aan bij datgene wat
mensen werkelijk nodig hadden. En hoe dat dan
kwam? Eigenlijk vooral omdat de zorgbehoevende
ouderen geen 'gehoorde stem' hadden en de aanbieders
van voorzieningen ook niet gewoon waren te luisteren
of op zoek te gaan naar de behoeften van ouderen. De
vraag moest maar op hun aanbod aansluiten. Huma-
nitas organiseerde daarop samen met een aantal ande-
ren, waaronder de toenmalige Humanistische
Stichting Huisvesting voor Bejaarden (HSHB) en de
Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO)
het initiatief'Over Wonen van Ouderen Gesproken', een
initiatief waarmee willens en wetens het gesprek met
ouderen over hun wensen en behoeften in relatie tot
het ouder worden werd georganiseerd. Deze gesprek-
ken begonnen steevast met het gezamenlijk verken-
nen en in beeld brengen van aan ouder worden
verbonden problemen, maar ook met het verkennen
van mogelijkheden om deze op te lossen. Met name
het in zicht brengen van een door de bank genomen
veel groter potentieel aan oplossingen droeg zeer let-
terlijk bij aan het vinden van goede antwoorden op
door ouderen ervaren zorgvragen en woonbehoeften.
Zeer bewust is toegewerkt naar het versterken van wat
later 'de vraagkant' genoemd werd. Het initiatief'Over
Wonen van Ouderen Gesproken' heeft stellig bijgedra-
gen aan een toegenomen bewustwording onder oude-
ren als woonzorgconsumenten met een stem die er toe
doet, en die medebepalend kan en moet zijn wanneer
het gaat om de juiste voorzieningen wanneer de nood
aan de man komt. Overigens bestaat het initiatief'Over
Wonen van Ouderen' gesproken nog altijd.

Weerwerk

Het is toch enigszins verbluffend om vanuit heden-
daagse literatuur te merken, hoe up to date Humanitas
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in het verleden was in haar visie en de daarop aanslui-
tende uitwerking van 'mensen helpen'. Als ik bijvoor-
beeld in een in 1999 verschenen boek over
intergenerationele buurtontwikkeling (NIZW 1999) lees
dat 'empowerment' omschreven wordt als 'de ontwikke-
ling en versterking van competenties die mensen in staat
stellen om sturing te geven aan het eigen bestaan en ade-
quaat te functioneren in de samenleving', dan is dit
kernachtig uitgedrukt precies de weergave van het pro-
ces waarop de activiteiten van 'Over Wonen van Oude-
ren Gesproken' gericht waren en nog altijd zijn. Mensen
helpen zichzelf te helpen: daar gaat het in wezen om.
Naast het initiatief'Over Wonen van Ouderen Gespro-
ken' zijn er vele andere voorbeelden van Humanitas-
werk te geven waarbij 'empowerment', gezien als het
versterken van eigen vermogen, geldt als vast aan het
werk verbonden onderdeel. In het vorige nummer van
dit tijdschrift is al ingegaan op de filosofie achter de
sterk door Humanitas gepromote 'Home Start' -initia-
tieven waarbij het vooral gaat om het met vrijwilligers
bieden van ruggensteun aan ouders van jonge kinde-
ren die kampen met opvoedingsvragen en/of proble-
men. Ook bij 'Home Start' gaat het om het versterken
van het 'eigen vermogen'. Uiteindelijk om verder zon-
der enige interventie of bemoeienis van buitenaf te kun-
nen opvoeden op basis van voldoende vertrouwen in de
eigen mogelijkheden om zaken in goede orde aan te
kunnen. In het artikel van Annette Jansen in dit num-
mer wordt nog eens een 'Home Start' -activiteit in het
kader van de empowerment-werking toegelicht. Maar
ook andere Humanitas-activiteiten zijn sprekende voor-
beelden van het versterken van iemands vermogen om
zo veel mogelijk zelf regie in het eigen bestaan te
nemen. Laat ik er nog eens een initiatief uitlichten.
Kort na 1995 nam Humanitas zich voor om meer actief
aan de gang te gaan met de thematiek van sociale uit-
sluiting onder langdurig werklozen. Om enigszins
greep te krijgen op de materie was in 1994 een inven-
tariserend onderzoek verricht (rapport Weerwerk tegen
uitsluiting, A.J. den Broeder 1994), waarin was nage-
gaan wat Humanitas met de tot haar beschikking
staande middelen zou kunnen bijdragen aan het ver-
groten van kansen van langdurig werklozen tot deel-
name aan zinvolle maatschappelijke activiteiten. Een
en ander leidde tot het project 'Weerwerk tegen uit-
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sluiting' dat zich zeer expliciet richtte op het samen
met afdelingen en vrijwilligers leveren van bijdragen
aan 'herstel van eigenwaarde en zelfvertrouwen van
Humanitas onder langdurig van betaalde arbeid uit-
geschakelde personen'. In de praktijk bracht het Weer-
werkproject een reeks van kleine en grote zaken
teweeg. Zo werd in Breda een zogenaamde Klussenbus
opgericht. Langdurig werklozen kregen de kans om als
vrijwilliger werkervaring op te doen door met hun
klussenbus onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
voor mensen met een smalle beurs uit te voeren. In
Amsterdam werden samen met de stichting Gered
Gereedschap een aantal mensen aan vrijwilligerswerk
geholpen via het opknappen van gebruikt gereedschap
voor ontwikkelingsprojecten in Derde Wereldlanden.
En in Den Bosch werd binnen het toen nog bestaan-
de Sociaal Pension van Humanitas (inmiddels onder-
deel van een breder stedelijk opvangproject) een
individueel activeringsplan uitgewerkt waarmee
bewoners een handreiking werd geboden om te wer-
ken aan een nieuw toekomstperspectief. Deze en ver-
gelijkbare Weerwerk-activiteiten bouwden ieder voor
zich aan het versterken van de eigenwaarde van de
deelnemers. Binnen de diverse plaatselijke initiatieven
kreeg men immers gelegenheid te werken aan het
geloof in eigen kunnen dat mede gevoed werd door de
betekenis en waarde van het werk dat men 'zelf' tot
stand bracht ten behoeve van anderen. Het mee kun-
nen doen aan zinvol (vrijwilligers-) werk en de daar-
aan verbonden waardering van de organisatoren, maar
zeker ook van de gebruikers dragen onmiskenbaar bij
aan geloof in eigen kunnen en aan 'er toe doen'.

SAMAH

Een meer recent voorbeeld van een Humanitas-acti-
viteit waarbinnen de Humanitas hulp- en dienstverle-
ning zeer direct in verband is te brengen met het
versterken van het eigen kunnen, met empowerment
derhalve, is het werk van de recent gestarte Stichting
Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers Humanitas
(SAMAH). SAMAH vraagt met nadruk aandacht voor
de 'geïsoleerde positie' van minderjarige asielzoekers
waarvan er in de afgelopen jaren duizenden een goed

Humanistiek nr.3, 1ejaargang september 2000

onderkomen in ons land hebben gezocht. Gezocht,
maar niet echt gevonden. De hulp- en dienstverlening
van SAMAH is er bovenal op gericht om deze nieuw-
komers te sterken in het ontwikkelen en vinden van
een 'zelfstandig' bestaan. Een niet eenvoudige opga-
ve, omdat onze gemeenschap veel te gemakkelijk van
de veronderstelling uitgaat dat ook nieuwkomers in
een voor hen vreemde wereld uit zichzelf wel het ver-
mogen opbrengen om zich een plek te verwerven. Zon-
der de steun van buitenaf kan daar in veel gevallen
beslist niet op gerekend worden. En zeker niet als de
jongeren waar het hier om gaat, in feite alle steun en
bijstand vanuit hun gezin van oorsprong en/of fami-
lie moeten missen. Noch het gezin van oorsprong noch
de familie is immers aanwezig. Niemand om op terug
te vallen behalve op elkaar. Maar bij de komst in
Nederland kende men elkaar dikwijls niet eens.
SAMAH vraagt aandacht voor de problematiek van de
alleenstaande minderjarige asielzoekers en dan voor-
al voor de noodzaak om hen bij te staan zichzelf te vin-
den. Ook SAMAH richt zich in een van haar vele
programmapunten zeer direct op het versterken van
de eigen positie van haar cliënten. Het opzetten van
inspraak en medezeggenschap acht zij essentieel voor
een ontwikkeling die recht doet aan het serieus nemen
van mensen die toevallig de pech hebben onder belab-
berde omstandigheden tot deelnemer aan de Neder-
landse samenleving te zijn geworden. SAMAH vindt
dat de Nederlandse samenleving de alleenstaande
minderjarigen nog te veel opzadelt met een strijdige
dubbele boodschap. Enerzijds verwacht men dat zij
zelfstandigheid en zelfredzaamheid ontwikkelen, maar
anderzijds hebben zij nauwelijks inspraak binnen de
beschikbare opvang en met betrekking tot de geboden
faciliteiten. Zonder meer een gemiste kans, omdat
'betrokkenheid' en 'medeverantwoordelijk maken' geI-
den als opvoedend element bij het verwerven van zelf-
standigheid. Niet voor niets is vanuit onderzoek in de
residentiële jeugdzorg bekend dat het betrekken van
jongeren bij huisregels en het geboden behandeltraject
bijdraagt tot grotere coöperatie en begeleidbaarheid.
Om zelfstandigheid te kunnen leren moet zelfstandig-
heid geboden worden. SAMAH is met andere partijen
en alleenstaande minderjarige asielzoekers dan ook
bezig met het ontwikkelen van een 'inspraakmodel'.
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Visie

Het voorafgaande geeft een beknopte schets van een
aantal Humanitas-activiteiten waarin het versterken
van 'eigen kunnen' feitelijk een ingebouwd onderdeel
is van het zorg- ofhulpverleningstraject. In principe is
helpen pas helpen als de geholpene de regie over zijn
of haar bestaan in eigen handen houdt of in ieder
geval, als deze regie noodzakelijkerwijs tijdelijk moet
worden overgenomen, gestimuleerd wordt deze regie
weer zo snel mogelijk terug te nemen. Zoals al gezegd,
ligt deze zienswijze ten grondslag aan de wijze waar-
op Humanitas hulp- en dienstverlening wenst te geven.
Ik wil in dit verband opnieuw verwijzen naar de begin-
jaren van Humanitas aanhalen, om nog eens duidelijk
te maken dat Humanitas. zoals ik bij aanvang van mijn
betoog al stelde. feitelijk al vanaf haar start doordron-
gen was van de gedachte dat iedere hulp en dienstver-
lening gestuurd moet worden door het oogmerk bij te
dragen aan zelfstandigheid van de geholpene. Het is
goed hierbij te bedenken dat de activiteiten van Huma-
nitas ontstonden als verzet tegen de in de ogen van de
oprichters vigerende betuttelende en mensonterende
maatschappelijk werk-activiteiten van de eerste helft
van de vorige eeuw. met veel te veel de kenmerken van
liefdadigheid en burgerlijk toezicht. Men wilde af van
juist het algemene kenmerk van bedilzucht dat hulp-
en dienstverlening zo onuitstaanbaar maakte voor wie
zich onder aan de maatschappelijke ladder bevond en
toevallig in het verkeerde milieu was geboren. Met
nadruk stelde Humanitas vanaf het eerste moment dat
persoonlijke verantwoordelijkheid centraal zou moe-
ten staan bij de realisatie van haar doelstelling. En daar
waar persoonlijke verantwoordelijkheid niet ontwik-
keld was of te kort zou schieten, zou ontwikkeling een
belangrijke opdracht voor de vereniging zijn. Zo was
het en zo is het gebleven. Doen wat je moet doen is ook
zorgen dat mensen regie krijgen en houden over hun
eigen bestaan.

Drs. Michael Kerkhof is stafmedewerker op het landelijk
bureau van Humanitas te Amsterdam.
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Empowerment en maat-
schappelijk activerings-
werk bij Humanitas

Annette jansen

'Ik bén geen patiënt, er IS niets mis met

mij, maar er is wel van alles mis met
hoe het in de samenleving georgani-

seerd is!', riep een informant uit tijdens
een interview dat ik in het kader van

het onderzoek Zorgvernieuwing en
maatschappelijk activeringswerk ver-
richtte Uansen 1999; p. 1 10). De infor-
mant zegt met deze uitspraak in feite
twee dingen: 1. ze voelt zich gemargi-
naliseerd, heeft het gevoel dat de
samenleving haar niet als volwaardig
beschouwt ('Ik bén geen patiënt...') en
2. niet zijzelf, maar de ander, de
samenleving is hier schuld aan ('... er IS
niets mis met mij, maar er is wel van
alles mis met hoe het in de samenle-
ving georganiseerd is!'). De informant
is verontwaardigd, voelt zich te kort
gedaan en eist hiervoor erkenning. Ze
voelt zich volwaardig burger en eist
van de samenleving dat die haar dus
ook als volwaardig burger erkent.
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De uitroep geeft een treffend beeld van een eerste stap
op weg naar 'empowerment' - het vergroten van het
gevoel van eigenwaarde en het bewerkstelligen van
maatschappelijke erkenning. Zo schrijft Douwe van
Houten in het openingsartikel van dit nummer van het
Tijdschrift voor Humanistiek: 'Empowerment begint
met het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het opei-
sen van volwaardig burgerschap.' Een volgende stap
om empowerment te bewerkstelligen is het werkelijk
actie ondernemen om de eigen marginale positie te
verbeteren.
In dit artikel wil ik aan de hand van een tweetal prak-
tijkvoorbeelden duidelijk maken dat maatschappelijk
activeringswerk (MA-werk) - het actiefbetrekken van
een levensbeschouwelijke achterban bij het oplossen of
verlichten van een maatschappelijke problematiek - bij-
draagt aan empowerment. Hiertoe grijp ik terug op het
eerder genoemde onderzoek Zorgvernieuwing en
maatschappelijk activeringswerk dat ik in 1999 in
opdracht van de SOM - de Samenwerkende Organisa-
ties Maatschappelijk Activeringswerk - verrichtte.
Behalve Humanitas maken het Humanistisch Verbond,
Actioma (instituut voor activering, innovatie en onder-
zoek), het Hervormd Werkverband Maatschappelijk
Activeringswerk (HeWeMa) en de Gereformeerde
Raad voor Samenlevingsaangelegenheden (GSA) deel
uit van de SOM. Elk van deze organisaties kent zijn
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eigen variant van maatschappelijk activeringswerk.
In het onderzoek Zorgvernieuwing werd een zevental
projecten van deze organisaties, te weten Economie,
Vrouwen Armoede (solidariteit tussen kerkvrouwen
en bijstandsvrouwen), Steun bij Rouw, Uitvaartbege-
leiding, Humanistische Relatieviering, Landbouwers
in de knel ('zelfhulpgroep' van agrariërs), het Support-
project (maatjesproject, koppeling van vrijwilliger aan
tienermoeder) en Home Start (steun aan gezinnen met
jonge kinderen) op een drietal vragen doorgelicht:
I. Hoe is de werkrelatie tussen de professional - de

maatschappelijk activeringswerker (MA-werker)
- en de vrijwilliger? Is hier sprake van gelijkwaar-
digheid of valt de relatie in andere termen te
beschrijven?

2. Welke inbreng heeft de deelnemer (cliënt) in het
project? Wat is zijn of haar positie?

3. Kent het project kwaliteiten die specifiek zijn voor
deze werksoort, het maatschappelijk activerings-
werk?

De visie en ervaringen van de betrokkenen stonden in
het onderzoek centraal. Per project c.q. activiteit werd
een interview afgenomen met een MA-werker, een uit-
voerend vrijwilliger en een deelnemer. Het geheel
resulteerde in een beschrijving van de visies van ver-
schillende betrokkenen op MA-gestuurde projecten en
activiteiten in de praktijk.
In de volgende paragraaf begin ik met een korte uit-
eenzetting over de methodiek van het MA-werk. Ver-
volgens zal ik een gecomprimeerde versie geven van
een tweetal projectbeschrijvingingen uit het onder-
zoek Zorgvernieuwing, te weten een project Steun bij
Rouw van Humanitas, district Noordwest (Zeist) en
een project Home Start van Humanitas district Zuid-
west (Leiden), en analyseren, in hoeverre en op welke
wijze de methodiek van het MA-werk in deze projec-
ten heeft bijgedragen aan het bewerkstelligen van
empowerment. Het artikel eindigt met een korte reflec-
tie op de begrippen uitsluiting en empowerment.

Maatschappelijk activeringswerk

Het maatschappelijk activeringswerk heeft zijn wor-
tels in de vele parochies en gemeenten waar kleine
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groepjes kerkleden zich, vaak onder leiding van een
ouderling of een ander bevlogen kerklid, vrijwillig gin-
gen inzetten ter 'leniging van de nood van de naaste':
het zogenaamde kerkenwerk. Dit varieerde van kle-
ding-inzamelingsacties tot het vrijwillig assisteren in
bejaarden- en verpleeghuizen of het bezoeken van
gedetineerden. Pas na de Tweede Wereldoorlog ging
ook de humanistische beweging zich organiseren om
hulp en steun te kunnen bieden aan het groeiende per-
centage buitenkerkelijken (circa twintig procent mid-
den jaren veertig). Waar het Humanistisch Verbond
(opgericht februari 1946) zich vooral ging richten op
de geestelijke zorg, ging het Humanitas (opgericht mei
1945) vooral om de maatschappelijke dienstverlening.
(Boelaars 1997; p. 118 e.v.) Beide organisaties werden
opgericht als vereniging en creëerden op die manier
een achterban gelijkend op die van de kerken. Zo is het
breed vertakte landelijke netwerk van kleine lokaal
opererende groepen 'achterbanners' kenmerkend voor
alle organisaties van het samenwerkingsverband
Maatschappelijk Activeringswerk. De methodiek van
het maatschappelijk activeringswerk richt zich op het
(zo goed mogelijk) mobiliseren en ondersteunen van
de wijd verspreide achterban, teneinde hen actief te
betrekken bij de verbetering van de positie van kwets-
bare, marginale groepen in de samenleving: (chro-
nisch) zieken, ouderen, mensen die leven op
bijstandsniveau, alleenstaande ouders, mensen met
een psychiatrische achtergrond, geestelijk en verstan-
delijk gehandicapten, dak - en thuislozen, (ex -)gedeti-
neerden, prostitués, illegalen, vluchtelingen,
asielzoekers enzovoort. Deze mobilisering en onder-
steuning wordt verricht door de maatschappelijk act i-
veringswerker (ook wel maatschappelijk activerings-
consulent). Een beroepskracht, doorgaans, met een
achtergrond in het opbouwwerk, buurtwerk, agogisch
werk of cultureel-maatschappelijk vormingswerk. De
MA-werker draagt suggesties aan voor projecten of
activiteiten bij de lokale achterban - georganiseerd in
een lokaal bestuur of lokale werkgroep - en helpt hen
bij het opstarten van projecten of activiteiten. De auto-
nomie van de achterban staat daarbij voorop. De rela-
tie tussen de MA-werker en de achterban is er niet een
van opdrachtgever - uitvoerder. De achterban bepaalt
zelf of zij met een bepaald project aan de slag wil.
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Andersom kan de achterban ook een beroep doen op
ondersteuning van de MA-werker wanneer ze zelf sug-
gesties heeft voor het opstarten van een project of acti-
viteit. Henk Nobel, MA-werker voor de GSA
(Gereformeerde Raad voor Samenlevingsaangelegen-
heden) in Drenthe, beschrijft zijn functie als volgt:

'De MA-werker is er vooral voor de ondersteuning en
activering van de achterban. Het is zijn taak om te pro-
beren mensen te motiveren, in actie te brengen. Het
gaat daarbij met name om zaken waar "witte vlekken
in de samenleving zitten", maatschappelijke proble-
matieken die over het hoofd worden gezien. Ook het
netwerken behoort tot één van de kernbegrippen van
de MA-werker. Het gaat er om om te proberen net-
werken van allerlei burgerlijke en kerkelijke groepen
op te zetten, bijvoorbeeld gericht op het aanpakken van
het armoedevraagstuk. Over het algemeen streef ik er
naar om daar waar mogelijk mensen zelf de kar te
laten trekken. Je kunt dan wel passief betrokken blij-
ven, ze met raad en daad bijstaan. Je kunt het MA-werk
alleen doen als je jezelf ziet als katalysator en niet als
leider.'

Thea Schuurman, MA-werker in district Noordwest
(provincie Noord Holland en Utrecht) van Humanitas
ziet haar functie als 'het pushen van mensen om het
kader ervan te doordringen om activiteiten op te
nemen waar behoefte aan is'. Het kader - de achterban
van de vereniging - is niet per definitie de groep die de
projecten of activiteiten ook zelf uitvoert. De MA-wer-
ker legt een project of activiteit voor aan een verte-
genwoordiging van het kader - meestal een
afdelingsbestuur, soms een werkgroep. Deze besluit
om het voorstel al dan niet over te nemen. Als het
inderdaad besluit een activiteit of project op te star-
ten, worden vervolgens mensen geworven om het pro-
ject of de activiteit uit te gaan voeren. In eerste
instantie wordt geworven via de eigen kanalen, onder
de eigen achterban, maar in toenemende mate ook
daarbuiten, via de lokale media.

Tot nu toe waren er dus al drie actoren in het spel: 1.
de MA-werker, 2. het kader met beslissingsbevoegd-
heid, voor het gemak noemen we deze de bestuurlijk
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vrijwilligers, en 3. degenen die het project of de acti-
viteit uitvoeren, al dan niet afkomstig uit de achterban,
de uitvoerend vrijwilligers.
De vierde en laatste actor in het proces is de deelne-
mer: de tienermoeder, de psychiatrische patiënt, de
gedetineerde, de zieke, de eenzame oudere, de ouder
die zijn kind een vakantie gunt, maar dat niet kan
betalen ... Kortom al diegenen die behoefte hebben aan
de steun of hulp waarin het project of de activiteit
voorziet, en zich als deelnemer inschrijven.

Samenvattend: het MA-werk kent een dubbele doel-
stelling en richt zich op twee daarmee samenhangen-
de doelgroepen:
1. het activeren van de achterban om zich in te zet-

ten voor de verbetering van de positie van mar-
ginale groepen in de samenleving;

2. het organiseren van activiteiten en projecten die
steun bieden aan mensen in marginale posities bij
de verbetering van die posities.

Wanneer we nu even terugkijken naar de definitie van
empowerment, het vergroten van het gevoel van eigen-
waarde en het bewerkstelligen van maatschappelijke
erkenning, kunnen we zien dat activiteiten en projec-
ten van het MA-werk met betrekking tot beide doel-
groepen een bijdrage kunnen leveren aan het
bewerkstelligen van empowerment. Het MA-gestuur-
de project kan de vrijwilliger in staat stellen om mee
te werken aan de opbouw van de samenleving én om
vaardigheden en kwaliteiten te ontwikkelen die
samenhangen met zijn of haar werk als (bestuurlijk of
uitvoerend) vrijwilliger. Dit kan het gevoel van eigen-
waarde aanzienlijk vergroten en een middel zijn om
maatschappelijke erkenning te bewerkstelligen. Dit is
bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar bij het project Mul-
ticultureel Vrijwilligerswerk van de afdeling Gronin-
gen van Humanitas. Asielzoekers en vluchtelingen
krijgen hier de kans om via vrijwilligerswerk hun
beheersing van de Nederlandse taal te ontwikkelen,
hun inzicht in gebruiken en gewoonten van de Neder-
landse samenleving te vergroten en vaardigheden op
te doen die hun positie op de arbeidsmarkt aanzienlijk
verbeteren. Anderzijds kan het MA-gestuurde project
de deelnemer in staat stellen actie te ondernemen om
zijn of haar marginale positie te verbeteren, met ande-
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re woorden, het gevoel van eigenwaarde te vergroten en
maatschappelijke erkenning te bewerkstelligen.
Omdat het in het project Home Start en de activiteit
Steun bij Rouw vooral de deelnemers zijn die zich in
een marginale positie bevinden, zal ik in de volgende
paragraaf bekijken in hoeverre en op welke wijze beide
activiteiten hebben bijgedragen aan het bewerkstel-
ligen van empowerment bij de deelnemer.

Steun bij Rouw - Humanitas Noordwest

In meer dan dertig afdelingen van Humanitas wordt
momenteel steun bij rouw aangeboden. De rouwbe-
geleiding vindt meestal individueel plaats door bezoek
aan huis door vrijwilligers, meestal ervaringsdeskun-
digen, van Humanitas. Sommige contacten zijn een-
malig, soms duurt de ondersteuning enkele weken en
een aantal contacten loopt langer dan een jaar. Daar-
naast komen gespreksgroepen bij elkaar van mensen
die een verlies verwerkt hebben of nog midden in het
verwerkingsproces zitten, om er met elkaar over te pra-
ten en elkaar tot steun te zijn. Doorverwijzing vindt
plaats door huisartsen, geestelijke gezondheidszorg,
maatschappelijk werk en bedrijfsverenigingen.
Een werkgroep Steun bij Rouw bestaat uit een groep
vrijwilligers en een coördinator, eveneens een vrijwil-
liger. De MA-consulent doet het voorwerk, zorgt dat
een groep kan opstarten en traint hen voor de eerste
keer. Daarna wordt de coördinatie van de rouwbege-
leiding door een vrijwilliger overgenomen en springt
de consulent alleen nog in als de vrijwilligers om steun
vragen, bijvoorbeeld in de vorm van cursussen, thema-
dagen en dergelijke. De vrijwilligers werken als team
en komen regelmatig bijeen voor uitwisseling en
coaching. Vrijwel alle vrijwilligers in de rouwbegelei-
ding van Humanitas werken vanuit hun eigen ervaring
met het verlies van een dierbare en het doormaken van
een rouwproces.
In de brochure vinden we ook een korte maar treffen-
de beschrijving van de gelijkwaardige verhouding tus-
sen de vrijwilliger en de deelnemer:

'De vrijwilligers van Humanitas staan open voor ieder-
een en respecteren ieders levensovertuiging. Zij drin-
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gen zich niet op en maken niemand van zich afhan-
kelijk. (... ) Deze vorm van rouwbegeleiding vindt
plaats in een persoonlijke relatie gebaseerd op weder-
zijdse gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid. De
kracht zit in het gegeven dat je als gewone mensen
elkaar veel te bieden hebt als je elkaar begrijpt en tijd
voor elkaar neemt. Iedereen krijgt steun en geeft steun.
Dat geeft een goed gevoel en maakt sterk. ( ... ) Een
coördinator van de werkgroep Steun bij Rouw van een
Humanitas-afdeling voert een eerste gesprek met een
nabestaande die om hulp heeft gevraagd en zoekt een
vrijwilliger die het beste "past" bij de vraag.'

Ten behoeve van het onderzoek nam ik een interview
af bij Carla [gefingeerde naam]. De man van Carla
overleed op 56-jarige leeftijd aan de gevolgen van een
hartaanval. Carla werd zwaar depressief, lag dagenlang
in bed en sloot zich af voor alles en iedereen. Totdat
een van haar dochters het niet langer aan kon zien en
dreigde het contact te stoppen als Carla niet wat aan
haar depressie ging doen. Carla kwam uit bed, kreeg
medicijnen, werd door een kennis gewezen op het
bestaan van rouwbegeleiding bij Humanitas en belde.
Ze vertelt hierover het volgende:

'Ik kreeg eerst de man van de coördinator aan de tele-
foon en later belde Tiny terug. Dat was zo fijn, dat
gesprek aan de telefoon. En toen kwam ze ook nog een
keer langs voor een gesprek. Dat vond ik ook heel fijn,
ik had haar best als begeleidster willen hebben, maar
dat kan niet omdat zij coördinator is. Zij kijkt dan of
er iemand is die bij je past. Als het niet klikt, mag je
ook om een ander vragen, net zo lang tot je een
geschikte persoon hebt gevonden. ( ...)
Paulien (vrijwillige begeleidster - AJ) heeft zelf ook
heel veel meegemaakt. Zij is vooral een luisterend oor
en dat is zo fijn. Van je afpraten doet zo ontzettend
goed. Paulien luistert heel erg en als je er zelf niet uit-
komt, geeft zij raad. Ik kan alles bij wijze van spreke
tien keer overnieuw vertellen. En zij vraagt dingen als:
"Hoe is het gegaan deze week, wat heb je gedaan?" en
zegt dingen als: "Oh, wat goed van je." Soms is het
gewoon brullen en dan brult zij soms ook gewoon mee.
Ja, ik ben echt zo vreselijk blij met haar. Je kunt dingen
bij haar kwijt die je niet voor een ander wilt weten

Humanistiek nr.3. 1ejaargang september 2000



(waar je een ander niet mee wilt belasten). Ik heb heel
veel steun aan haar, omdat ze een buitenstaander is. Je
wilt je kinderen sparen. En mijn buren zijn ook heel
lief, maar die hebben het zelf niet meegemaakt.
Paulien kijkt steeds een beetje hoe vaak ze vindt dat ze
moet komen. Dan zegt ze bijvoorbeeld: "Nou, ik denk
dat je het nodig hebt dat ik volgende week weer kom:'
En soms belt ze ook om te vragen hoe het is. Of met het
voorstel om op een mooie zondag samen te gaan fiet-
sen. Ze is zelf ook alleen. En ik mag haar ook bellen als
ik het niet meer zie zitten. Ja, ze voelt echt bijna als een
zus van me.'

Carla is zichtbaar blij en opgeknapt door de aangebo-
den steun. Ze heeft haar isolement doorbroken. Ze ver-
telde me zelfs dat ze op zoek is naar een lotgeno-
tengroep:'Het lijkt me zo fijn om te praten met mensen
die hetzelfde hebben meegemaakt, waarbij je je niet
hoeft in te houden of te schamen als je wilt huilen: Ze
ziet dat ze niet de enige is met dit verdriet, dat er groe-
pen zijn die haar problematiek herkennen en erkennen.
Haar gevoel van eigenwaarde is aanzienlijk vergroot - ze
acht zichzelf weer de moeite van het leven waard, kruipt
niet langer in bed met een doodswens. Ze zoekt aan-
sluiting bij een groep lotgenoten, bewerkstelligt maat-
schappelijke erkenning. En, zo vertelde ze me aan het
einde van het interview, ze overweegt om zelf vrijwil-
ligerswerk te gaan doen in een nabijgelegen verzor-
gingshuis: 'Een vriendin van me doet dat ook. Het is
dichtbij, ik kan er zo op de fiets heen. Je kunt met zo wei-
nig, zo veel voor anderen betekenen. Dat vind ik mooi.
Daar wil ik ook aan bijdragen: Ook dit geeft uiting aan
het feit dat haar zelfvertrouwen is toegenomen. Ze ziet
zichzelf niet langer alleen als slachtoffer, maar ook als
een mens die iets voor een ander kan betekenen.

Concluderend: het project Steun bij Rouw heeft op
twee niveaus bijgedragen aan het bewerkstelligen van
empowerment bij Carla. Haar gevoel van eigenwaarde
is aanzienlijk vergroot: ze vindt zichzelf de moeite van
het leven waard en ziet zelfs dat ze via vrijwilligers-
werk wat voor een ander kan doen. Ook is ze actief op
zoek naar een mogelijkheid zich aan te sluiten bij een
lotgenotengroep: ze werkt aan maatschappelijke
erkenning.
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Voordat ik nu inga op de vraag van het hoe, op welke
wijze het project heeft bijgedragen aan de bewerkstel-
liging van empowerment, zal ik op soortgelijke manier
een beschrijving geven van het project Home Start en
de ervaringen van een deelnemer met dit project. In
de conclusie zal dan het 'hoe' van beide projecten aan
de orde komen.

Home Start - Humanitas Zuidwest

Het project Home Start werd ruim twintig jaar geleden
ontwikkeld in Engeland door Margaret Harrison. Ze
begon in 1973 als vrijwilligster in Leicester waar ze
moeders opving die naar het spreekuur van een cen-
trum voor dienstverlening gingen. Na afloop kwamen
ze bij haar praten. Alhoewel de families genoeg pro-
fessionele hulp vanuit deze centra ontvingen, ontdek-
te Margaret door deze gesprekken dat ze gewoon
behoefte hadden aan 'een andere moeder': 'What they
needed was just another mother, someone with time,
who cares, who listens, who starts in their own homes:
Zodoende begon ze met bezoek aan huis en koppelde
ze zoetjesaan steeds meer ouders mét tijd aan ouders
die door moeilijke tijden heen gingen.
Nederland kent inmiddels dertig Home Start-projec-
ten. Humanitas heeft onderdak verleend aan Home
Start, promoot het project via haar afdelingen en langs
diverse andere kanalen die de organisatie ter beschik-
king staan en is vertegenwoordigd in de stuurgroep
van het landelijk steunpunt van Home Start. Net als bij
Steun bij Rouw werkt Home Start met een team van
vrijwilligers, aangestuurd door een coördinator, die na
een intake en cursus van start gaan met het wekelijks
of tweewekelijks bezoeken van een gezin en regelma-
tig bijeenkomen voor uitwisseling en coaching. Het
project kent een simpele methodiek waarover in de
projectbeschrijving onder andere het volgende valt te
lezen:

'Home Start hanteert zes grondprincipes. De vrijwilli-
ger:
I. biedt ondersteuning, vriendschap en praktische

hulp;
2. bezoekt gezinnen in hun eigen huis, waar de waar-

63



digheid en identiteit van ieder individu gerespec-
teerd wordt;

3. maakt aan ouders duidelijk dat het niet ongewoon
is als er moeilijkheden zijn bij het opvoeden en
grootbrengen van kinderen en benadrukt de ple-
zierige kanten van het gezinsleven;

4. bouwt met een gezin een relatie op waarin er
begrip en tijd is voor elkaar; de benadering is
flexibel om aan te kunnen sluiten bij de verschil-
lende behoeften en situaties;

5. versterkt de krachten van ouders en het welzijn
van hun kinderen;

6. moedigt gezinnen aan hun sociale netwerken te
verbreden en (efficiënt) gebruik te maken van de
aanwezige ondersteuningsstructuren, diensten en
regelingen:

In het kader van het onderzoek had ik een interview
met Mieke (gefingeerde naam). Mieke is een alleen-
staande moeder van twee kinderen: een dochter van
zes en een zoon van bijna vier. Het viel haar al lange
tijd behoorlijk zwaar om geheel en alleen verant-
woordelijk te zijn voor de zorg van haar kinderen. Toen
haar vriendin haar op het bestaan van Home Start
wees, twijfelde ze dan ook geen moment en belde
direct. Ze vertelt hierover:

'Mijn vriendin wees me op een advertentie in de krant,
ze las hem geloof ik voor aan de telefoon en ik wist
meteen dat ik dat wilde doen. De advertentie was
allesbehalve truttig opgesteld, iets van "Moeders hel-
pen alleenstaande moeders" ofzo... Het is jammer dat
ik die advertentie niet meer heb. In ieder geval had ik
meteen zoiets van "Goh, ik ga bellen". Ik ben een
alleenstaande moeder van twee kinderen. Alleen-
staande moeders zijn echt nog een ondergeschoven
kind in de samenleving. Ik heb wel eerder professio-
nele hulp gehad, maar dat ging dan om een duidelijk
aanwijsbaar probleem bij een van mijn kinderen.
(Haar zoon belandde na een trapval in het ziekenhuis
met een coma en het is nog steeds niet duidelijk hoe-
veel blijvend letsel hij daaraan over houdt.) Bij Home
Start ging het daarentegen juist om het dagelijks leven,
waarin er zoveel tegelijk is en je alles altijd maar alleen
moet doen. Waarin er niemand is die dat als vanzelf-
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sprekend met je deelt... En het ging ook puur om de
praktische kant. Zoals vanochtend. Normaal gesproken
werk ik op maandagochtend, maar nu had ik vrij. En
dan had ik de keuze tussen het huis opruimen of ein-
delijk weer eens mijn vriendin zien die ik al drie jaar
niet meer had gezien. Je moet gewoon steeds kiezen
voor het een of ander, je moet steeds iets laten vallen:

Nu, na een jaar, is ze erg blij met het bezoek van Ria,
de vrijwilligster.

'Ik ben over alles goed te spreken, heb tot nu toe nog
geen problemen met haar gehad. Maar misschien
spreekt uit die tevredenheid ook wel hoe hoog de
"need" is. Ik ben uitermate tevreden, maar kan me ook
voorstellen dat dat komt omdat je in zo'n situatie zo-
wie-zo tevreden bent met alle steun die je maar gebo-
den wordt.
Ik vind Home Start een geweldig initiatief, het zou dik
betaald moeten worden. Ik vind het ook een wonder
hoe ik het heb kunnen aanvaarden zonder schuldge-
voelens. Ik heb een hekel aan dat altijd maar de hand
ophouden en je in het krijt voelen staan. Het is een
wonder dat dat gevoel me bespaard is gebleven. Dat
komt waarschijnlijk mede door de opstelling van
Home Start. Maar misschien ook omdat bij mij het
gevoel groeit dat ik daar recht op heb. En dat gevoel
is wel belangrijk, anders werkt het ook niet.
Het wordt gekend, die problematiek. Dat scheelt al de
helft van je energie: dat erkend wordt dat het een inge-
wikkelde of onrechtvaardige situatie is, een situatie die
je uitput. Ook omdat je je zo miskend voelt. Dat is de
essentie van Home Start. Ze hadden ook met een
Riagg-methode kunnen komen. Dan voel je je een
patiënt op de bank. En ik bén geen patiënt. Met mij is
er niets mis, maar er is wel van alles mis met hoe het
in de samenleving georganiseerd is!'

In verschillende uitspraken van Mieke valt te lezen dat
Home Start heeft bijgedragen aan het vergroten van
haar gevoel van eigenwaarde - de eerste helft van de
definitie van empowerment die ik in dit artikel
gebruik. Het mooist is dat te lezen in de zin '( ...) omdat
bij mij het gevoel groeit dat ik daar (op steun) recht op
heb.' Ofwel: ze is het waard. Het groeiend besef van
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eigenwaarde blijkt ook uit het feit dat ze deze steun
zonder schuldgevoel heeft kunnen accepteren. En dat
schrijft ze mede toe aan de opstelling van Home Start:
Home Start heeft haar niet als 'patiënt' behandeld,
maar als een volwaardig en gelijkwaardig persoon.
Heeft Home Start bijgedragen aan de bewerkstelliging
van maatschappelijke erkenning (tweede helft van de
definitie van empowerment)? Mieke zegt letterlijk dat
ze zich door Home Start in haar 'ingewikkelde of
onrechtvaardige situatie' erkend voelt. Ze ziet dat als
de essentie van Home Start. Het project was voor haar
een teken van maatschappelijke erkenning. Tijdens het
interview vertelde ze me ook, dat ze het belangrijk
vindt dat haar verhaal en situatie bij een breder
publiek bekend worden. Zo had ze al eerder een inter-
view afgegeven aan een regionale krant en vond ze het
prima dat een gedeelte van het interview dat ik afnam,
gebruikt werd voor een folder van Home Start. Op die
manier hoopt ze bij te dragen aan de maatschappe-
lijke erkenning van haar problematiek, te weten, die
van alleenstaande ouders. In ruil daarvoor levert ze
graag iets van haar privacy in.

Ik heb nu laten zien dat beide projecten - het project
Steun bij Rouw van Humanitas Noordwest en het pro-
ject Home Start van Humanitas Zuidwest - hebben bij-
gedragen aan het bewerkstelligen van empowerment
bij twee deelnemers. In de conclusie zal ik nog kort
bekijken, hoe die empowerment in beide projecten tot
stand is gekomen.

Conclusie

In dit artikel heb ik gepoogd om aan de hand van een
tweetal praktijkvoorbeelden duidelijk te maken dat
maatschappelijk activeringswerk bij kan dragen aan
het bewerkstelligen van empowerment: het vergroten
van het gevoel van eigenwaarde en het bewerkstelligen
van maatschappelijke erkenning van kwetsbare, mar-
ginale groepen en individuen in de samenleving. Eerst
gaf ik een korte uiteenzetting over de methodiek van
het maatschappelijk activeringswerk. Toen volgde een
beschrijving van twee MA-gestuurde projecten en de
ervaring van twee deelnemers met die projecten: Carla
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die zich gemarginaliseerd - van de samenleving geïso-
leerd - voelde door het verdriet dat ze had om het ver-
lies van een naaste, en Mieke die zich miskend -
gemarginaliseerd - voelde in haar ingewikkelde situ-
atie als alleenstaande moeder. In de analyse die volgde
op de interviewfragmenten werd vastgesteld dat beide
deelnemers door het project'empowered'werden. Hoe
deze empowerment door de projecten tot stand werd
gebracht, wil ik nu tot slot kort uiteenzetten.
Het maatschappelijk activeringswerk richt zich op het
activeren van de levensbeschouwelijke achterban om
zich in te zetten voor de verbetering van de positie van
marginale groepen in de samenleving en organiseert
daartoe activiteiten en projecten. Op die manier werkt
het tegelijkertijd aan de maatschappelijke bewust-
wording van het maatschappelijk middenveld - een
niet-gemarginaliseerde groep - als aan het aanbieden
van concrete steun aan marginalen. Deze dubbele
doelstelling zorgt er voor dat de gemarginaliseerde
groep op een bijzondere manier wordt in-gesloten. De
groep of het individu wordt niet gedegradeerd tot
patiënt, tot iemand met wie iets 'mis' is. Nee, het zijn
de professionele hulp- en dienstverlening en de over-
heid die tekort zijn geschoten. Zo sprak Henk Nobel,
de MA-werker in Drenthe, zo mooi over de zoge-
naamde 'witte vlekken in de samenleving', 'maat-
schappelijke problemen die over het hoofd worden
gezien'. Niet de gemarginaliseerde is 'fout', de instan-
tie die hem over het hoofd ziet is 'de boosdoener'. En
dat wordt erkend: door het feit dat een vereniging, een
groep mensen die daar persoonlijk geen belang bij
heeft - althans niet in economische zin - het waarde-
vol genoeg vindt om energie en tijd te steken in het
opzetten van activiteiten en projecten die werken aan
de positieverbetering van marginalen. Dit is al een
groot stuk maatschappelijke erkenning op zich: een
maatschappelijke organisatie steekt energie en tijd in
de ontwikkeling, organisatie en financiering van steun
voor marginale groepen.
Deze maatschappelijke erkenning draagt bij aan het
vergroten van het gevoel van eigenwaarde van de deel-
nemer. Maar dat gevoel van eigenwaarde groeit vooral
ook, zo lazen we in de interviewfragmenten, door de
wijze van bejegening van de vrijwilliger. Deze is geba-
seerd op respect, aandacht, gelijkwaardigheid en
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tegemoetkoming aan de wensen van de deelnemer. Voor
iemand die lange tijd het gevoel heeft gehad niet te
mogen zijn zoals hij of zij is en het idee heeft dat hij of
zij altijd tegemoet heeft moeten komen aan de wensen
en eisen van anderen, is dit een geheel nieuwe ervaring.
Gezien worden en er mogen zijn zoals je bent, vormen
zo twee belangrijke sleutels voor het bewerkstelligen
van empowerment. Het lijkt zo eenvoudig en cliché-
matig, maar als ik een stapje verder denk, kan ik me
op één dag al tien situaties voor de geest halen waarin
ik moeite heb om de ander te willen zien, laat staan
hem of haar te accepteren zoals hij of zij is. Goed dus,
om je bewust te zijn van alle in- en uitsluitingsme-
chanismen die je als denkend en handelend individu
hanteert. Goed ook dus, dat er mensen en organisaties
zijn als het MA-werk, die je daar regelmatig op willen
wijzen. Die tijd en energie stoppen in het activeren van
mensen rondom 'zaken waar witte vlekken in de
samenleving zitten', die tijd en energie steken in 'het
pushen van mensen om activiteiten op te nemen waar
behoefte aan is'.

Drs. Annette lansen is beleidsmedewerker op de afde-
ling Ontwikkeling en Ondersteuning van het landelijk
bureau van Humanitas.
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Empowerment via
levensloop bestendigheid
Hans Becker

Humanitas kent een aantal nauw aan die

vereniging gelieerde werkstichtingen,
onder andere de in 1959 door de Huma-

nitas-afdeling Rotterdam opgerichte

stichting Humanitas, feitelijk een stich-
ting voor zorgverlening en een stichting
voor huisvesting die tezamen één orga-
nisatie onder een centrale directie vor-
men. Humanitas Rotterdam is inmiddels
uitgegroeid tot een imposante organi-
satie die werkt aan huisvesting, verzor-

ging, verpleging en behandeling van
ouderen. Bij de stichting en bij de onder
de stichting vallende 22 (omzet 150 mil-
joen gulden) vestigingen werken onge-

veer 1750 personeelsleden. Hieronder
schets ik de stormachtige ontwikkelin-

gen van de laatste jaren en de relatie die
deze hebben met onze zorgfilosofie, die
alle kenmerken heeft van de basis van
het empowermentproces, te weten het
bijdragen aan 'regie over eigen leven
houden'.
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In het afgelopen decennium is de stichting Humani-
tas Rotterdam enerzijds geconfronteerd met veran-
dering in de behoeften en wensen van nieuwere
generaties ouderen en anderzijds met een daarop aan-
sluitende grotere oriëntatie op het scheppen van
vraaggestuurd (zorg- )aanbod. Dat laatste is niet
vreemd, omdat Humanitas zich van oudsher richt op
'regiebehoud' of'regieherstel' van haar cliënten.
Als we de ontwikkelingen van de laatste jaren nader
onder de loep nemen, dan is allereerst duidelijk dat
zowel de markten waarop wij actief zijn, veranderd
zijn, alsook ons daarop aansluitend aanbod. Bestond
ons aanbod vroeger in hoofdzaak uit 'cure' en 'care'
producten, inmiddels is dit verbreed tot welzijn en
wonen in de vorm van levensloopbestendige wonin-
gen en op ouderen gespecialiseerde restaurants.
Buiten dat worden onze diensten tevens op een ande-
re manier 'geproduceerd', met name omdat er nieuwe
dienstverleners bij zijn betrokken. Ongeveer een kwart
van ons personeel is van niet-Nederlandse origine
(allochtoon); verder hebben wij circa 200 mensen
ingeschakeld via een zogenaamde Melkertbaan en
werkt een aantal van onze cliënten mee als vrijwillige
medewerker.
Voor ons werk zijn public relations (PR) en commu-
nicatie belangrijker geworden. Niet voor niets heeft
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onze stichting momenteel een eigen TV-ploeg (Mel-
kert-baan medewerkers) die wekelijks uitzendingen
op RotterdamTV verzorgt.
Wie goed naar onze activiteiten kijkt, zou kunnen zeg-
gen dat wij onze diensten organiseren alsof wij samen
met onze cliënten een uitgebreide familie vormen.

Er is in de afgelopen jaren duidelijk sprake geweest van
verandering in de markt. Er komen nieuwe doelgroe-
pen in beeld. Cliënten vragen andere dingen en er die-
nen zich ook andere cliënten aan. In het verleden
hadden wij voornamelijk te maken met oudere Neder-
landers uit de lage inkomensgroepen. Momenteel is de
doelgroep van een veel grotere diversiteit. Deels wat
jonger, deels van niet Nederlandse origine, deels ook
koopkrachtiger. Wat de laatste groep betreft, betekent
het dat onze stichting inmiddels niet alleen meer werkt
voor mensen in een zwakke financiële positie, maar
ook voor welgestelden. Afgezien daarvan hebben onze
diensten ook betekenis voor mensen die buiten de zorg
staan, mensen die niets mankeren, maar wel behoefte
hebben aan sociale contacten en nabije en betaalbare
service-activiteiten. Zodoende komen ook mensen die
'niets mankeren' in onze restaurants eten en kunnen
wij een aantal van hen ook een woning bieden. Hier-
mee wordt voorkomen wordt dat onze ouderenvoor-
zieningen verworden tot 'misère-eilanden'. Onze
wooncomplexen bieden de wijken waarin ze staan,
eenvoudig een dorpspleinfunctie.
Als reactie op de veranderingen in de wensen en
behoeften van ouderen en tegelijk bijdragend aan zo
optimaal mogelijk regiebehoud bij zorgbehoevend-
heid, ontwikkelden wij de 'levensloopbestendige
woning'. Inmiddels is de levensloopbestendige wo-
ningbouw waarop onze stichting zich als toegelaten
woningcorporatie heeft gericht, uitgegroeid tot een
specialistische nieuwe markt. De levensloopbestendi-
ge woning is voorzien van zodanige elementen, dat een
bewoner en zijn of haar eventuele partner zelfs met
zware kwalen en een grote mate van zorgbehoevenheid
in de 'eigen woning' kan blijven wonen. Zorg en voor-
zieningen worden naar de woning gebracht. Wij
beschouwen dit als een noodzakelijke voorwaarde
voor behoud van eigenwaarde en regie van onze cliën-
ten. Letterlijk houdt de levensloopbestendigheid van
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onze woningen in, dat de grootte, bereikbaarheid en
technische uitrusting (waarbij gedacht moet worden
aan rolstoeltoegankelijkheid, aangepaste huishoude-
lijke apparatuur voor mindervaliden, alarmering enzo-
voort) het mogelijk maken dat bewoners er zelfs op het
niveau van verpleeghuiszorg kunnen blijven wonen.
De levensloopbestendige woningen koersen op het bie-
den van maximale mogelijkheden tot zelfstandigheid
en zelfredzaamheid.
Van betekenis is, dat de zorg niet vast aan de wonin-
gen is gekoppeld. Bewoners die zorg nodig hebben,
krijgen deze in de mate waarin ze die nodig hebben,
maar ook niet meer dan dat. Dat laatste is van bete-
kenis om te voorkomen dat mensen een zorgafhanke-
lijkheid creëren die hen feitelijk invalideert, dat wil
zeggen steeds verder zorgafhankelijk maakt. Wij vin-
den dat te veel zorg net zo slecht of misschien zelfs
slechter is dan te weinig zorg. De strikte toepassing van
zorg op maat vanuit het principe 'use it or lose it' en
andere activering is er op gericht om de wil en moge-
lijkheid tot zelfzorg van cliënten zo lang mogelijk in
stand te houden en zelfs te verbeteren.

Uiteraard heeft dit alles met de basisfilosofie van onze
stichting te maken. Kort samengevat komt deze op het
volgende neer. Wij gaan er van uit dat goede zorg van-
uit onze wooncomplexen zich kenmerkt door:

uit te gaan van eigen verantwoordelijkheid van en
richtinggeving door de cliënt;
zorg die strikt 'op maat' is;
de cliënt zelf een grote rol bij de zorg heeft ('use
it or lose in;
ook mantelzorgers en vrijwilligers (eigen sociale
netwerken) van betekenis zijn;
splitsing van wonen en zorg die ruimte laat voor
'zorg op maat';
levensloopbestendigheid (tot en met honderd pro-
cent verpleging in eigen huis);
deïnstitutionalisering door het tegengaan van des-
integratie van sociale contacten;
uitdrukkelijk zoeken naar verbindingen met de
wijk waarin een complex gesitueerd is.

Onze levensloopbestendige woningen bevestigen het
idee dat zelfstandig wonen mogelijk is zonder op voor-
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hand alle zorg in te bouwen. Het zelfstandig wonen van
bewoners in een eigen woning is concreet mogelijk als
zorg noodzakelijk is, mits je die zorg er eenvoudigweg
naar toe kunt brengen. Gebleken is dat dit kan. Wij voe-
ren zorg 'op maat' aan. Door dit zo te organiseren en door
de nadruk op de eigen zelfstandige woning kun je onze
zorg-activiteiten vergelijken met die van een thuiszorg-
instelling. Inderdaad leveren wij zorg aan huis. Thuis-
zorg op hoog niveau zou ik willen stellen, thuiszorg tot
en met volledige en volwaardige verpleeghuiszorg. Het
is duidelijk dat wij hierin zeer ver gaan. Onze 'gesubli-
meerde thuiszorg' omvat namelijk het hele benodigde
zorgpakket, dus inclusief de zorg van verpleeghuisart -
sen, logopedie, fysiotherapie enzovoort. Momenteel ver-
kennen wij de mogelijkheid om in de toekomst hieraan
tevens ziekenhuisfuncties toe te voegen.
Een belangrijk onderdeel van onze basisfilosofie is dat
een cliënt zelf een belangrijke rol in de zorg heeft. Ach-
terliggende gedachte daarbij is dat een mens in een
activerende omgeving tot het uiterste (de pijngrens)
zijn resterende functies en mogelijkheden moet
gebruiken om het verlies daarvan te voorkomen. Wie
zelf niets meer onderneemt, verliest het vermogen tot
ondernemen ('use it or lose it'). Extreem gesteld zou je
kunnen zeggen dat we dus niet voor mensen moeten
zorgen, maar erop aansturen dat zij voor zichzelf (en
voor anderen) kunnen zorgen. Versterk hun eigen
mogelijkheden en bevorder dat men er daadwerkelijk
gebruik van maakt. Stuur op 'empowerment' derhalve!
Het draagt, naast het voorkomen van achteruitgang,
bij aan herstel en behoud van 'eigenwaarde'. Maar
bovendien geeft het mensen bezigheid, vertier zo u
wilt, en betekent het tegelijkertijd maatschappelijke
winst. Niet zelden is het beroep dat wij doen op de
eigen inzet en inspanning van mensen uiteindelijk ook
maatschappelijk goedkoper. We beschouwen dit als
een positieve bijkomstigheid.

Het in de praktijk brengen van onze basisfilosofie stelt
uiteraard eisen aan onze organisatie. Om te zorgen 'met
de handen op de rug' moeten immers enerzijds de
medewerkers goed op de hoogte zijn van wat wel en niet
de bedoeling is en daar vervolgens ook naar handelen.
Anderzijds moeten ook onze cliënten precies weten
waar zij aan toe zijn en vertrouwen hebben in hetgeen
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wij hen willen bieden. Uiteindelijk gaat het er om dat
onze cliënten die steun en hulp krijgen die hen in staat
stellen om zo optimaal mogelijk hun bestaan in eigen
hand te houden. Wij leggen onszelf hierbij op om steeds
in de gaten te houden dat ons uiteindelijk doel het bij-
dragen aan menselijk geluk is en dat alles wat wij
ondernemen om daarop te sturen, al onze cure, care en
steun bij wonen en welzijn, slechts hulpmiddelen zijn
om daar uit te komen. Hulpmiddelen met soms hun
eigen positieve en soms ook negatieve bijwerkingen.
Omdat wij onze producten en diensten niet los, maar
in een samenhangend geheel, een integraal verband,
leveren kunnen wij naar onze overtuiging veel nega-
tieve kanten of bijwerkingen voorkomen of neutrali-
seren. Dat alles met steeds voor ogen dat onze cliënt
als mens centraal staat. Met al zijn of haar rechten en
plichten is onze cliënt uiteindelijk de enige die, na goed
advies van ter zake kundigen, kan bepalen wat in gege-
ven omstandigheden goed is of als goed ervaren wordt.
Natuurlijk is het van betekenis om te weten, of onze
insteek mensen aanspreekt, of wat wij denken dat goed
is gedeeld wordt door de cliënten waar het allemaal om
draait. Wij hebben de stellige indruk dat dit zo is en
menen dit te kunnen afleiden uit het feit dat onze
stichting Humanitas Rotterdam voor de wooncom-
plexen die wij beheren en nog nieuw willen opzetten,
inmiddels een wachtlijst van meer dan tienduizend
gegadigden heeft.
Uiteraard proberen we hier iets aan te doen. We zijn de
eerstkomende drie jaar bezig met een omvangrijk
bouwprogramma (levenloopbestendige woningen) ter
waarde van 300 miljoen gulden, maar ook dragen we
het concept van 'levensloopbestendig wonen' met de
daaraan verbonden achterliggende filosofie over op
anderen. Dit laatste doen wij met name via de door de
landelijke vereniging Humanitas opgerichte stichting
Humanitas Woonzinnig waarin we de opgebouwde
expertise hebben ondergebracht om zowel intern als
extern partijen te adviseren.

Drs. Hans Becker is directeur van de stichting Humanitas Rot-
terdam.
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Ter fine in 'Ter Apel'
Humanistisch raadswerk voor vreemdelingen die in een
penitentiaire inrichting verblijven om uitgezet te worden

Laurens Huizenga

In West-Europa worden methoden tot

ontwikkeling gebracht om de komst van
vele illegale vreemdelingen te ontmoe-

digen. De Nederlandse praktijk hierin is
om sommige illegale vreemdelingen op
te sluiten in Huizen van Bewaring. Dat

de illegale vreemdeling daardoor een
detentie moet ondergaan die volgens

ons strafrecht past bij criminele activi-
teiten zoals diefstal en geweld, lijkt
daarbij bijna niemand te deren. Doordat

weinigen zich afvragen wie die illegale
vreemdeling is die opgesloten wordt,
lijkt het dat er niet zoveel aan de hand
is. Vanuit het perspectief van een huma-
nistisch raadsman ontstaan er echter in
de Nederlandse samenleving praktijken
van bureaucratisch correcte verban-
ningsoorden die een hoge graad van
leed toevoegen aan personen.
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De humanistisch raadslieden werkzaam in de peni-
tentiaire inrichtingen hebben zich in ongeveer veertig
jaar gespecialiseerd tot indachtige geestelijke coun-
sellors en inhoudelijk breed inzetbare en initiërende
leiders van gespreksgroepen voor gedetineerden -
zowel voor preventief in hechtenis genomen personen
als voor hen die een hen opgelegde straf uitzitten.
Daarnaast zijn er raadslieden binnen het justitiële
kader werkzaam in de rijksinrichtingen voor TBS-
gestelden. Het gaat in al deze gevallen om personen die
op basis van het straf- en penitentiaire recht voor een
korte oflange tijd door opsluiting belemmerd worden
in hun vrije deelname aan de samenleving. De vrij-
heidstraf, het regime van een strafinrichting en de
vaak uiterst laakbare handelingen die daaraan ten
grondslag liggen doen een grote aanslag op het gees-
telijke functioneren van de gedetineerde - voor zover
dit functioneren door eerdere gebeurtenissen en han-
delingen niet reeds onder grote druk stond of zwak
ontwikkeld was.
Dit essay gaat over de mogelijkheid en wenselijkheid
van humanistisch geestelijk raadswerk voor mensen
die binnen de vreemdelingenwet 'ter fine van uitzet-
ting, opgesloten worden in de nieuwe penitentiaire
inrichting (P.l.) van het Ministerie van Justitie te Ter
Apel. (11Een eventuele deelname van het humanistisch
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raadswerk aan de geestelijke verzorging in de P.1.'Ter
Apel' heeft echter zowel praktisch als theoretisch een
problematische aanvangspositie uit te leggen:
a) is er daadwerkelijk behoefte aan humanistisch

raadswerk?
b) welke bijdrage kan zij leveren aan het geestelijk

functioneren en welzijn van gedetineerden die
voornamelijk uit de Arabisch islamitische wereld,
uit het door kerken gekerstend Afrika en uit voor-
malige Oostbloklanden komen?

Bij deze vraagstelling zijn twee aspecten essentieel:
humanisme als levensbeschouwelijke denominatie is
betrekkelijk jong en onbekend binnen de Europese
geschiedenis en de ongewenste vreemdelingen zijn
afkomstig uit betrekkelijk godsdienstige culturen - cul-
turen waarin een atheïstische levensbeschouwing en
leefwijze veelal marginaal is.
Om tot enige conclusies te kunnen komen zullen aller-
eerst verschillende aspecten van de vreemdelingen-
bewaring en het humanistisch raadswerk bij justitie
nader beschouwd worden.

De illegale vreemdeling

Er zijn de laatste twintig jaar grote immigratiestromen
in en naar West-Europa op gang gekomen. Daardoor
heeft het vreemdelingenrecht naast het strafrecht een
hernieuwde maatschappelijke en nationale importan-
tie gekregen. In de jaren zestig kregen veel tijdelijke
arbeidskrachten uit de nabije Arabische wereld ver-
blijfsvergunningen en daarop volgend kwamen in de
jaren zeventig de gezinsherenigingen op gang. Al deze
verzoeken tot verblijf in Nederland werden door de
immigratie- en naturalisatiedienst (IND) van het
Ministerie van justitie behandeld en beoordeeld.
Veel buitenlanders willen in Nederland verblijven. Au
pair, zaken, gezinshereniging, liefde en huwelijk zijn
vaak redenen voor een verzoek aan de IND. Daarnaast
zijn er asielzoekers. Zij vragen op basis van het vluch-
telingenverdrag van Genève een verblijfstatus aan.
Velen van hen krijgen geen verblijfstatus en worden
verzocht het land te verlaten. Sommigen blijven hier
echter wonen en weten in hun levensonderhoud te
voorzien. Zij vormen in de samenleving samen met de
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onbekende illegalen, diegenen die zich bij de grens
nooit aangemeld hebben, een groep maatschappelijk
rechtenloze vreemdelingen. Jaren geleden droegen zij
vooral bij aan de Nederlandse welvaart doordat zij veel
werk verrichtten in de sector van de ongeschoolde
arbeid voor massaproductie - onder andere in de tuin-
bouw.
De huidige praktijk is dat veel van deze illegaal in
Nederland verblijvende mensen door de vreemdelin-
genpolitie aangespoord worden om het land vrijwillig
te verlaten of onder dwang uitgezet worden. Dit alles
nadat de rechter van de vreemdelingenkamer heeft
bevestigd dat de bedoelde persoon het land dient te
verlaten. Onder deze grote groep illegale vreemdelin-
gen bevinden zich personen die zich niet coöperatief
opstellen, die niet over reisdocumenten beschikken,
die hun naam en identiteit niet prijs geven of die
geenszins meewerken en stevig tegenstribbelen bij de
uitzetting. Om deze personen geen kans te geven zich
aan de uitzetting te onttrekken biedt de vreemdelin-
genwet de ruimte hen 'ter fine van uitzetting' in hech-
tenis te nemen. Daarvoor is twee jaar geleden onder de
verantwoordelijkheid van de directie van het gevan-
geniswezen een speciaal Huis van Bewaring geopend
te Ter Apel. Hiermee is de illegale vluchteling aan een
van de uiteinden van de procesketen van de vreemde-
lingenwet beland. Hier komt de humanistisch raads-
man die bij de penitentiaire inrichtingen van het
Ministerie van justitie werkzaam is in beeld.

Humanistisch raadswerk

Een humanistisch raadman probeert mensen in exis-
tentieel moeilijke tijden bij te staan - niet materieel
maar geestelijk. Praktisch betekent dit dat in de peni-
tentiaire inrichtingen met gedetineerden die in een
moeilijke levenssituatie terecht zijn gekomen, een
geestelijk gesprek wordt aangegaan. De eenzame
cellulaire opsluiting, versterkt in veel gevallen de
gevoelens van angst, schaamte, teleurstelling, verdriet,
agressie, wanhoop en de gedachten van mislukking,
zelfbedrog, toekomst, zelfverwijt, zelf tekort en
onrechtvaardigheid. De humanistisch raadsman pro-
beert condities te creëren die het mogelijk maken dat
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iemand in zo'n situatie zich langzaam maar zeker durft
openstellen voor een gesprek van mens tot mens. De
gespreksbeweging en gespreksinhoud kunnen daarbij
variëren van biografisch, ethisch, levensbeschouwelijk
tot persoonlijk-moralistisch en van ondersteunend,
bemoedigend, confronterend, relativerend, analyse-
rend tot lerend. Gemakshalve maak ik hier geen onder-
scheid tussen groepsgesprekken en individuele
gesprekken, omdat dit de doelstellingen van het raads-
werk niet wezenlijk verandert. De raadsman spreekt
met de gedetineerden om uiteindelijk te bereiken dat
zij tijdens die existentieel kritieke levensmomenten en
levensperioden meer 'persoonlijk in overeenstemming
met zichzelf komen'. (21 De raadsman moet, gezien de
gesprekssituatie, vaak tegenwicht bieden aan de uiterst
vervreemdende penitentiaire omgeving, aan de ver-
vreemdende ambtelijke bureaucratie, aan het rechter-
1ijkemachtswoord dat niet altijd gelijke tred houdt met
bestaande rechtvaardigheidsgevoelens van de gede-
tineerde, en aan de machtsongelijkheden in de inrich-
tingen en in het strafrechtssysteem.
Hoe men het ook wendt of keert, het blijkt dat in de
gesprekken het humanistisch gedachtengoed en een
humanistische levensvisie altijd een present referen-
tiekader vormen, de ene keer impliciet en een andere
keer expliciet. Maar als dit gedachtengoed niet aanwe-
zig is, ontstaat bij de professional vaak een langdrade-
righeid of een gevoel van verveling: het gevoel dat men
iets niet goed doet, omdat verhalen of de counseling
gaan slepen en de pointe lijken te gaan missen. Ijl

De opgesloten vreemdeling

De vreemdelingen die in de EI. 'Ter Apel' verblijven,
vormen een bonte verzameling mannen. Hoewel ze als
illegale vreemdelingen een groep vormen, hebben ze
verder vrij weinig gemeenschappelijke kenmerken. De
culturele en nationale diversiteit is groot. De mannen
zijn over het algemeen jong - veel begin twintig - en
hebben nooit een verblijfvergunning aangevraagd. De
een heeft een arbeidsverleden in Nederland (tuin-
bouw, woningbouw, krantenwijk of horeca), de ander
verdient zijn kost met handel (auto, drugs, onderde-
len). Sommigen hebben als jongeman al een hele car-
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rière in de seksindustrie achter de rug.
In het algemeen kan gezegd worden dat een grote
groep van de gedetineerden - misschien wel negentig
procent - zeer veel moeite heeft met het feit en het idee
in hechtenis genomen te zijn. Hoewel het volgens de
letter van de wet geen straf betreft, maar een hechte-
nis om onttrekking aan de uitzetting te voorkomen,
ervaren de gedetineerden het verblijf in de inrichting
als een straf. Tijdens de eerste week van hun verblijf in
de P.l.lopen en zitten zij verslagen door onbegrip op
de luchtplaats. Veel van de gedetineerden hielden er
een uiterst singulier bestaan in Nederland op na. In de
P.1.zijn zij min of meer door de cellulaire opsluiting
gedwongen aangewezen op hun land-, cultuur- of taal-
genoten - ze moeten sociaal gedrag gaan vertonen.
Sommigen krijgen inrichtingskIeding verstrekt, omdat
zij niets hebben kunnen meebrengen vanuit hun ille-
gale verblijfplaats - alsof ze weer in het land van her-
komst terug zijn. Op hun gezicht staat daarom niet
voor niets verbijstering, woede en angst geschreven in
die eerste week: waar ben ik en waar ga ik naar toe?
Waar ben ik nu terechtgekomen? Hoe kan men mij in
een gevangenis werpen? Kom ik hier ooit weer uit?
Ondertussen wordt voortdurend en met klem alleen
gevraagd waar hij vandaan komt. De cellulaire opslui-
ting en het vele alleen zijn doen de geestelijke draag-
kracht niet toenemen om richting te kunnen geven aan
deze existentieel zwaar bevragen de situatie.
Hierbij moet aangetekend worden dat veel personen
geen ervaring hebben met cellulaire opsluiting. Zij
hebben in het land van herkomst nooit een gevange-
nis van binnen gezien en zij hebben vaak niemand die
hen kan komen bezoeken. Buiten de P.1.is er niemand
behalve de advocaat die weet dat hij daar ergens in een
gevangenis opgesloten zit. De gedetineerden hebben
daarom onophoudelijk de neiging met de advocaat
contact te willen leggen en zijn wanhopig als zij mer-
ken dat hij nooit op kantoor is of niet beschikbaar is.
Onmiskenbaar versterkt het penitentiaire systeem de
gevoelens van eenzaamheid en de emoties die bij het
geen bindingen hebben horen, dan dat zij die verzwakt
door het creëren van een zekere geborgenheid bij de
opsluiting. De gedetineerden zitten veel uren alleen op
cel, eten alleen, koken niet gemeenschappelijk, voe-
len zich nog meer mislukt en weggestopt en zijn weg-
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gerukt bij de schaarse 'vrienden' en materiële zaken die
ze hebben opgebouwd in hun jonge leven. Het is daar-
om niet verwonderlijk dat veel gedetineerden op basis
van (post- )traumatische emoties zeer veel verzet ver-
tonen bij de gedragscodes en dwangmiddelen van het
penitentiaire systeem - verzet dat sterk verschilt met
de mate van verzet in een regulier Huis van Bewaring,
omdat de bewaringsgronden en de vrijheidsbeneming
- inclusief het vergeldingsmodel - in zekere zin door
de dader geaccepteerd worden. Al met al is er veel
agressief gedrag van de gedetineerden en vallen er
gemiddeld drie à vier maatregelen van de directie per
dag. (4) Daar waar de gedetineerde signalen afgeeft om
gehoord en gezien te willen worden, wordt hij al te
gemakkelijk gestraft voor het niet gewenste gedrag.
Natuurlijk zijn er gedetineerden die naar West-Euro-
pa zijn gekomen om zo snel mogelijk materieel en gel-
delijk gewin te realiseren. Mensen die in straf-
rechtelijke zin al vervolgd zijn of die men graag zou
willen vervolgen. Deze personen hebben zich bezig
gehouden met drugscriminaliteit, vrouwenhandel,
inbraak, fraude of zullen er niet voor terugdeinzen om
voor weinig geld een liquidatie uit te voeren. De
geschiedenissen van deze mannen zijn moeilijk na te
gaan. Wat opvalt in de gesprekken die met een enke-
ling gevoerd zijn, is dat zij vaak op jonge leeftijd deel
hebben genomen aan een van de oorlogen die er op de
wereld gevoerd zijn of worden, vaak veel alcohol en
drugs hebben genoten, weinig binding hebben met
familie of vrienden en door hun ervaringen een cyni-
sche houding aannemen ten opzichte van hun deten-
tie, hun toekomst en de moraal in het algemeen. Zij
maken zich geen enkele zorg om uitzetting, maar wer-
ken uiteraard niet mee. Vaak huren ze woonruimte in
Nederland, hebben de huur al voor vele maanden
vooruit betaald en zullen na uitzetting gewoon weer
terugkeren of elders in Europa opduiken.

Chronische migranten

Wat voor de bindingen van deze geharde criminelen
geldt, dat geldt ook voor de grootste groep van de
bevolking van de P.1.'Ter Apel'. Zij hebben vaak uiterst
gebrekkige sociale bindingen. Velen zijn al jaren weg
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van hun geboortegrond, weg van familie en vrienden.
Vaak wordt ervan uitgegaan dat zij om economische
motieven hun familie en vrienden hebben verlaten om
iets van hun leven te maken. Hoewel er zeker gedeti-
neerden zijn die proberen via de handel in goederen
hun levenspositie op den duur in hun land van her-
komst te verbeteren, toch zijn de meeste gedetineer-
den al jaren onderweg door de verschillende landen
van West-Europa. Het valt op dat zij tijdens die trek-
tocht nauwelijks contacten hebben onderhouden met
iemand van het thuisfront. Sterker nog, het is opval-
lend dat menigeen van deze chronische migranten nie-
mand heeft in het land van herkomst. Zij hebben geen
familie of vrienden. De enige vriend die zij vaak heb-
ben, blijkt een lotgenoot te zijn die werd aangetroffen
in een van de illegale woonhuizen. Deze kan zich veel-
al niet legitimeren om zijn 'vriend' in de inrichting te
mogen bezoeken. Bovendien is bellen naar het bui-
tenland te duur en nemen zij die nog wel familie of
kennissen in het thuisland hebben nauwelijks contact
met hen op, omdat zij niet 'kunnen' uitleggen dat ze
onbereikbaar zijn, laat staan dat ze voor maanden in
de gevangenis zitten zonder enig strafbaar feit te heb-
ben gepleegd - dat iemand in een land van vrijheid en
democratie straffeloos in de gevangenis kan zitten, zal
niemand van de familie geloven.
Hoe mooi de term 'chronisch migrant' ook mag klin-
ken, toch verhult zij iets dat met de term Europees
zwerver duidelijker aan te wijzen is. In vergelijking met
de stadszwervers die vaak gingen zwerven, nadat
sociale relaties en in het bijzonder familiaire relaties
stukliepen, waarbij diep gewortelde angsten meespe-
len, zijn er in de P.1.'Ter Apel' regelmatig mannen die
geen enkele sociale binding meer hebben. Het gaat om
mannen die ooit ergens uit een weeshuis weggelopen
zijn en in de grote steden van Europa illegaal zijn opge-
groeid. Het feit dat zij niemand hebben, blijkt een gees-
telijke open wond te zijn. Voor de IND en de
vreemdelingenpolitie is het identiteitsspoor van zo'n
zwerver doodlopend en de gedetineerde wordt met
langdurige hechtenis maximaal onder druk gezet om
iets van de onvindbare puzzelstukjes te voorschijn te
toveren. Deze Europese zwervers vormen in de Euro-
pese Gemeenschap een groep statelozen waarvoor
geen enkele begeleiding of opvang is, een menselijk
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probleem waarvoor nauwelijks enige (Europese) poli-
tieke en levensbeschouwelijke aandacht is.
De gedetineerden weten dat ze niet langer dan onge-
veer zes maanden vastgehouden zullen worden - al
blijkt in werkelijkheid deze periode vaak overschreden
te worden door een dubbel aantal maanden. Er is per-
spectief en er zijn gedetineerden die zich hieraan vast-
houden. Maar het andere verhaal is ook waar: wie gaat
er nu zwerven, iemand die familie en vrienden heeft
en voldoende ingebed is in een sociale gemeenschap?
Of zwerven zij nu juist, omdat zij niets meer te verlie-
zen hebben en omdat niets hen aan iets bindt behal-
ve teleurstelling? Of zijn het avonturiers?

Identitei tsverloedering

Het illegalen-bestaan noopt tot liegen. Niemand mag
de afkomst en wapenfeiten weten, want dat betekent
dat je als illegaal uiteindelijk getraceerd kunt worden.
Bovendien maakt het werkelijke verhaal de kansen op
zowel de arbeidsmarkt als op de huwelijksmarkt zeer
gering. Vooral deze laatste markt had een uitweg kun-
nen bieden uit het illegale en zwerversbestaan. Tege-
lijkertijd is de onbereikbare huwelijksmarkt een diepe
bron van mannelijke psychische frustratie.
Binnen de inrichting is het personeel voor de gedeti-
neerden zichtbaar aan de IND en de vreemdelingen-
politie gekoppeld. De leugens rondom de identiteit
zullen hier voortgezet moeten worden. De gedachte 'door
niemand te heten kan niemand mij (be- )grijpen' heeft
zelfs Odysseus beproefd: liegen om verwarring te zaai-
en en de vijand op afstand te houden, zolang het loont.
Terugkeer naar het land waar de vreemdeling werke-
lijk niemand is en waar hij er helemaal niet toe doet van-
wege zijn armoedige afkomst loont in het geheel niet,
dus heten veel illegale vreemdelingen niemand. IS)

De illegale vreemdelingen grossieren onderling wel in
stukjes ware identiteit. Vooral daar waar zij land- en cul-
tuurgenoten treffen.(6) Hierdoor ontstaat er een gelaagd-
heid in de communicatie binnen de inrichting. Met de
landgenoten wordt anders gecommuniceerd dan met
het personeel en de Nederlands sprekende gedetineer-
den - deze laatsten zijn niet te vertrouwen. De leugen
schept afstand naar het personeel van de inrichting. Het
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personeel is op haar hoede om niet in de leugen te trap-
pen. Ook dit schept afstand. Zo creëren beide partijen
afstand en is de communicatie waarop de veiligheid van
een P.!.grotendeels gebaseerd is flinterdun.
Vanuit het levensbeschouwelijke perspectief is de per-
soonlijke identiteitsverloedering tijdens het lange ille-
gale verblijf een veel ernstiger aspect. Deze verloede-
ring is ontstaan door het tot gewoonte geworden
gedrag van het de identiteit-verhullen. Het komt voor
dat een gedetineerde nauwelijks een aanvang durft te
nemen om zijn levensverhaal te vertellen. Maar het
komt tevens voor dat hij ook niet meer in staat is om
los te komen van de verzonnen leugen: het bedrog lijkt
zich om te keren in diep wortelend zelfbedrog. De ille-
galiteit doet derhalve een veel grotere aanslag op de
geestesvermogens dan iemand van tevoren ooit had
kunnen inschatten. Hierdoor wordt het moeilijk om de
(grote) levenservaringen een plaats te kunnen geven
in de persoonlijke actualiteit en levensgeschiedenis.
Als slotakte van het illegale verblijf ontneemt de peni-
tentiaire opsluiting de illegale persoon zelfs zijn attri-
buten van zijn valse identiteit. Met de psychische
gevolgen van deze akte worstelt het regimaire klimaat
van de P.!.'Ter Apel'.

Ervaringen als humanistisch raadsman

Vreemdelingenrecht en strafrecht zijn twee totaal ver-
schillende maatschappelijke en culturele grootheden,
c.q. wetboeken. Cellulaire opsluiting heeft echter onaf-
hankelijk van het toegepaste wetboek een zelfde soort
effect op lichaam en geest van een ingeslotene. Niet
voor niets wordt gedwongen cellulaire afzondering van
een persoon intercultureel voor een zware vergel-
dingsmaatregel gehouden. Als humanistisch raadsman
ben ik werkzaam in twee regimair gelijke Huizen van
Bewaring. Alleen de wettelijke feiten waarop iemand
gedetineerd raakt, verschillen: strafrecht en vreemde-
lingrecht. Omdat er saillante verschillen zijn tussen
beide die mede bepalend zijn voor het geestelijk func-
tioneren van de gedetineerden en het professioneel
functioneren van de vreemdelingenbewaarders,
ontkom ik niet aan een vergelijking bij het nader uit-
werken van mijn ervaringen in P.!. 'Ter Apel'. Veel
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details zal ik hierbij achterwege laten en de ervaringen
uitsplitsen aan de hand van vier items.

1. Vreemdelingenbewaring is een straf
De meest dwingende persoonlijke ervaring die ik in de
P.l. 'Ter Apel' heb opgedaan is dat de cellulaire opslui-
ting op basis van de vreemdelingenwet moreel verzet
bij mij oproept, terwijl de vergelding op basis van het
strafrecht dit niet doet. Natuurlijk komen in de P.l. 'de
Grittenborgh' (strafrecht) zaken voor die absoluut geen
schoonheidsprijs verdienen. Dit betreft dan veelal indi-
viduele strafrechtelijke gevallen of de bureaucratische
afhandeling van de strafbare feiten. Op voorhand heb
ik als humanistisch raadsman geen moreel bezwaar,
wanneer iemand voor doodslag of verkrachting een
vergeldende straf krijgt voor de geschonden rechtsor-
de. Het lijkt alsof ik met dit culturele gegeven mij van
jongs af aan heb kunnen verstaan: ik begrijp het, ik
accepteer het en ik kan het verdedigen als een humaan
principe - met de wetenschap dat opsluiting geen
enkele garantie, laat staan een bijdrage, tot morele ver-
betering van de persoon zal leiden.
De gedwongen cellulaire opsluiting op basis van de
vreemdelingenwet roept echter zowel bij de opgeslo-
tene als bij mij als persoon en als raadsman moreel
onbegrip op. De insluiting is formeel niet als vergel-
ding bedoeld, maar als een middel om de onttrekking
van de ongewenste vreemdeling aan de uitzetting te
voorkomen. Mijn ervaring in 'Ter Apel' is dat de inten-
tie en de feiten hier ver uiteenlopen. (7)

Wat in P.l. 'Ter Apel' onmiddellijk opvalt, is het gemak
waarmee feitelijk een ongewenste vreemdeling bloot
gesteld wordt aan het zwaarste vergeldingsmiddel dat wij
in de Nederlandse samenleving hanteren. Dit blijkt niet
alleen met mijn moreel besef en mijn ethische opvat-
tingen te botsen, maar tegelijk met dat van veel gedeti-
neerden die afkomstig zijn uit zeer diverse culturen. Het
feit dat een grote groep gedetineerden begrijpt dat het de
intentie is om hen ons land uit te zetten en hen door
opsluiting geen kans te geven om zich aan die uitzetting
te onttrekken, doet niets af aan hun ervaring van cellu-
laire opsluiting binnen een penitentiaire strafinrichting:
dit roept voortdurend gevoelens van schaamte en woede
op naast gedachten vol van onbegrip over een humani-
taire en democratische samenleving. Men ervaart de iso-
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lat ie als straf en vergelding. Dit roept uiteindelijk veel
agressie naar het systeem op.
Ik heb geen moeite met het feit dat een groot en
gevaarlijk crimineel in afwachting van zijn uitzetting
enkele weken tot enkele maanden in een Huis van
Bewaring wordt opgesloten - ook ik wil dat mijn fami-
lie en vrienden onnodig leed bespaard blijft.Als de ille-
gale crimineel niet uitgezet kan worden en hij is een
blijvend gevaar voor de samenleving dan had dat,
humanitair beschouwd, in de strafrechterlijke veroor-
deling meegenomen moeten worden. Maar de groot-
ste groep gedetineerden in P.l.'Ter Apel' zijn geen grote
criminelen, sommigen hebben niet eens een strafblad.
Daarnaast zijn er verscheidene gevallen waar een ver-
volging op basis van het strafrecht achterwege gelaten
wordt, omdat het vreemdelingenrecht voldoende
ruimte biedt voor langdurige hechtenis zonder dat
langdurige bewijsvergaring door de recherche daar
voor nodig is. Hier worden de humanitaire rechten op
een eerlijke procesvoering geschonden en probeert de
recherche iemand met oneigenlijke middelen onder
druk te zetten. Tegelijkertijd vragen gedetineerden aan
de humanistisch raadsman ofhet niet prijsgeven van
de identiteit en het niet meewerken aan een uitzetting
als een strafbaar feit, in de zin van de strafwet, gezien
moeten worden, als iets waarvoor vergelding op zijn
plaats zou zijn. Kortom, iemand moet een bijzonder
vakkundig raadsman zijn, een vertegenwoordiger van
humaniteit, om uit te kunnen leggen dat er hier geen
sprake van vergelding is.

2. De verantwoordelijkheid van de migrant
De existentiële nood van de (chronische) migrant -
want zijn levensperspectief op een betere leefwereld
wordt er niet beter op door de op handen zijnde uit-
zetting - en de (post- )traumatische en andere psychi-
sche stoornissen die door de opsluiting kunnen
worden versterkt, verzwakken de geestelijke conditie
van de illegale en/of ongewenste vreemdeling. Som-
migen zijn blij dat zij uit de moeilijke positie van het
illegale verblijf door de vreemdelingenpolitie zijn weg-
gehaald en sterken fysiek aan door de regelmaat van
arbeid, sport en voedsel die hen geboden wordt. Daar-
naast wordt er veel naar de televisie gekeken en wor-
den er boeken ter hand genomen waar men nooit aan
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toe kwam. Maar afgezien van deze aansterking kiezen
uiteindelijk velen niet voor een vrijwillige terugkeer,
zien tegen de uitzetting op, weten niet hoe zij door de
autoriteiten van het land van herkomst ontvangen zul-
len worden en voelen zich losgesneden van vrienden,
vriendinnen en alles wat zij hier of elders in West-
Europa hadden verzameld en opgebouwd.
Het personeel van de inrichting is opgeleid om de
angst voor en kritiek op de op handen zijnde uitzet-
ting te neutraliseren en te verdedigen door de gedeti-
neerde op zijn eigen verantwoordelijkheid in deze te
wijzen: 'jij werkt niet mee en dat is jouw verantwoor-
delijkheid'; 'jij bent naar West- Europa gekomen zon-
der geldige reisdocumenten en dat is jouw verant-
woordelijkheid'; 'jij hebt niet asiel aangevraagd, jij bent
de illegaliteit ingedoken en dus is dat jouw verant-
woordelijkheid'; 'als jij niet had gestolen, dan had jij
hier nu niet gezeten om uitgewezen te worden'; 'jij kunt
je eigen verantwoordelijkheid nemen door je identi-
teit prijs te geven (zodat er aan een goede uitzetting
gewerkt kan worden)'; 'als jij je dienstplicht gewoon
had vervuld in je land van herkomst, dan zou je nu niet
zo in de rats hebben hoeven zitten'.
De eigen causale verantwoordelijkheid wordt hier als
medium gebruikt om emotionele afstand te creëren
van de daadwerkelijke uitzetting die regelmatig met
heftig verzet van de gedetineerde uitgevoerd wordt. Bij
de gedetineerde roept dit onbegrip op, omdat moreel
gezien de gedetineerde zich nu juist verplicht had om
iets goeds van zijn leven te maken en weg te gaan van
de plek waar nauwelijks enig persoonlijk levensper-
spectief lag. In zijn land van herkomst zou hij mis-
schien voor zijn stap lof en waardering hebben
gekregen, terwijl hij hier in Nederland er causaal ver-
antwoordelijk voor gesteld wordt en er nota bene voor
'gestraft' wordt. Met die interne vraag van de gedeti-
neerde, namelijk de vraag of hij een moreel verkeer-
de keuze gemaakt heeft door in West-Europa zijn geluk
te beproeven, wordt hij in de inrichting opgesloten.
Over de morele verantwoordelijkheid van de (chro-
nische) migrant heeft niemand het binnen (en buiten)
de penitentiaire inrichting.

Voor de humanistisch raadsman is dit een van de the-
ma's waarin hij voor de gedetineerde bij kan dragen
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tot het hervinden van zichzelf. Daarbij is het niet
gemakkelijk om binnen de kaders van de vreemde-
lingenwet de weg terug te vinden naar de actuele
morele verantwoordelijkheid - bij de strafrechterlijk
veroordeelden is dit beduidend eenvoudiger. De nood-
zakelijke levensvoorwaarden in het land van herkomst
zijn vaak marginaal: sommigen hebben daar een
uiterst traumatisch verleden liggen waarvoor zij al
jaren op de vlucht zijn; hun eigen identiteit en biogra-
fie is verstrikt geraakt in het schimmenspel dat de ille-
gaal moet leveren om te kunnen bestaan in
West-Europa. (8) Het zal dan ook niet verwonderlijk zijn
dat veel 'ex-gedetineerden' met een laissez-passer vaak
als een zombie in het vliegtuig zitten. (')Trouwens over
de daadwerkelijke toedracht van de uitzetting en de
aankomst in het land van herkomst is nauwelijks iets
bekend en in het jaarverslag van de vreemdelingen-
politie wordt daaraan vrijwel nooit een passage gewijd.

3. Persoonlijk leed
Cellulaire opsluiting heeft altijd een geestelijke com-
ponent. Dat iemand opgesloten en daardoor afgesne-
den wordt van zijn leefwereld heeft grote invloed op
het geestelijk functioneren. Dit geldt evenzeer voor
vreemdelingenbewaring als voor strafrechtelijke bewa-
ring - want de tijd en de situatie binnen een gesloten
inrichting zijn niet te vergelijken met de tijd en de situ-
aties buiten die inrichting. Wanneer gedetineerden
eenmaal door hebben dat ze met iemand over hun
existentiële problemen kunnen praten, dan valt op dat
zij hiervan gebruik gaan maken en proberen met de
raadsman in contact te komen. Alleen gedetineerden
afkomstig uit fundamentalistisch islamitische landen
(onder andere Afghanistan en Algerije), vermijden
contact met een niet-religieus en niet-godsdienstig
humanistisch raadsman - de groepsdruk bij hen is
groot en iemand die wel in contact treedt, wordt met
argusogen gevolgd.
Eenmaal in gesprek blijkt dat ze heel voorzichtig iets
van de sluier van hun levensverhaal af leggen. Een
enkeling hoopt alsnog dat de 'humanitaire' raadsman
alles op alles zal zetten om het persoonlijke onrecht
van uitzetting tegen te houden. Maar in de meeste
individuele gesprekken is deze hoop niet aanwezig en
is men gericht op het hebben van een menselijke con-
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tact om enkele van de grote zorgen te kunnen delen:
angst voor terugkeer en alles wat hen in het land van
herkomst te wachten staat; de mislukking van het
Europese avontuur; de geestelijke traumata waarmee
of waarvoor zij al jaren op de vlucht zijn; gepleegde
(oorlogs- )wapenfeiten; geen familie hebben; het nooit
weerzien van in West-Europa verwekte kinderen;
schaamte voor de mislukking; het op zoek zijn naar
oude waarden en normen die door de migratie ver op
de achtergrond zijn geraakt; positionering van hun
eigen levensverhaal in de feitelijke situatie van onge-
wenst zijn; seksuele geaardheid die in West-Europa
ontplooiingsmogelijkheden heeft gekregen; het span-
ningsveld tussen leugen-verhaal (IND-biografie) en
levensverhaal. Kortom teveel om op te noemen.
Wat steeds opvalt in deze gesprekken is de eindeloze
lege eenzaamheid waarin de meeste levensverhalen
zich tot vorm en inhoud probeerden te maken.
Een moeilijk aspect voor de raadsman is de kloof tus-
sen wat over iemands levensverhaal binnen het insti-
tuut en de officiële instanties bekend is en het verhaal
dat langzaam maar zeker aan de raadsman geprobeerd
wordt te vertellen; tegelijkertijd moet de raadsman
behoorlijk voorzichtig zijn om het vertelde voor waar
aan te nemen, omdat de gedetineerden voortdurend
bezig zijn deel te nemen aan het grote schimmenspel
van West-Europese (im- )migratie.

4. Humanistisch raadswerk
Het is vanaf het begin de vraag geweest of er vol-
doende emplooi zou zijn voor een humanistisch
raadsman bij de vreemdelingenbewaring, gezien de a-
religieuze en atheïstische insteek van de raadsman.
Hoewel een groot aantal vreemdelingen uit islamiti-
sche landen en uit gekerstende landen afkomstig is,
betekent dit geenszins dat zij allemaal in overeen-
stemming met de islamitische en christelijke leer hun
leven ingericht hebben. Aan de ene kant biedt het aan-
bod van de dominee, imam en pastor van religieuze
vieringen aan een bepaalde groep gedetineerden enig
houvast binnen het HvB. De detentie is een situatie
waarin er weinig mogelijkheden zijn om aankno-
pingspunten voor persoonlijke identiteit te vinden en
waarbinnen vaak een natuurlijke reactie van bezin-
ning op levensloop en wortels ontstaat. Het aanbod van
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de religieuze vieringen sluit goed aan bij deze behoef-
te. Aan de andere kant ligt er het harde gegeven dat niet
meer dan vijftig procent van de gedetineerden die
afkomstig zijn uit een islamitisch land gebruik maakt
van de diensten van de imam. Hierbij zal men zich
moeten realiseren dat bij veel jongeren geen diep uit-
gekristaliseerde levensovertuigingen aanwezig zijn;
dat sommigen behoorlijk in verwarring zijn gebracht
door deel te hebben genomen aan de westerse samen-
leving; dat er een groep is die wegens hun wapenfei-
ten in een levensbeschouwelijke fundamentele
cynische twijfel leven; dat er ook een grote groep is die
binnen de voormalige communistische traditie niet-
godsdienstig is opgevoed.
Binnen de islamitische traditie is nauwelijks ruimte
voor de imam als persoonlijk gesprekspartner. De
imam is van oorsprong een reciteerder van de koran
en hij geeft aan de kinderen koran-onderricht. In de
westerse cultuur hebben geestelijk verzorgers de func-
tie van counsellor in existentieel moeilijke situaties.
Hiervoor zijn de imams nauwelijks opgeleid. Veel van
de in dit essay geschetste problematiek blijkt voor de
imam in P.1.'Ter Apel' geen aandachtspunt te zijn. Hier-
in heeft de humanistisch raadsman binnen het team
een kritische en aanvullende rol.
Uiteindelijk komen mensen uit allerlei tradities bij de
humanistisch raadsman vanwege zijn niet-religieuze
insteek en zijn specifieke deskundigheid. Bovendien
blijkt de titel van 'humanistisch raadsman' in een HvB
voor vreemdelingenbewaring uitstekend te voldoen,
omdat gedetineerden zoeken naar (hun) humanitai-
re noties in het eindstation van Europa.

Conclusie

De vraag aan het humanistisch raadswerk om een bij-
drage te leveren aan de geestelijke verzorging voor de
gedetineerden in de P.1.'Ter Apel' heeft, zoals in de
inleiding gesteld is, zowel een praktisch als een theo-
retisch problematische aanvangspositie uit te leggen.
Is er praktisch beschouwd voldoende geestelijke zorg-
en vraagbehoefte bij de gedetineerden? En kan het
humanistisch raadswerk het denkbeeldig theoretisch
gat overbruggen dat ontstaat door het veelal cultureel
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anders ingebedde geestelijk functioneren van de gede-
tineerde illegale vreemdeling?
Kwalitatief concluderend (10) kan er gesteld worden dat
er praktisch beschouwd voldoende vraag in de P.l.'Ter
Apel' zal zijn naar de kwaliteiten van een humanistisch
raadsman. Het is niet enkel dat het gebied dat de col-
legae geestelijk verzorgers bestrijken zich beperkt tot
ongeveer de helft van het aantal gedetineerden van de
inrichting. Er is tevens een grote groep vreemdelingen
aanwezig die voldoende communicatieve vaardighe-
den en geestelijke aansluiting heeft bij de levensbe-
schouwelijke noties van morele verantwoordelijkheid
en autonomie, en die niet de stap zal maken naar de
kerkelijke en islamitische voorgangers. Veel gedeti-
neerden zijn niet traditioneel islamitisch opgevoed -
ook al zijn zij afkomstig uit een islamitisch land - en
de gedetineerden uit de voormalige Oostbloklanden
hebben een sterk atheïstische opvoeding gehad. De
boeddhisten en Chinezen hebben van oorsprong ster-
ke affiniteit met de humanistische denkwijze.
Bovendien, en dit aspect wordt maar al te gemakkelijk
vergeten, kan de humanistisch raadsman een speci-
fieke bijdrage leveren door vanuit een West-Europese
traditie (van interne attributie van verantwoordelijk-
heid) gedetineerden te helpen de weg terug te leren
vinden in het labyrinth van de illegaliteit en de onge-
wenstheid. Het gaat er hier specifiek om voorwaarden
te scheppen door de weg terug te zoeken naar per-
soonlijke en morele verantwoordelijkheid, zodat de
gedetineerde uiteindelijk iets meer greep op zijn situ-
atie en zijn verdere levenskeuzen krijgt, en niet sim-
pelweg kiest voor een illegalen-bestaan - zonder de
consequenties op lange termijn daarvan te overzien.
De aanwezige geestelijke problematiek bij de gedeti-
neerden biedt de raadsman voldoende mogelijkheden
om zijn vaardigheden zinvol in te zetten. Hierbij moet
gedacht worden aan bovengenoemde samenhangen-
de problematieken: de meer situationele problematie-
ken als het chronisch migrantschap, het familieloze
bestaan, het in het justitiële niemandsland van de P.l.
'Ter Apel' terechtkomen, het Europees zwerven, het
plaatsen van de illegaliteit in iemands levensverhaal,
het kiezen voor een illegaal bestaan, de verminderde
levenskansen van de illegaal (economisch en sociaal),
de discrepantie tussen het werkelijke en het pseudo-
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levensverhaal, het mislukte avontuur Europa, het niet
uitgezet kunnen worden (en wat dan?); en aan de meer
existentiële thema's als totale eenzaamheid, richting-
loosheid, geen keuze kunnen maken, het herwinnen
van de morele verantwoordelijkheid. Vooral de meer
situationele themata lenen zich uitstekend voor
groepswerk. Het voorbereiden van dit doelgerichte
groepswerk kost veel tijd om de taal- en communica-
tieproblemen te overwinnen. De meer existentiële the-
mata zullen meer in de beschermde omgeving van het
individuele gesprek moeten plaatsvinden. In het alge-
meen gesteld zijn dit de thema's waar de humanistisch
raadsman een bijzondere vaardigheid in heeft om ze
bij iemand bespreekbaar en bewust te maken. Juist dit
bespreekbaar en bewust maken kan een bescheiden
bijdrage zijn aan het detentieklimaat en het uitzet-
tingsbeleid van de Nederlandse samenleving.
Hoewel het niet de taakverantwoordelijkheid van de
geestelijke verzorger is om het personeel bij het pri-
maire proces te ondersteunen, lijkt het mij noodzake-
lijk om in die uiterst gecompliceerde situatie waarin
de vreemdeling en zijn bewaarder een 'relatie' moeten
aangaan een ondersteunende en een de communica-
tie stimulerende rol in te gaan nemen.
Tot slot en dit klinkt misschien wat zwaar, de huma-
nistisch raadsman heeft in de P.1.'Ter Apel' ook een
duidelijke taak ten aanzien van het bewaken van de
humaniteit binnen de inrichting, want het lijkt er op
dat de eerder beschreven problematiek van de verloe-
derde persoonlijke identiteit eerder versterkt wordt
dan dat zij een halt wordt toegeroepen. Dit komt mede
door het kader waarin de opsluiting ter fine van uit-
zetting vorm gegeven wordt - uiterst sober en cellu-
lair van opzet, weinig mogelijkheden om de
persoonlijke identiteit vorm te geven en een negatie-
ve relationele spiraal waarin de gedetineerde en zijn
bewakers zich bevinden. Deze spiraal kan neerwaarts
nog versterkt worden, wanneer het personeel zich
steeds meer in moet gaan zetten voor de ontmaskering
van de 'niemand'. Hoe men het ook wendt of keert, op
dit moment wordt er door middel van de opsluiting
leed toegevoegd aan personen die de samenleving
geen leed hebben berokkend. Als wij dit als een nor-
male reactie gaan beschouwen, dan kan blijken dat het
'ter fine' in Ter Apel alle mogelijkheden in zich heeft
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Noten
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om uiteindelijk een sinister verbanningsoord te wor-
den in een moderne samenleving.
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5) Op de celdeurkaart staat soms N.N. (plus een
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Mensen laat je toch
niet zitten!
Ben van Remmerden

Nederland is nog nooit zo rijk geweest
als nu, maar zeker de overheid is nog

steeds niet bereid om voldoende mid-
delen voor de zorgsector vrij te maken.

Daardoor ontstaan er allerlei particu-
liere initiatieven, waar veel vragen bij
te stellen zijn. Er dreigen vele zorgaf-

hankelijke mensen buiten de boot te
vallen of tekort te worden gedaan. Van
een (humanistisch) geestelijk verzor-

ger mag zeker verwacht worden dat hij

deze mensen niet voor gezien houdt,
maar ze ondersteunt en zonodig voor

hen bemiddelt, en ook dat hij het
publieke debat niet schuwt om mis-
standen of discutabele ontwikkelingen
in de zorg aan de kaak te stellen. Een
wat meer militante opstelling van onze
professie is dan een belangrijke voor-
waarde. Tot op heden hebben we ons
zo'n opstelling nog nauwelijks eigen
gemaakt.
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Zestien jaar geleden werd mij voor het eindexamen
aan het Humanistisch Opleidings Instituut een casus
voorgelegd rond een conflictsituatie tussen een patiën-
te en het verpleegkundig personeel op een revalidatie-
afdeling in een ziekenhuis. De patiënte in de casus was
een zeer intelligente vrouw die al jaren een vrij en zeer
zelfstandig bestaan leidde (ze was jarenlang buiten-
lands correspondente van enige grote dagbladen). Zij
had een groot ongeluk gehad, waarbij zijzelf zwaar
gewond was geraakt. De gevolgen waren voor haar niet
blijvend, maar de ziekenhuisopname zou wel ongeveer
een jaar gaan duren. Ik had haar op de chirurgische
afdeling leren kennen en was erin geslaagd een goede
relatie met haar op te bouwen. 'De inhoud van de
gesprekken was, hoewel niet altijd onder het begrip
geestelijk te rangschikken, zeer diepgaand. Ze gaven
haar veel stof tot nadenken en deden haar op de een of
andere manier iets.'
Na verloop van tijd gaat ze naar de revalidatie-afde-
ling, waar ze nog circa zes maanden moet blijven. Ik
bezoek haar ook daar twee maal in de week. Ik ben zelf
vreemd op die afdeling, omdat deze niet tot mijn 'ter-
ritorium' behoort. Op deze afdeling voelt ze zich al snel
opgelaten. Ze heeft het gevoel dat er een hele negatie-
ve stemming tegen haar gekweekt wordt en daar ze
nog volledig afhankelijk is van de verpleging, voelt ze
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zich vereenzamen. Tegelijkertijd heeft ze ook erg veel
agressie door de wijze waarop er macht wordt gehan-
teerd, in de vorm van kleine niet te bewijzen straffen,
zoals onachtzaamheid, onwil, negeren en zelfs botte
weigering. Daarnaast isolatie: ze zetten haar in de TV-
kamer en laten haar gewoon liggen. 'Ik stond te boek
als een asociale lastpost, alleen omdat ik de regels dis-
cutabel vind, maar zo langzamerhand ben ik een soort
licht gevaarlijke idioot, omdat ik een keer een blad met
eten door de zaal heb gesmeten, een glas water tegen
de verwarming en nog een paar van dit soort fratsen:
Omdat haar de gelegenheid niet werd geboden om echt
in contact te komen met het verpleegkundig personeel,
en zij dit zelf ziet als de enige ingang tot een oplossing,
vraagt ze mij haar hierbij te helpen.
In deze casus zag ik zeker voor mij een actieve rol als
bemiddelaar weggelegd, omdat hier van een duidelij-
ke vertrouwenscrisis sprake was, waarbij niet alleen de
patiënte, maar waarschijnlijk ook de afdeling er alle
belang bij had, dat het niet verder escaleerde en er
meer wederzijds begrip ontstond. Dit druiste in tegen
de visie van één van de examinatoren op het huma-
nistisch raadswerk. Het betrof toch een hele mondige,
autonome patiënte, die best haar eigen boontjes kon
doppen. Ze had volgens hem een grote eigen verant-
woordelijkheid in deze situatie. Ze kon het toch zelf
aankaarten. Hij stelde veel vragen bij de door mij
geopperde interventie. Nam ik op deze wijze niet te veel
verantwoordelijkheid van haar over?'Raadslieden zijn
toch geen probleem oplossers en het gevaar van betut-
teling lag toch ook snel om de hoek: Ik bleef bij mijn
standpunt, dat ik anders de patiënte in de steek zou
laten, haar er mee zou laten zitten als ik niet een poging
tot bemiddeling zou doen. Ze had op dat moment nau-
welijks tot geen krediet meer op deze afdeling, waar ze
toch nog een hele lange tijd zou moeten verblijven.

Kwetsbare autonomie

Naast het beeld van de mondige, autonome patiënte
werd het humanistisch raadswerk in die tijd sterk beïn-
vloed door de non-directieve benadering van onder
andere Rogers. Men had toen nog nauwelijks een idee
van een zorg-ethische benadering, waarin niet alleen
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keuzevrijheid centraal staat, maar ook kwetsbaarheid,
afhankelijkheid, respect en verbondenheid met ande-
ren. Men had er zeker toen nog weinig oog voor, hoe
kwetsbaar de menselijke autonomie wel niet kan zijn.
Een paar jaar later vond ik werk als humanistisch
raadsman in een humanistisch verzorgingshuis waar
de menselijke autonomie, het zelfbeschikkingsrecht,
hoog in het vaandel stond. Begrippen als keuzevrijheid
en privacy namen in de beleidsvisie van het huis een
centrale plaats in. Maar aan de privacy in het verzor-
gingshuis kleefden veel bezwaren. Ik zag vaak een
grote mate van eenzaamheid bij de bewoners, mede
veroorzaakt door de lang niet altijd zo verdraagzame
benadering van de medebewoners. Privacy kan een
groot goed zijn, maar niet als het gebaseerd is op
gevoelens van angst en onveiligheid.
Patiënten worden tegenwoordig ook vaak als consu-
menten gezien, die al of niet gewapend met Internet,
de snelste en de beste behandeling eisen. Maar nog
steeds zie je dat de mondige patiënt vaak ver te zoeken
is, als hij eenmaal in het ziekenhuis ligt. De meeste
patiënten zijn zeker de jongste niet meer, maar volgens
prof. dr. Manu Keirse 'beseffen wij nog steeds te wei-
nig, dat een zieke alles vanuit een ander perspectief
bekijkt als hij zijn wereld in ziet krimpen tot een zie-
kenkamer of tot twee vierkante meter bed'. (I)

Behoefte aan ondersteuners en
bemiddelaars

In mijn dagelijkse praktijk als humanistisch raadsman
in een zieken- en verpleeghuis loop ik regelmatig tegen
dit soort situaties aan, waarbij er door patiënten om
ondersteuning en vaak bemiddeling wordt gevraagd bij
conflicten of dilemma's rond de behandeling, bejege-
ning en verzorging. Het kan dan soms om ogenschijn-
lijk kleine, maar zeker voor de patiënt zelf niet
onbelangrijke dingen gaan, zoals een kleine ruzie bij de
wasbeurt die ochtend. Bijde patiënt blijft het dan maar
spoken, terwijl de verpleegkundige het al bijna verge-
ten is. Dan kan het beslist geen kwaad om de verpleeg-
kundige daar op te wijzen of de patiënt het advies mee
te geven om het bij de verpleegkundige zelf aan te kaar-
ten. 'Deze verpleegkundige zal u echt niet opeten, hoor.'
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Regelmatig krijg je vragen rond de zinvolheid van de
behandeling, zeker bij patiënten die al voor de zoveel-
ste keer in verband met hun ziekte zijn opgenomen.
Een tijdje geleden begeleidde ik een 75-jarige vrouw
die binnen één jaar tijd al voor de derde keer met grote
vaatproblemen in haar linkerbeen op de chirurgische
afdeling was opgenomen. Ze was hier al twee keer aan
geopereerd zonder dat dit het gewenste resultaat ople-
verde. Ze kon er nauwelijks op lopen en hield vreselijk
veel pijn. De behandelend chirurg wilde haar nu voor
een experimentele therapie doorsturen naar een aca-
demisch medisch centrum. De patiënte zag hier enorm
tegen op. Er was al van alles geprobeerd om haar been
te behouden en het had allemaal toch niets geholpen.
Ze had al zoveel in moeten leveren. Door haar toene-
mende afhankelijkheid had ze al van een aanleunwo-
ning naar het naastliggende verzorgingshuis moeten
verhuizen.
'Ik durfhet de arts zelf niet te vragen, maár ik zie deze
operatie helemaal niet meer zitten. Mag ik deze behan-
deling weigeren? En zal de arts dan niet kwaad op mij
zijn?', zei ze voorzichtig tegen mij. Ik liet haar weten
dat ik me haar twijfels goed kon voorstellen en dat deze
arts veel begrip voor haar vragen rond de voorgestel-
de behandeling zou hebben. 'Hij wil alleen maar pro-
beren uw been zo lang mogelijk te behouden. Ik geef
hem wel even een seintje dat hij op korte termijn bij
u langs moet komen. Anders moet u weer drie dagen
wachten voor hij weer visite loopt.'
Twee dagen later werd haar onderbeen geamputeerd
en na een revalidatieperiode van ruim vier maanden
kon ze weer terug naar het verzorgingshuis.

Aan deze ondersteuningsfunctie wordt door de patiën-
ten veel waarde gehecht. Dat blijkt ook uit het rapport
van het Zorgonderzoek Nederland van 1999 rond de
evaluatie Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ).
Uit het rapport rond het functioneren van de klach-
tencommissies in de zorgsector komt duidelijk naar
voren dat deze commissies in de verpleeg- en verzor-
gingshuizen nauwelijks tot geen klachten binnen krij-
gen. Niet dat er geen klachten zijn, maar klagen moet
je wel kunnen!
Door de grote afhankelijkheidsrelatie zie je dat bewo-
ners vaak bang zijn voor represailles. En ze willen ook
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niet als een lastpost worden gezien. Alleen in een vei-
lig, persoonlijk gesprek zullen ze misschien aangeven
wat hun wensen en klachten zijn. Verder zie je vaak een
tekort aan vaardigheden. Daarnaast is er een grote
onbekendheid met de klachtenprocedure en moet je
meestal over een lange adem beschikken, als je toch
een klacht bij de klachtencommissie deponeert. Lang
niet alle klagers worden serieus genomen en volgens
veel klagers is de onafhankelijkheid van de commis-
sie ten opzichte van de directie vaak ver te zoeken. Het
primaire doel van de WKCZ, het bieden van een laag-
drempelige klachtmogelijkheid voor de cliënten in de
zorgsector, wordt dus in de verpleeg- en verzorgings-
huizen helemaal niet bereikt. (2)

Veel belangrijker is het realiseren van een 'klacht-
vriendelijk klimaat' en het aanstellen van ondersteu-
ners en bemiddelaars in de vorm van vertrouwens-
personen. Steeds meer geestelijk verzorgers en ook
maatschappelijk werkers vervullen al min of meer
deze functie binnen hun reguliere werkzaamheden of
krijgen een kleine formatie-uitbreiding met een apar-
te taakomschrijving als vertrouwenspersoon.

Tegen een verdere tweedeling in de zorg

In 1996 gaf ik in het artikel 'Niet bij praten alleen
(patiëntenrechten zijn ook onze zorg)' al aan dat ik het
als mijn taak en verantwoordelijkheid beschouw om
voor de patiënten op te komen, in die zin dat zij in hun
kwetsbare autonomie zoveel mogelijk recht worden
gedaan. 'Dit doe ik onder andere door hen op hun rech-
ten en hun klachtmogelijkheden te wijzen, door even-
tueel te bemiddelen, door de hulpverlener op de
legitimiteit van zijn handelen te bevragen en het zo
nodig "hogerop" te zoeken. Je probeert dan niet alleen
geestelijke steun te geven en de patiënt te begeleiden
bij zingevingsproblemen en existentiële vragen, maar
je treedt dan ook zonodig op als "advocaat" van de
patiënt en zijn familie of vrienden. Op deze wijze laat
je ook het andere gezicht van onze, in veel sectoren van
de gezondheidszorg nogal omstreden, vrijplaatsfunc-
tie zien.' De aan het ambt verbonden vrijplaats biedt
niet alleen de patiënt de mogelijkheid om zich uit te
spreken zonder dat dit consequenties heeft ofbehoeft
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te hebben voor de behandeling en bejegening, maar
dwingt je er als humanistisch raadsman ook toe voor
de patiënt op te komen als zijn zelfbeschikkingsrecht
in het geding is en als er in de organisatie van dehu-
maniserende tendensen gesproken kan worden. (3)

Zo heb ik me binnen ons ziekenhuis zeer sterk verzet
tegen de ontwikkeling van een 'arbeidsgeneeskundig
spreekuur', omdat ik meen dat dit fundamenteel in
strijd is met de twee grondbeginselen waarop de
gezondheidszorg in Nederland gestoeld is: solidariteit
en gelijkberechtiging. Tot voor kort bestond er in
Nederland overeenstemming over de stellingname dat
alleen medische criteria de plaats op een wachtlijst
mochten bepalen en zag men dit ook als een wezen-
lijke verworvenheid. Door de privatisering van de ziek-
tewet, die overigens door de overheid zelf in gang is
gezet, is daar een bom onder gelegd. Hoe langer de
werknemer nu ziek is, hoe meer het de werkgever kost.
Werkgevers hebben er dus alle belang bij om hun
werknemers sneller te laten onderzoeken en behan-
delen, en vinden daarbij bondgenoten bij veel zorg-
verzekeraars en ziekenhuizen, waaronder ook het onze.
Binnen het ziekenhuis heb ik met niet al te veel succes
geprobeerd de discussie hierover aan te zwengelen
door contact te zoeken met de Ondernemingsraad en
de Raad van Bestuur. Buiten het ziekenhuis zocht ik
contact met Tweede Kamerleden, die hierover vragen
stelden aan minister Borst. Zij reageerde verre van con-
sistent: ze was wel tegen deze vorm van tweedeling,
maar zag het ook als een 'goede vorm van ARBO-zorg'.
Uitgezonderd de VVD werd dit soort initiatieven door
de Tweede Kamer afgewezen.
Verder zocht ik op persoonlijke titel het publieke debat
via een column in één van de twee regionale kranten.
Ik nam contact op met het regionale Patiënten- en Con-
sumentenplatform, dat ook heel afwijzend reageerde op
de voorgenomen plannen en een discussie-avond hier-
over belegde. Het hoofdbestuur van de FNV reageerde
in eerste instantie positief op de voorgenomen plannen,
maar werd al snel door de eigen achterban teruggeflo-
ten. Ik had hierover contact met het hoofdbestuur van
ABVA/KABOen wees hun op het dilemma voor de vele
hulpverleners, omdat de plannen strijdig zijn met hun
beroepsrnoraal of beroepscode. Hier werd toen een arti-
kel in het vakbondsblad Aaneen aan gewijd. (')
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Door de Raad van Bestuur van het ziekenhuis werd ik
hierover wel op het matje geroepen. Men zat zeker niet
op zo'n grote opponent van binnenuit te wachten. Men
had veel moeite met de positie die ik innam. Als werk-
nemer van het ziekenhuis diende ik me aan een een-
maal genomen besluit te conformeren. Toch ontstond
er uiteindelijk door de gesprekken en discussies wel
wederzijds begrip en respect voor elkaars positie.
Mijn column had als titel 'Dreiging van een verdere
tweedeling' meegekregen, want met een voorkeursbe-
handeling voor werkenden ten opzichte van niet-wer-
kenden ontstaat er een nieuwe tweedeling in de zorg.
Wij hebben al jaren met een ongelijke verdeling van de
geldmiddelen in de zorgsector te maken. De verdeling
van geld tussen de zorg voor mensen met een chro-
nische aandoening (denk onder andere aan verpleeg-
huiszorg en de thuiszorg) en de zorg voor mensen met
acute aandoeningen (denk onder andere aan polikli-
nische en klinische zorg) is verre van evenwichtig te
noemen.
Je hoeft ook maar om je heen te kijken, zei Prof. Wim
Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Uni-
versiteit van Maastricht in een interview in de Volks-
krant een paar jaar geleden, om te weten hoe de
verhoudingen liggen. Zijn eigen werkomgeving, het
academisch ziekenhuis en de medische faculteit te
Maastricht, zijn glanzend nieuw. 'In het doorsnee ver-
pleeghuis straalt je de relatieve armoede tegemoet. Art-
sen en universiteiten hebben een krachtige lobby,
mensen in de verpleeghuizen niet. Daar komt bij dat
in verpleeghuizen geen dingen gebeuren waarmee in
het openbaar te scoren valt. Wassen, eten en wonden
verzorgen is nooit spectaculair. Toch moet dat con-
curreren met bijvoorbeeld de erectiepil:
In ons verpleeghuis gaan de bewoners dit jaar niet op
vakantie. Daar is geen geld voor. Een incontinente
bewoner krijgt niet het beste incontinentiemateriaal,
omdat het budget voor de hulpmiddelen het niet toe-
staat. In een ander verpleeghuis worden mensen met
de ziekte multiple sclerose geweigerd, omdat ze te dure
medicijnen gebruiken die het verpleeghuis niet vol-
doende vergoed krijgt. Dementerende ouderen, die
extra gesedeerd en vaak gefixeerd weken, vaak maan-
den in een ziekenhuis wachten op een 'plekje' in een
psycho-geriatrisch verpleeghuis. Ouderen die niet eens
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Noten

Ben van Remmerden is humanistisch raadsman in een zie-
kenhuis en een verpleeghuis van Zorggroep Noorderbreedte.

komen we als het ons zelf aangaat, heel moeizaam in
het verweer.
Dagelijks begeleiden wij in ons werk mensen, die drei-
gen onder te sneeuwen en uitgesloten te worden. Een
soort tweederangsburgers, die blij moeten zijn, dat er
nog ergens een 'plekje' voor hen is. Zeker van een gees-
telijk verzorger mag verwacht worden dat hij mensen
niet voor gezien houdt. We kunnen voor deze mensen
veel betekenen door goed naar hen te luisteren, hen
te ondersteunen en te zorgen dat hun verhaal gehoord
wordt. Dat dat niet alleen een actieve opstelling op het
micro-nivo, maar ook op het meso-nivo en het macro-
nivo van de zorg veronderstelt, spreekt voor zich. Naast
de zo belangrijke individuele begeleiding moet er ook
voldoende aandacht voor en betrokkenheid bij een
kwalitatief goed zorgklimaat in de zorginstelling zijn
en moet ook het publieke debat rond de verontrus-
tende ontwikkelingen in de zorgsector niet geschuwd
worden. Gezien onze weinig militante positie, die we
tot nu toe hebben ingenomen, hebben we dus nog een
hele lange weg te gaan.

naar het verzorgingshuis kunnen waar hun voorkeur
naar uitgaat, omdat de wachttijden te lang zijn of de
'zorgzwaarte' als groot wordt ervaren. Terminale
patiënten die samen met hun naasten de zogenaamde
24-uurs terminale zorg moeten bevechten en er daar-
om vaak van afzien. Verstandelijk gehandicapte men-
sen die al jaren en jaren met hun familie op een 'plekje'
in een beschermde woonvorm wachten. Dit zijn voor-
beelden van ontbrekende basiszorg waar we ons in
onze nog nooit zo rijke samenleving dood voor zou-
den moeten schamen.

Een aantal jaren geleden sprak de socioloog Kees
Schuyt over de 'ontzorging van de verzorgingsstaat',
waarmee hij wilde zeggen dat men in een weeshuis wel
verzorgd wordt, maar dat men geen aandacht krijgt. (5)

Nu zie je dat vaak zelfs de meest basale, primaire zorg
tekortschiet en dat wordt niet alleen door de patiënten
of bewoners, maar ook door de meeste hulpverleners
als heel negatief en demotiverend ervaren.
De roep om verpleeghuizen voor rijke ouderen is tot
zekere hoogte dan ook goed te begrijpen. Mensen wil-
len terecht naast een goede kwaliteit van zorg ook een
behoorlijke kwaliteit van wonen en zijn bereid daar-
voor te betalen. Maar mensen aan de onderkant van
de samenleving hebben evengoed recht op goede kwa-
litatieve zorg en een goede kwaliteit van wonen. Zorg,
goede zorg en wonen hebben een hoge prijs, maar we
moeten stoppen om de gezondheidszorg als een col-
lectieve last te zien. Ze is een belangrijke investering
in de kwaliteit van leven, in het overeind houden van
een menswaardige samenleving.

Geen militante professie

De geestelijke verzorging, waaronder de humanisti-
sche raadslieden vallen, is net als vele andere profes-
sies in de gezondheidszorg een weinig militante. Het
Calimero-gedrag is wijd en zijd verspreid in de zorg-
sector. De eigenheid van onze professie verhoudt zich
nog steeds - net als onder andere de verpleegkundige
professie - blijkbaar slecht met mobiliserend, actiege-
richt gedrag. Zelfs nu, nu men ons via de nieuwe func-
tiewaardering voor de zorgsector lager wil inschalen,
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Prof. dr. Manu Keirse, 'Aandacht voor de diepste
eigenheid van patiënt en hulpverlener', in: Verslag
studiedag geestelijke verzorging 'Waar doe ik het
voor?' Over motivatie en inspiratie voor het werken
in de gezondheidszorg, Leeuwarden, 10 juni 1998,
p.24.
Zorgonderzoek Nederland, Evaluatie Wet klacht-
recht cliënten zorgsector, p. 25 e.v. 'Blijkbaar laten
zich klachten over communicatie, informatie en
bejegening gemakkelijker en beter afhandelen via
bemiddeling dan dat men uit is op de formele uit-
spraak over de gegrondheid van een klacht: (p. 29)
Zie ook drs. K.M. van Berchum, 'Een klachten-
commissie alleen is niet voldoende', in: Handboek
Cliëntenparticipatie, oktober 1999, CA 6020, Uit-
geverij Bohn-Stafleu-van Loghum, Houten.
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')

Ben van Remmerden, 'Niet bij praten alleen
(patiëntenrechten zijn ook onze zorg)', in: Prak-
tische Humanistiek, jrg. 6, nr. 2, december 1996, p.
44-52.
Kees Bals, 'Collaboreren met de markt; zorgverle-

5)

ners in spagaat', in: Aaneen, jrg. 18,7 maart 1998,
nr. 7, p. 14-15.
Zie ook Kunneman, H. (1996), Van Theemutscul-
tuur tot walkmanego, Uitgeverij Boom, Meppel, p.
255 e.v.
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Ruimte maken

Ahmed Aboutaleb en Tineke van den Klinkenberg

Bolkestein nam tien jaar geleden het
initiatief tot het minderhedendebat.
Links Nederland voelde zich daar

uiterst ongemakkelijk bij. In progres-
sieve kring werd de discussie over dit

onderwerp afgehouden met het argu-
ment dat een probleem maken van

asielzoekers, hen als groep stigmati-
seerde en bijdroeg aan vreemdelin-
genhaat. Nederland wordt nu gealar-
meerd over het ontstaan van een 'etni-

sche onderklasse', die een gevaar zou
kunnen opleveren voor de stabiliteit
van de hele samenleving.
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Angst speelt opnieuw een rol in de discussie. Angst
voor het zichtbaar worden van de Islam in het publie-
ke domein. Irritaties daarover worden met funda-
mentalisme verward. De jaren 60-generatie die een
belangrijke rol speelt in de huidige discussie, was nu
juist zo opgelucht dat de godsdienst zoveel mogelijk
uit het openbare leven was teruggedrongen, dat de
vrouwen zich aan het aanrecht ontworsteld hadden en
homo's bestaansrecht hadden verworven.
Onze ervaring leert dat iets meer lucht in de discus-
sie en respect over en weer een hoop ruimte kan geven.
Gezagsdragers kunnen een zeer positieve rol spelen
door zich opbouwend in de discussie te mengen. Het
gaat er niet om dat problemen onder tafel worden
gepraat. Politici gedragen zich onverantwoordelijk als
zij in beeld komen met de handen in de lucht en roe-
pen: wie het weet mag het zeggen, want de problemen
worden ons te machtig. Een zindelijke discussie over
migratie en integratie is gediend met een evenwich-
tige beeldvorming die op feiten is gebaseerd.
Een voorbeeld van een onzindelijke discussie is het
voortdurend ter discussie stellen van nut en noodzaak
van Islamitische scholen en het tegelijkertijd niet ter
discussie willen stellen van artikel 23 van de grond-
wet, dat de vrijheid van onderwijs waarborgt.
VVD-senator H. Dupuis pleit openlijk voor het niet
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toestaan van Islamitische scholen met een funda-
mentalistisch karakter. Wellicht zijn er ook Christe-
lijke scholen met een fundamentalistisch karakter.
Maar wie bepaalt dat en volgens welke criteria? Het
enige criterium is naar onze mening, datgene wat wet-
telijk is vastgelegd. Zodra een school de wetten over-
treedt, is die school strafbaar. Meten met twee maten
kan niet. Dat niemand in dit land de vrijheid van
onderwijs aan de orde durft te stellen is in historisch
perspectief te begrijpen. Niemand zit te wachten op
een hernieuwde onderwijsstrijd. Oud-minister van
Binnenlandse Zaken Dijkstal weet uit eigen ervaring
wat het betekent om artikel 23 van de grondwet ter dis-
cussie te stellen. Hij kreeg windkracht twaalf tegen en
nam zijn woorden terug. Een discussie over Islamitisch
onderwijs kan alleen gevoerd worden binnen het kader
van de grondwet. Einde discussie.

Een eigen identiteit hoeft niet strijdig te zijn met de
integratiegedachte. Dat sommigen de Nederlandse cul-
tuur als superieur beschouwen is hun goed recht. Dit
standpunt wordt echter niet te verteren als de verde-
digers ervan dragers van andere culturen als een infe-
rieur soort mensen gaan zien.
Is de angst voor fundamentalisme terecht of overdre-
ven? Niet alle uitingen waarmee we geconfronteerd
worden, zoals bijvoorbeeld de hoofddoek, verdienen
het etiket fundamentalisme. Onze rechtsstaat heeft vol-
doende stabiliteit om een stootje te kunnen verdragen.
Voor excessen, zoals eerwraak, hebben we een juri-
disch systeem, waarmee kwesties als deze kunnen
worden aangepakt. Over homopesterijen kunnen we
duidelijk zijn. Het is niet te toleren. Niet alleen mos-
lims maken zich er schuldig aan. Ongelijkheid en dis-
criminatie kunnen adequaat worden aangepakt.
Overigens komen deze neigingen minstens zo vaak
voor bij autochtonen als bij allochtonen. De overgro-
te meerderheid van in Nederland wonende allochto-
nen respecteert en waardeert de Nederlandse
democratie en haar grondwet. Waarom zou de Islam
niet te verenigen zijn met universele mensenrechten
en de scheiding van kerk en staat? Een houding van
'wij zijn de betere' - van welke kant dan ook - draagt
niet bij aan een klimaat waarin er op basis van gelijk-
waardigheid een uitwisseling van meningen kan plaats
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vinden over hoe we met elkaar om willen gaan in het
publieke domein. Daarbij kan het gaan over de inrich-
ting van de openbare ruimte, over organisatie en
inhoud van hulpverlening, opvoeding, onderwijs, werk
en (politieke) participatie.
Het is nastrevenswaardig dat in een proces van demo-
cratische besluitvorming alle meningen gezegd en
gehoord worden. Als mensen het gevoel hebben bui-
ten te worden gesloten, trekken ze zich terug in hun
eigen (verwilde ) hok. Zo werkt dat nu eenmaal.

Nederlanders hechten aan hun individuele vrijheden.
Daarin zit verwend gedrag, dat een luxe afstand schept
tot anderen. Die vrijheden zijn immers voornamelijk
mogelijk geworden dankzij grote economische voor-
uitgang. Deze welvaartsgroei verruimde de keuzemo-
gelijkheden aanzienlijk. Bij allochtonen zal het niet
anders gaan.
Wij mogen hen vragen eigen verantwoordelijkheid te
nemen en zich in te spannen voor een zelfstandige
plaats in deze maatschappij. Een zekere aanpassing
aan de dominante cultuur, hoe moeilijk deze ook valt
te definiëren, kan bijzonder behulpzaam zijn bij de
eigen lotsverbetering. Dat migranten elementen van
hun cultuur afstoten en herkenbare Nederlandse
gebruiken overnemen, is nogal evident en gebeurt ook.
Integratie is nog altijd een kwestie van meedoen en het
zich eigen maken van de nieuwe spelregels die bij een
nieuwe omgeving horen. Dat betekent uit de 'veilige
beschutte omgeving' durven komen en actief contact
zoeken met anderen. Nieuwkomers moeten de poten-
ties waarover ze beschikken krachtig aanwenden om
zich te kwalificeren voor deelname aan een ontwik-
kelde samenleving. Nederlandse taal en omgangsvor-
men zijn daarbij sleutelbegrippen.

Minister-president Kok heeft in de regeringsverklaring
terecht uitgebreid stilgestaan bij de positie die etnische
minderheden in de samenleving innemen. Volgens
Kok is er 'veel positiefs te melden ...', maar op het ter-
rein van werkgelegenheid en onderwijs is er reden tot
bezorgdheid. De dalende werkloosheid onder met
name jonge migranten en het feit, dat hogescholen en
universiteiten steeds meer Surinaamse, Turkse en
Marokkaanse studenten inschrijven, stemmen tot
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optimisme. Het zijn kleine lichtpuntjes die hopelijk
andere migranten zullen stimuleren en aanmoedigen
hetzelfde te doen.
Maar regeren is vooruitzien. Daarom is het voor de
politiek belangrijk een aantal ontwikkelingen die voor
de toekomst van belang zijn, scherp in het vizier te
houden. Willen we voorkomen, dat de tweede gene-
ratie jongeren in dezelfde marginale positie komt als
hun ouders, dan wordt het tijd voor een onorthodoxe
aanpak. Een nieuwe generatie dreigt ten onder te gaan
aan complexe problemen met meerdere dimensies. Het
is een illusie te denken, dat enkelvoudige simpele
oplossingen - een project hier en een project daar - tot
het gewenste resultaat leiden. De ernst en de urgentie
van de situatie nopen tot niet alledaagse denkrichtin-
gen. Kernbegrippen als samen en integraal zijn inmid-
dels een gepasseerd station. Waar het nu op aankomt,
is snelheid en durf. Snelheid, omdat er te lang wordt
gepraat, terwijl niemand het voortouw wil nemen
(risicomijdend gedrag). Durf, omdat er politieke moed
voor nodig is om het compensatiemodel dat nu gericht
is op het compenseren van tekortkomingen van men-
sen, in te ruilen voor investeringen in de ontwikkeling
van hele jonge kinderen en hun ouders. Een samen-
hangend pakket van maatregelen gericht op de beheer-
sing van de Nederlandse taal en het ontwikkelen van
cognitieve vaardigheden die de kinderen later in de
complexe samenleving sterk maken, verdient een seri-
euze kans. De kinderopvang zou tot een basisvoorzie-
ning gemaakt kunnen worden voor iedereen. Daarmee
los je voor autochtone ouders een deel van het kin-
deropvangprobleem op en voor migranten-kinderen
zal het een vorm van een voorschool moeten zijn, om
spelenderwijs vroegtijdig met de Nederlandse taal ver-
trouwd te raken. Het zal duidelijk zijn, dat dit concept
om investeringen vraagt, waarbij bedragen met negen
nullen bespreekbaar moeten zijn.

Nederland ontvangt voortdurend nieuwe migranten.
Tientallen kleine gemeenschappen blijken volledig
buiten beeld te vallen. Dit zijn mensen met wie wij
nauwelijks affiniteit hebben. Er zijn mensen bij die ver-
schrikkingen hebben meegemaakt, die voorlopig nog
niet te verwerken, laat staan met vreemden uit te wis-
selen zijn. Om onnodig leed te voorkomen kunnen we
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onze uiterste best doen om onze eigen ervaringen met
Tweede Wereldoorlog-kwetsuren zo goed mogelijk te
benutten. Van de regering mogen we verwachten dat
ze er alles aan doet om de communicatie met deze
nieuwe groepen tot stand te brengen. In zijn alge-
meenheid is er de afgelopen 25 jaar op verschillende
niveaus voldoende nagedacht over wat ons in prakti-
sche zin te doen staat. De belangrijkste taak die de
nieuwkomers en de overheid te wachten staat, is voor-
komen dat mensen snel in een demotiverende uitke-
ringsmachine terechtkomen. Asielzoekers die erin
slagen Nederland te bereiken, zijn sterk en weten te
overleven. Deze eigenschappen moeten we uitbuiten.
Slimmeriken onder hen moeten we steunen bij het vol-
gen of afmaken van een opleiding; lieden met een
ondernemersgeest moeten worden geprikkeld tot ini-
tiatief. We moeten aansluiting zoeken bij datgene wat
de mensen in huis hebben. En dat is meer dan wach-
ten in of op een uitkering. Het integratieproces kan niet
plaatsvinden, als we niet bereid zijn in te schikken. Dat
betekent letterlijk ruimte maken. De confrontatie tus-
sen allochtonen en autochtonen is niet zo neutraal als
we het graag willen doen voorkomen.

Ahmed Aboutaleb en Tineke van den Klinkenberg vormen de
directie van FORUM, instituut voor multiculturele ontwik-
keling.
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Recensies

Hansje Galesloot en Ab Harrewijn, Burgerschap in
de rafelrand. Over preventie van armoede en uit-
sluiting, Instituut voor Publiek en Politiek, Amster-
dam, 1999

Dit is een eigenzinnig boek over mensen die in de
samenleving niet erg mee kunnen komen, zoals dak - en
thuislozen, drugsverslaafden en psychiatrische patiën-
ten. Ze hebben een steuntje in de rug nodig om zich te
kunnen handhaven, maar het bestaande hulp-aanbod
sluit vaak niet aan bij hun behoeften en is in veel geval-
len ook nogal paternalistisch. Dit boek laat zien, hoe het
anders kan aan de hand van concrete voorbeelden. Uit-
gangspunt hierbij is wat mensen wel kunnen en niet hun
tekort of gebrek. Door uit te gaan van de capaciteiten die
iemand heeft, is er ruimte voor respect en zelfrespect.
Het boek staat vol met voorbeelden van aansprekende
projecten die laten zien, hoe marginale groepen zelf ini-
tiatieven hebben genomen om zich te handhaven, al dan
niet met steun van vrijwilligers of creatieve hulpverle-
ners. In de diverse hoofdstukken zijn ook 28 interviews
verwerkt die met betrokkenen en ondersteuners zijn
gehouden. Het boek beoogt met name een voorbeeld-
functie te vervullen en houdt politici en beleidsmakers
voor met welke barrières in wet- en regelgeving deze ver-
nieuwers worden geconfronteerd. De werkgroep 'De
Rafelrand' is in 1994 opgericht en bestaat uit een los ver-
band van vernieuwingsgerichte mensen uit allerhande
organisaties, onder meer uit de anti-armoedebeweging.
Het boek kan worden beschouwd als een werkboek bij
mijn De standaardmens voorbij en spreekt mij derhalve
erg aan.
Naast een inleiding bestaat het boek uit acht hoofdstuk-
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ken over projecten die door 'De Rafelrand' zijn geïnitieerd
en projecten waarin ook is uitgegaan van capaciteiten die
mensen wel hebben en die recht hebben op respect. De
inzet hierbij is dat deze projecten zijn ingebed in de
maatschappij en niet ergens in de marge bungelen. Het
gaat hier om voorbeelden van wat mij voor ogen staat bij
een gevarieerde samenleving. In hoofdstuk één tot en
met drie komt de inhoud van de projecten aan de orde,
telkens gebaseerd op vier reportages. Het gaat om woon-
voorzieningen, maatschappelijke participatie en infor-
mele zorg. In de volgende hoofdstukken gaat het om de
voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om met der-
gelijke projecten te kunnen werken. In hoofdstuk vier,
onder de titel 'Durfkapitaal', gaat het om financiële faci-
liteiten zoals die door drie particuliere fondsen worden
verstrekt. Hoofdstuk vijfbehandelt wettelijke faciliteiten
en gaat in op het experimenteer-artikel van de Nieuwe
Bijstandswet. Hoofdstuk zes laat zien, hoe vanuit een uit-
keringssituatie een eigen bedrijf kan worden gestart. In
hoofdstuk zeven komen de mogelijkheden van het per-
soonsgebonden budget aan de orde en de bureaucrati-
sche uitwassen daarvan. Het slothoofdstuk bevat een
verhandeling over de sociale positie van gemarginali-
seerde groepen, waarin wordt betoogd dat de beschre-
ven projecten aantonen dat deze groepen een volstrekt
normaal deel van de samenleving zijn. Er moet dan wel
worden uitgegaan van een gevarieerde samenleving
waarbinnen iedereen ertoe doet.
In dit nummer van het Tijdschrift voor Humanistiek zijn
foto's uit dit boek geplaatst, van de hand van fotografe
Mayanne Könst.

Douwe van Houten
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Paul Schabel (red.), Individualisering en sociale
integratie, SUN I Nederlands Gesprek Centrum,
Nijmegen, 1999

Het Nederlands Gesprek Centrum is na de Tweede
Wereldoorlog opgericht als forum waar vertegen-
woordigers van verschillende levensbeschouwelijke
groeperingen met elkaar van gedachten konden wis-
selen over actuele maatschappelijke vraagstukken. In
deze bundel wordt gerapporteerd vanuit een werk-
groep die zich heeft gebogen over individualisering en
sociale integratie. Al snel wordt duidelijk dat niet zo
helder is wat onder individualisering wordt verstaan.
In veel gevallen wordt individualisering onder een
negatief voorteken geplaatst, vanuit de suggestie dat
het leidt tot een vermindering van sociale cohesie. De
essays waaruit deze bundel is samengesteld zijn wat
dat betreft neutraler van aard en geschreven door
sociale wetenschappers die individualisering zien als
een historisch proces dat zich al eeuwen voltrekt en als
zodanig niet negatief behoeft te worden beoordeeld of
als een voortdurende bron van zorg behoeft te worden
beschouwd. De massiviteit ervan geeft ook weinig aan-
leiding om te vermoeden dat dit proces kan worden
gestopt. Aan de bundel ligt het idee ten grondslag dat
een empirische verkenning van wat individualisering
op de diverse maatschappelijke gebieden inhoudt, inte-
ressanter is dan een morele beoordeling ervan. Het
adagium is derhalve: laten we eerst eens zien wat het
geval is.
De bundel bestaat uit zeven hoofdstukken. Paul Schna-
bel richt zich in het eerste hoofdstuk op begripsver-
heldering, wat onder individualisering kan worden
verstaan. Individualisering komt tot uitdrukking in
een indrukwekkende toename van het aantal huis-
houdens in Nederland en een afnemend aantal perso-
nen per huishouden. Bij één op de drie huishoudens is
sprake van een éénpersoonshuishouden. Dit leidt
onder meer tot een veel grotere vraag naar woningen
dan in het verleden werd berekend. Het gaat nu om
6,35 miljoen woningen bij een gemiddelde huishou-
densgrootte van 2,4 personen. Individualisering gaat
gepaard met ingrijpende culturele veranderingen, die
echter niet op voorhand inhouden dat er geen ruimte
blijft voor collectivisme. Individualisme houdt niet in
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dat de medemens er niet meer toe doet. Het gaat eer-
der om de erkenning van de waarde en waardigheid
van ieder mens, de erkenning van de autonomie van
het individu, van de waarde van het onderscheid van
het openbare en het publieke leven en van de waarde
van zelfverwerkelijking van het individu. Het individu
blijft hierbij deel van een gemeenschap, maar bepaalt
zelf hoe deze verbondenheid vorm krijgt. Dit houdt
onder meer in dat niet kan worden uitgegaan van een
voorgeprogrammeerde solidariteit. Hier moet per
geval vorm aan worden gegeven.
Carlo van Praag gaat in op gezochte en ongezochte
gezamenlijkheid, toegespitst op gezin, woongroep en
carpool. Evenals Schnabel wijst Van Praag op de
opzienbarende gezinsverdunning, waarbij hij bena-
drukt dat in statistieken altijd gesproken wordt over
huishoudens en niet van gezinnen. Als zodanig wijst
dat al op een relativering van het belang dat gehecht
wordt aan het traditionele gezin, waardoor er ook min-
der ruimte blijft voor de traditionele seksegebonden
rolverdeling tussen kostwinner en huisvrouw. Daarbij
komt dat binnen een huishouden het bestaan zich
meer en meer afspeelt binnen een eigen kamer; het
belang van de gemeenschappelijke huiskamer is aan-
zienlijk afgenomen. Individualisering heeft zich met
andere woorden ook binnen huishoudens voltrokken.
In de loop van de jaren zestig zijn woongroepen opge-
komen als alternatief voor de traditionele huishou-
dens. Dit is nooit een massaal verschijnsel geworden
en kwam voornamelijk voor in universiteitssteden.
Ook het gezamenlijk gebruik van een auto blijft
bescheiden. Het aantal auto's per huishoudens is de
laatste jaren aanzienlijk toegenomen en wat mobiliteit
betreft is slechts in geringe mate sprake van geza-
menlijkheid. De conclusie is dan ook dat individuali-
sering dominant is en dat er zich weinig nieuwe
vormen van gezamenlijkheid aftekenen.
Christien Brinkgreve gaat na wat individualisering
inhoudt voor opvoeding. Individualisering betekent
dat minder dan voorheen wordt uitgegaan van
bestaande sociale netwerken; iedereen maakt een
eigen netwerk. Dat leidt naar een verschuiving van wij
naar ik, waarbij veel belang wordt gehecht aan auto-
nomie en zelfstandigheid. Dit houdt in dat kinderen
wordt voorgehouden een eigen koers te moeten uit-
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zetten en zelf te moeten uitzoeken wat ze willen wor-
den. Dat resulteert in tamelijk open sociale netwerken,
met alle onzekerheden vandien. Stabiele familiever-
banden zijn nauwelijks meer aan de orde en hoe lang
een netwerk blijft voortbestaan is ongewis. Dat kan
zowel gezien worden als vorm van bevrijding als het
ontbreken van houvast.
Erik Snel en Godfried Engbergsen gaan in op de vraag
naar de relatie tussen individualisering en sociale
ongelijkheid. De Nederlandse verzorgingsstaat richt-
te zich op het bestrijden van onaanvaardbare vormen
van ongelijkheid en het bevorderen van gelijke kansen
voor alle burgers. In hoeverre is dat geslaagd en hoe
kan de toegenomen inkomensongelijkheid van de
laatste jaren worden verklaard? We hebben hierbij te
maken met een aantal institutionele veranderingen
die samenhangen met individualisering. Met verwij-
zing naar Beck en Giddens komt de individualisering
van biografische projecten naar voren waarbij indi-
viduen meer en meer een eigen koers uitzetten. Indi-
vidualisering heeft ook betrekking op armoede.
Minder dan voorheen is sprake van armoede binnen
bepaalde bevolkingscategorieën en er wordt gespro-
ken over de democratisering van armoede. In Neder-
land gaat het bij onderzoek naar armoede als regel om
momentopnamen. Uit longitudinaal onderzoek blijkt
dat zestig procent van de bijstandsuitkeringen geen
langere looptijd heeft dan twee jaar. Dit houdt in dat
duurzame armoede schaars is en dat er nogal wat
dynamiek is aan de onderkant van de samenleving.
Mensen die wel langdurig afhankelijk zijn van een uit-
kering worden geconfronteerd met uitsluiting en een
opeenstapeling van problemen.
Romke van der Veen behandelt individualisering en
sociaal beleid. Individualisering maakt deel uit van
modernisering. De gevolgen hiervan zijn scheiding
van sociale sferen, secularisering van denken en han-
delen, toename van rationele coördinatie en indivi-
dualisering van sociale relaties. Dit gaat gepaard met
zowel een toegenomen vrijheid en rationaliteit als met
een toenemende gerichtheid op het zelf. Een tweede
ambiguïteit betreft het zich zowel voordoen van toe-
nemende sociale afstand als van toenemende sociale
nabijheid. De consequenties hiervan zijn onvoldoen-
de doordacht bij de inrichting van de huidige verzor-
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gingsstaat, waarbij de mogelijkheden voor een inter-
ventionistische politiek worden overschat. Als alter-
natief wordt een activerende verzorgingsstaat
gepresenteerd, met nadruk op eigen verantwoorde-
lijkheid, rechten gekoppeld aan plichten en een accent-
verschuiving van bescherming naar deelname. Een
dergelijke transformatie is met name geboden door de
toenemende ondoorzichtigheid van de maatschappij.
Jet Bussemaker gaat uit van een debat tussen Thom de
Graaf (D66) en minister-president Wim Kok over indi-
vidualisering, individualisme en gemeenschapszin.
Kok benadrukt het belang van een synthese van indi-
vidualisme en gemeenschap en Bussemaker is het
daar geheel mee eens: de tegenstelling tussen indivi-
du en gemeenschap is veel te simpel. In het politieke
bedrijf in Nederland wordt wel gesproken over nieu-
we tegenstellingen, maar erg overtuigend zijn deze
niet. Voor alle partijen geldt overigens dat gezocht
wordt naar een evenwicht tussen individu en gemeen-
schap. Dat speelt onder meer in discussies over de
afstemming van arbeidsmarktpatronen en leefpatro-
nen rondom de invoering van een 24-uurseconomie.
Dan blijkt dat het om zeer genuanceerde standpunt-
bepalingen gaat, waarbij gezocht moet worden naar
een nieuw evenwicht tussen een flexibele internatio-
nale economie, een houdbare sociale staat en sociale
integratie en een simpele tweedeling van individu en
gemeenschap levert daarbij weinig op.
In het slothoofdstuk vraagt Jaap van der Stel aandacht
voor individualisering, zelfbeheersing en sociale inte-
gratie. Hierbij worden individualisering en sociale
integratie niet tegenover elkaar geplaatst; integendeel,
individualisering kan bijdragen aan sociale integratie
binnen nieuwe sociale netwerken. Een dergelijke acti-
verende opstelling gaat niet uit van een vooraf gege-
ven sociale cohesie en solidariteit. Vanaf eind
negentiende eeuw wordt dienaangaand aandacht
besteed aan het sociale vraagstuk. Het gaat dan om
'restgroepen' die zijn buitengesloten van sociale par-
ticipatie. Eind twintigste eeuw gebeurt dit onder de
roepnaam 'sociale vernieuwing'. Het gaat hierbij steeds
om sociale integratie waar deze steeds minder van-
zelfsprekend is. Zelforganisatie en zelfsturing zijn
daarbij steeds belangrijker geworden, in interactie met
de sociale omgeving. Dat wordt in verband gebracht
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met het zelf ter hand nemen van sociale netwerken als
vorm van individualisering, waarbinnen geen sprake
is van voorgeprogrammeerde levenslopen. Ook in deze
bijdrage wordt aangesloten bij het gedachtengoed van
Giddens, met een doorvertaling naar de multiculture-
le samenleving. Hierbij wordt ook voortgebouwd op
de civilisatietheorie van Elias, met name langs de lijn
van zelfbeheersing in een onderhandelingshuishou-
ding.
AI met al een interessante bundel die veel terzake-
doende vragen oproept over de relatie tussen individu
en samenleving in een laatmoderne tijd. Eenvoudige
antwoorden zijn hierbij niet aan de orde; daarvoor ligt
een en ander te complex.

Douwe van Houten
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Signalementen
André Hielkema

Cursussen

Introductieweken Geestelijke Verzorging en
Organisatie
Uitgaand van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers
in Zorginstellingen in samenwerking met de Raad
voor Klinische Pastorale Vorming in Nederland wor-
den er regelmatig introductieweken georganiseerd
voor geestelijk verzorgers, werkzaam in instellingen
voor gezondheidszorg.
Van 30 oktober tot 2 november 2000 vindt in het Psy-
chiatrisch Centrum Zon & Schild een introductieweek
plaats voor geestelijk verzorgers in psychiatrische zie-
kenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra en zwak-
zinnigenzorg. Cursusleider is mevr. drs. H. Kievit-Van
der Hoogen. Kosten: f 1000,-
Van 13 tot 17 november 2000 vindt in het Universitair
Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen een intro-
ductieweek voor geestelijk verzorgers in algemene zie-
kenhuizen plaats. Cursusleider is drs. W. Smeets.
Kosten: f 1000,-
Aanmelding voor beide cursussen kan geschieden via
het secretariaat KPV / DeVeste, Psychiatrisch Centrum
Zon & Schild, t.a.v. mevr. M. Allema, Postbus 3051,
3800 DBAmersfoort, fax/tel. 033-4609641.
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Klinische vorming voor humanistisch
raadslieden
In januari 2001 start het centrum voor klinisch pas-
torale vorming (KPV) op Zon & Schild in Amersfoort
een training van negen weken voor humanistisch
raadslieden. In een groep van acht vakgenoten wordt
de eigen communicatie en die van anderen onder de
loep genomen. De training zal bestaan uit twee delen,
zes weken van 15januari tot 23 februari 2001, en drie
weken van 1 tot 20 oktober 2001, steeds van maan-
dag tot en met donderdag.
Aan de cursus kan worden deelgenomen door huma-
nistisch geestelijk verzorgers die een academische of
HBO-opleiding hebben genoten en minimaal drie jaar
werkzaam zijn in instellingen voor gezondheidszorg,
justitie of anderszins. Screening maakt deel uit van de
toelating tot deze training.
De kosten bedragen f 9000,- (incl. overnachtingen,
excl. maaltijden). Veel instellingen hebben regelingen
en fondsen voor tegemoetkoming in de kosten.
Plaats: Psychiatrisch Centrum Zon & Schild, Amers-
foort.
Informatie over de training is te verkrijgen bij mevr.
M.Allema, KPV / DeVeste, Psychiatrisch Centrum Zon
& Schild, Postbus 3051, 3800 DBAmersfoort, fax/tel.
033-4609641.
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Euthanasie; gezamenlijk verantwoordelijk
Bureau P.A.O.G.-Heyendael (Post-academisch Onder-
wijs Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum St.
Radboud, Katholieke Universiteit Nijmegen) verzorgt op
6 oktober 2000 (aanvang 10.00 uur) voor (hoofd- )ver-
pleegkundigen en verzorgenden de cursus 'Euthanasie;
gezamenlijk verantwoordelijk'. De cursus vindt plaats
in Nijmegen en kost f 240,-
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij mevr.!.
Eibers, Bureau P.A.O.G.-Heyendael, Postbus 9101,6500
HB Nijmegen, tel. 024-3617691, e-mail:
1.Elbers@paog.fmw-kun.nl

Studiedag AZG/RUG
De Dienst Geestelijke Verzorging van het Academisch
Ziekenhuis Groningen organiseert op 16 oktober a.s.
de studiedag 'Het wordt dringen tussen de oren; GGZ
herondekt levensbeschouwing: samenwerking of con-
currentie met geestelijke verzorging?'
Toelichting: Lange tijd waren religie en levensbe-
schouwing taboe in de geestelijke gezondheidszorg.
Men zag dat als zaken voor de privé-sfeer, die buiten
de behandeling gehouden moesten worden. Verder
beschouwde men religie nogal eens als schadelijk voor
de geestelijke gezondheid, en dus als iets dat bestreden
moest worden. De laatste tijd lijkt men echter in de
GGZ religie en levensbeschouwing opnieuw te ont-
dekken. Zo is er de werkgroep 'RIAGG en religie' opge-
richt, en worden her en der studiedagen gehouden op
dit gebied. Deze situatie roept allerlei vragen op, zoals:
'waar komt die belangstelling voor de levensbeschou-
wing in de GGZ ineens vandaan?'; 'wat wordt er nu
eigenlijk "herondekt"?' enzovoort. Op de studiedag
hopen we in gesprek te komen over dit soort vragen;
en verder over'hoe gaat de samenwerking tussen gees-
telijk verzorgers en werkers in de geestelijke gezond-
heidszorg in de praktijk van vandaag?'; 'wat zijn de
knelpunten en wat de nieuwe mogelijkheden?' (Naast
lezingen en workshops wordt ook een beroep gedaan
op de verbeeldingskracht van de deelnemers, die daar-
om worden uitgenodigd mee te nemen, wat zij denken
hierbij nodig te hebben.)
Sprekers:
Mevr. dr. Hetty Zoek, godsdienstpsycholoog en coörd.
Doet. Opl. Theol. Fact. RUG; algemene inleiding en de
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theorie vanuit de godsdienstpsychologie.
Mevr. drs. Trudy Struijs, geestelijk verzorger in 'De Gel-
derse Roos', Wolfheze; haar ervaringen met en ideeën
over samenwerking.
Dr. Frank van Ree, psychiater GGZ;waar komt de nieu-
we belangstelling voor religie vandaan?; waarin is men
eigenlijk geïnteresseerd?; zijn ervaring met de gees-
telijk verzorging en wat volgens hem de rol van de
geestelijk verzorger binnen het behandelplan is.
Praktische gegevens:
Datum: maandag 16 oktober 2000. Plaats: Academisch
Ziekenhuis Groningen.
Kosten: f 75,-, inclusief lunch (minder draagkrachti-
gen: f 35,-).
Informatie: secretariaat Dienst Geestelijke Verzorging
AZG, 050 - 3613886.

Leven met vragen
Het Humanistisch Verbond biedt in de plaatselijke
afdelingen de cursus 'De kunst van het leven met vra-
gen' aan. Deze cursus over humanisme als levensbe-
schouwing en levenspraktijk bestaat uit zes
bijeenkomsten van elk tweeëneenhalf uur en is als
volgt ingedeeld:
- Eerste bijeenkomst: Levensbeschouwing. Wat is
levensbeschouwing en welke onderwerpen en vra-
gen zijn levensbeschouwelijk van aard? Korte ver-
kenning van humanistische visies.

- Tweede bijeenkomst: Praktisch humanisme. Hoe
krijgt het humanisme een praktische uitwerking?
Aandacht voor enkele humanistische werkvelden.

- Derde bijeenkomst: De humanistische variëteit.
Humanisme kent vele gezichten, zoals atheïstisch,
religieus en agnostisch humanisme. Wat is het
gemeenschappelijke?

- Vierde bijeenkomst: Mens- en wereldbeeld. Hoe zie
je als mens de wereld, jezelf en anderen? Wat zijn
daarvan de consequenties voor je waarden en nor-
men?

- Vijfde bijeenkomst: Het ware en het goede. Welke
waarden kenmerken het humanisme?

- Zesde bijeenkomst: Vragen, kanttekeningen en dis-
cussiepunten van de cursusdeelnemers.

Kosten: ongeveer f 150,- (incl. reader met artikelen).
Aantal deelnemers: tien tot vijftien.
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U kunt zich aanmelden bij het Humanistisch Verbond
in uw regio. Daar kan men u meer informatie geven
over de exacte kosten en de cursusdata en -tijden. Meer
informatie over de opzet van de cursus en de plaat-
sen waar deze van start gaat kunt u opvragen bij het
Landelijk Bureau van het Humanistisch Verbond, Post-
bus 75490, 1070 AL Amsterdam, tel. 020-5219000,
e-mail: regio@humanistischverbond.nl. website:
www.humanistischverbond.nl

Socratisch gesprek
Het Humanistisch Verbond organiseert onder de titel
'De kunst van het doordenken' gespreksbijeenkomsten
volgens de Socratische methode. Het Socratisch
gesprek is een oefening in analytisch denken en in het
expliciet maken van stilzwijgende kennis. Kenmer-
kend voor de methode is dat de deelnemers aan het
gesprek proberen door systematisch overleg een
gemeenschappelijk antwoord op een fundamentele
vraag te vinden. Niet alleen dat antwoord is belangrijk:
de Socratische methode is vooral een manier van
door-denken, van definiëren en herdefiniëren van een
probleem, van argumenteren, van het wegen van je
eigen argumenten en die van anderen. De methode is
toepasbaar in het leven van alledag, maar wordt ook
gebruikt in instellingen, bedrijven en adviescommis-
sies.
Een Socratisch gesprek is geschikt voor groepen van
zes tot tien deelnemers en beslaat twee tot zeven bij-
eenkomsten van drie uur. Afhankelijk van het doel, de
doelgroep en de mogelijkheden zijn de bijeenkomsten
verdeeld over een dag, een weekeinde of een reeks van
opeenvolgende weken. De begeleiding is steeds in han-
den van een ervaren deskundige.
Wilt u deelnemen aan een Socratisch gesprek, infor-
meer dan naar de mogelijkheden bij de HV-afdeling
in uw regio. Meer informatie kunt u opvragen bij het
Landelijk Bureau van het Humanistisch Verbond, Post-
bus 75490,1070 AL Amsterdam, tel. 020-5219000,
e-mail: regio@humanistischverbond.nl. website:
www.humanistischverbond.nl
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Boeken en tijdschriften

Evaluatieboek armoedebeleid
Eind oktober 2000 verschijnt het boek Om sociale
rechtvaardigheid waarin de anti-armoedebeweging en
haar bondgenoten de balans opmaken van vijf jaar
strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Het eva-
luatieboek is een initiatief van het Platform Armoe-
debestrijding en Sjakuus/ Aanpak. Het Platform
Armoedebestrijding KHV is een samenwerking tus-
sen de kerken (Raad van Kerken), de humanisten
(Humanitas en Humanistisch Verbond) en de vakbe-
weging (FNV en CNV). Het is enkele jaren geleden
opgericht om politieke aandacht te vragen voor het
armoedevraagstuk. Sjakuus is het landelijke knoop-
punt van organisaties die zich richten op het verster-
ken van de positie van uitkeringsgerechtigden en het
bestrijden van armoede en sociale uitsluiting. Aanpak
is een breed samenwerkingsproject van landelijke, pro-
vinciale en lokale anti-armoedegroepen, uitkerings-
gerechtigdenorganisaties en hun bondgenoten.
In het boek worden de thema's behandeld die vijf jaar
lang centraal gestaan hebben in het armoededebat:
inkomen, werk, zorg, participatie, voorzieningen
(onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg) en oorzaken
van armoede. Verder wordt in het boek een sociale
agenda gepresenteerd waarin concrete verbetervoor-
stellen staan en waarin aangegeven wordt, hoe de strijd
tegen armoede de komende jaren wordt voortgezet.
Het boek bevat ook twaalf interviews met mensen die
aangeven wat het armoedebeleid voor hen persoonlijk
betekend heeft en in hoeverre hun situatie daadwer-
kelijk verbeterd is door het gevoerde beleid.
Het boek wordt op 30 oktober gepresenteerd op een
landelijke manifestatie in Den Haag. Vanaf die datum
is het ook te koop voor f 24,50 (inclusief portokosten).
Dat bedrag kan men nu reeds overmaken op giro 58
ten name van Humanistisch Verbond, Amsterdam
onder vermelding van nummer VBK054. Het boek
wordt u dan meteen na 30 oktober toegezonden.

J*, tijdschrift over jongeren
In mei jongstleden verscheen het eerste nummer van
het kwartaalblad J*, tijdschrift over jongeren, dat arti-
kelen brengt rondom opvoeding en ontwikkeling van
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jongeren tussen twaalf en 25 jaar. In deze periode
maken jongeren vaak een grote ontwikkeling door. Hoe
de omgeving daarop reageert, is van groot belang. In
J* wordt vooral ingegaan op de problemen die kunnen
ontstaan in deze fase, waaronder crimineel gedrag. Dit
eerste nummer heeft als thema 'jongeren in een ver-
anderende samenleving' en bevat onder andere arti-
kelen over het moderne gezinsleven,jeugdculturen en
vrijetijdsbesteding, en jeugdcriminaliteit en beeld-
vorming van jongeren.
Het blad opent met een artikel over de positie van
jongeren in de toekomstige samenleving. Die samen-
leving kan op uiteenlopende wijzen worden
gekarakteriseerd: prestatie-maatschappij, wegwerp-
maatschappij, consumptie- maatscha ppij, geïndividu-
aliseerde samenleving, gefragmenteerde samenleving,
rationele samenleving, flexibele samenleving, techno-
logische samenleving, risico-maatschappij, uitslui-
tende samenleving. Al deze aanduidingen hebben
betrekking op belangrijke maatschappelijke verande-
ringen. Hoe meer veranderingen zich gelijktijdig vol-
trekken, hoe groter de kans dat kwetsbare mensen - en
daartoe behoren ook jeugdigen - het tempo van de ver-
anderingen niet kunnen volgen en uitvallen, aldus de
auteurs van dit stuk. Zij uiten hun zorg voor de toe-
komst van minder begaafde jongeren, digibeten, cri-
minele jongeren, allochtone jongeren, zwerfjongeren,
laaggeschoolde jongeren en jongeren uit 'multipro-
blem' gezinnen.
J* is op dit terrein een eye-opener en kan besteld wor-
den bij Uitgeverij SWP, Postbus 257, 1000 AG Amster-
dam, tel. 020-3307200, e-mail: J@swpbook.com.
website: www.swpbook.com. Een los nummer kost
f 15,-, een jaarabonnement f 56,-.

Tijdschrift voor Directe Democratie
In Nederland wordt al sinds 1903 in de Tweede Kamer
gedebatteerd over invoering van het referendum. Toch
laat de kwaliteit van dat debat volgens de redactie van
het nieuwe Tijdschrift voor Directe Democratie te wen-
sen over. Alleen al de feiten rond directe democratie,
bijvoorbeeld wanneer het gaat om Zwitserland of de
Verenigde Staten, zijn onvoldoende bekend. Onder het
motto 'Wilt u Thom de Graaf te slim af zijn?' verscheen
deze zomer het eerste nummer van het kwartaalblad
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dat is opgericht door WIT (Werkgroep Implementatie
Tijdgeest), een onafhankelijke beweging voor directe
democratie, los van politieke richtingen en partijen,
die ook betogingen, debatten, studiedagen en lezingen
organiseert.
In dit eerste nummer hebben alle artikelen het woord
'referendum' danwel 'volksinitiatief' in de titel, behal-
ve het eerste stuk, 'Het Witte Manifest; wit antwoord
op paars', een opsomming van feiten en argumenten
met betrekking tot directe democratie. Thema's die
voor de volgende nummers van het blad worden aan-
gekondigd, zijn onder andere: directe democratie en
'sociaal kapitaal', directe democratie en de mensen-
rechten, en de argumenten tegen het referendum.
Voor nadere informatie en abonnementen (vier num-
mer voor f 20,-): Tijdschrift voor Directe Democratie,
Kormelinkweg 118, 1104 NT Amsterdam, tel. 020-
6000879, website: www.sdnl.nl/wit-view.htm
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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS

I. Het Tijdschrift voor Humanistiek is een uitgave van het Humanistisch
Kenniscentrum en verschijnt viermaal per jaar: in april, juli, oktober en
december. Bijdragen ter publicatie kunnen worden gezonden naar:
Redactiesecretariaat Tijdschrift voor Humanistiek, t.a.v. Tonja van den
Ende, Van Asch van Wijckskade 28, 3512 BS Utrecht, tel. (030)2390 100,
fax (030)2390100,e.mail: tvde@uvh.nl

2. Spontane bijdragen zijn welkom. De redactie gaat ervan uit dat een bij-
drage niet reeds elders ter publicatie is aangeboden. Theoretische en
praktijkgerichte bijdragen zijn welkom. Bij beoordeling wordt gelet op
stijl (zinslengte, begrijpelijkheid, adequaat gebruik van de lijdende
vorm) en systematiek (duidelijke vraagstelling, duidelijke opbouw, hel-
dere conclusies). Schemàs, tekeningen, foto's e.d. zijn welkom, mits een
goede afdruk of kopie is bijgesloten en de rechten zijn geregeld. Vanwege
het karakter van het tijdschrift worden geen financiële vergoedingen
betaald voor bijdragen.

3. De redactie vergadert eens in de 6 weken (m.u.v. de wmerperiode).
Bijdragen ingeleverd tot 3 weken voor een vergadering worden aanslui-
tend besproken (neem voor vergaderdata amtact op met het redactiese-
cretariaat). Maximaal 4 weken na bespreking volgt bericht aan de auteur.
Maximaal 18 maanden na bespreking volgt plaatsing.

4. Indien een artikel ter referentie wordt aangeboden, dient dat nadrukke-
lijk te worden vermeld. De wetenschappelijke kwaliteit wordt anoniem
beoordeeld door leden van de redactieraad. De uitslag wordt anoniem
medegedeeld aan auteurs.

5. Kopij dient als bestand te worden aangeleverd op diskette (voorzien van
de naam van de auteur) of als attachment via e-mail. De tekst wordt aan-
geleverd als WP51-document; indien wordt gewerkt met een hogere ver-
sie van WP of met WordJor Windows: het document opslaan als WP51-
document (Bewaren als... of Opslnan als WP51-bestand). Als Word-
document aangeleverde teksten worden niet geaccepteerd. Vermeld per
begeleidende brief of e-mail uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail-
adres, en eventuele referentiewens.

6a Hanteer de spelling volgens de Woonienlijst Nederlandse Taal (het
, Groene Boekje', 1995) en gebruik ~ tekstuele alkortingen, dus: bijv.
=bijvoorbeeld; 20e eeuw = twintigste eeuw; ete.=et cetera. Instellingen
eerst voluit schrijven met de afkorting tussen haakjes: Nederlands
Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW); daarna afkorten: Nlzw.

b. Houd de tekst w ' schoon' mogelijk, dus ronder opmaakcodes en wnder
tekstmarkeringen als vet of onderstreept. Definieer bovenin het docu-
ment alléén: paginag.rootte, lettergrootte, paginanummering, uitvullen:
volledig, en afbreken: uit. Gebruik geen Tabs en maak uw wensen voor
layout kenbaar met tussen haakjes ( ) geplaatste tekst. Vergeet niet uw
automatische stijlopties uit te zetten voordat u begint met schrijven.
Neem bij vragen hierover contact op met het redactiesecretariaat.

e. In het Tijdschrift voor Humanistiek wordt alléén cursief gebruikt! Doe het
consequent bij de titel van een boek, de naam van een tijdschrift of krant
en bij woorden van buitenlandse origine die niet voorkomen in het
'Groene Boekje', wals empowerment of attachment. Doe het eveneens
bij alle buitenlandse tekst (ook in citaten). Pas cursief spaal7llam toe bij
woorden of korte stukjes tekst die u wilt benadrukken.

d. Hoofdstukken in bundels, artikelen in tijdschriften of namen van
cong.ressen tussen enkele aanhalingstekens plaatsen, dus: het congres
'Voorbij het produkt'.

e. Citaten tussen enkele aanhalingstekens plaatsen. Citaten worden altijd
voorzien van een literatuurverwijzing (zie 1). Neem de tekst letterlijk
over en geef alle tekst die u laat wegvallen aan door: [... j.

f. Literatuurverwijzingen altijd plaatsen in de tekst:
• (Vlug, 1997:113) bij een auteur;
• (Vlug, 1997a:113) bij meerdere publicaties in een jaar;
• (Vlug e.a., 1997:113) bij meerdere auteurs;
• (1997:113) indien evident is welke auteur wordt bedoeld;

• (ibidem) bij dezelfde publicatie en dezelfde bladzijde;
• (idem:276) bij dezelfde publicatie en andere bladzijde.
Literatuurverwijzingen plaatsen aan het eind van de zin, binnen de
punt. Indien een verwijzing betrekking heeft op meerdere voorafgaande
zinnen: aan het eind van de zin, buiten de punt. Bij citaten: altijd na het
aanhalingsteken sluiten. Literatuurverwijzingen gaan altijd gepaard met
een volledige vermelding in de literatuurlijst (zie 8).

7.Een bijdrage heeft een lengte van maximaal 6000 woorden, tenzij anders
met de redactie wordt overeengekomen. Opbouwen volgorde van een
bijdrage is altijd als volgt:

a. De titel ( < 8 woorden)
b. Eventueel een ondertitel die de inhoud weerspiegelt ( < 14woorden)
c. De naam van de auteur (geen titulatuur)
d. De zgn. leader, een samenvattende introductie ( < 120 woorden)
e. De tekst zelf met:

1) een goede inleiding en vraagstelling
2) duidelijke paragrafen en alineàs
3) kopjes en subkopjes bij belangrijke paragrafen
4) een duidelijke (voorlopige) conclusie

f. Auteursgegevens, eventueel titulatuur ( < 30 woorden)
g. Een literatuurlijst ( < 25 titels)
h. Een notenlijst ( < 25 noten)
8. De literatuurlijst opmaken door literatuurvermeldingen in alfabetische

volgorde van auteurs te plaatsen. Bij meerdere publicaties van eenzelfde
auteur: plaatsen in volgorde van jaartal. Bijmeerdere publicaties van een
auteur uit eenzelfde jaar aldus de jaartallen vermelden: (1993a),
(1993b), et cetera. Hanteer interpunctie, opbouw én volgorde als in de vol-
gende voorbeelden (vetrnarkeringen dienen hier slechts ter verduidelij-
king):

a. Boek met een of meerdere auteurs:
Carr, A. (1993), Psychology, University Press, London.
Carr, A.& Barret, B.C. (1993), Psychology, ...
Carr, A., Ba~ret, B.C.& Yalom, D.E. (1993), Psychology, ...

b. Bundel met een of meerdere redacteuren:
Carr, A. red. (1994), Bsays on Rogers, VUB-Press, Brussel.
Carr,A. & Barret, B.C. red. (1994),Bsays on Rogers, ...

c. Hoofdstuk in bundel:
Barret, B.C. (1995), 'Client -centered Therapi, in: Carr, A. red. (1995),
Counsel/ing, VUB-Press, Brussel, pp. 152-168.

d. Artikel in tijdschrift:
Jong, K. de, (1998), 'Noodzaak tot Twijfel', in: Praktische Theologie,
1998/nr. 3, Org.8), pp. 66-81.

9. In het Tijdschrift voor Humanistiek zijn noten bedoeld voor inhoudelijk
aanvullende informatie. Zij dienen als volgt te worden aangeleverd: aan
het eind van de zin (dus nooit middenin een zin) het nummer tussen
haakjes zetten. Aan het eind van de tekst, na de literatuurlijst, de noten
zetten. Dus niet de voetnoot-of eindnootfunctie gebruiken!! Literatuur-
verwijzing in noten: als in de tekst (zie: 61). Literatuurvermelding in
noten: als in de literatuurlijst (zie: 8). Een (korte) literatuurverwijzing
(Carr, 1993:79) verwijst altijd naar een (volledige) literatuurvermelding
in de literatuurlijst: Carr,A. (1993), Psychology, University Press, London.
Literatuurvermeldingen alleen in de notenlijst plaatsen, indien het
publicaties betreffen waarnaar aanvullend wordt verwezen.

10.Recensies zijn meer dan een samenvatting van een boek: het oordeel of
standpunt van de auteur komt erin tot uitdrukking. Zij hebben een
omvang van < 1400 woorden en kennen geen noten. Het gerecenseerde
boek bovenaan de recensie vermelden als bij Sa-b, inclusiefISBN-num-
mer en prijs. De naam van de recensent onderaan plaatsen, eventueel als
bij 7f. Besprekingsartikelen ( < 3500 woorden) vormgeven als bij 7a-h .
Het besproken boek bovenin in de leader vermelden als bij 8a-b, echter
wnder ISBN-nummer en prijs.
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