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Tijdens een feestelijke afde-
lingsvergadering heeft de 
Afdeling Zuid Drenthe haar 
duizendste lid verwelkomd. 
Het is de heer A.H.J. van Len-
nep uit Hoogeveen. Hij werd 
toegesproken door de waar-
nemend voorzitter van Huma- 

Naarden wordt overspoeld 
door Tsjechen en Slowaken. 
Ook parlementsvoorzitter 
Dubcek en zelfs president 
Havel zijn van de partij 
geweest. De reden van al die 
Midden-Europese belang-
stelling is de vierhonderdste 
geboortejaar van Jan Amos 
Comenius, één van de grond-
leggers van het humanisme 
in de 16de eeuw. Hij werd 
geboren in Moravië, een 
streek die in het tegenwoor-
dige Tsjecho-Slowakije ligt. 
Hij heeft ooit in Naarden 
gewoond. Daar is dan ook het 
Comenius-mausoleum 
gevestigd. De gemeente wil 
ruime aandacht aan zijn vier-
de eeuw-verjaardag geven. 
In maart werd het speciale 
herdenkingsprogramma 
gepresenteerd. Het hoogte-
punt daarvan is de opening 
van een Comenius-museum 
op 16 mei. Anders dan in 
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nitas, mevr. Mieke Bloemen-
daal. Van welingelichte zijde 
had zij al vernomen dat de 
heer Van Lennep een naam 
heeft als lange afstands-
loper, zodat zij van deze nu 
nog beneden-65-jarige 
goede verwachtingen heeft 

Nederland, is Comenius in 
Tsjecho-Sowakije een soort 
Willem van Oranje-figuur. 
Het mausoleum heeft alleen 
al vorig jaar 25.000 belang-
stellenden verwerkt, waar-
van 17.000 uit Tsjecho-Slowa-
kije kwamen. Ook op andere 
plaatsen in Nederland zal 
Comenius worden herdacht. 
Op 12 mei reikt het Scheide-
gger Instituut de Comenius-
prijs uit aan dr. R. Palous, rec-
tor van de Karels Universiteit 
in Praag. Op 14 mei begint 
de Koninklijke Nederlandse 
Academie voor Wetenschap-
pen een tweedaagse interna-
tionaal wetenschappelijk 
congres voor specialisten 
over Comenius. Maar niets 
evenaart het klapstuk van de 
Comenius-manie. Niemand 
minder dan koningin Beatrix 
zat vooraan toen in Naarden 
het grote herdenkingscon-
cert werd gegeven. 

als lid en wellicht ook vrijwil-
liger voor vele jaren. 
Namens de Afdeling Zuid 
Drenthe mocht zij hem een 
pen met inscriptie overhandi-
gen. In haar toespraak noem-
de mevrouw Bloemendaal 
het opmerkelijk, dat een 
afdeling in een sterk confes-
sioneel getint gebied als Zuid 
Drenthe in staat is zoveel 
leden aan zich te binden. Een 
aantal factoren acht zij daar-
voor verantwoordelijk: de 
activiteiten van de afdeling, 
die ook regelmatig in de 
plaatselijke pers en op de 
regionale radio onder de 
aandacht komen dankzij 
goede relaties van de afde-
ling met de journalistiek 
maar ook de niet aflatende 
ijver van enkele leden (waar-
onder niet als minste hoofd-
bestuurslid en afdelingsbe-
stuurder Jan Renken) om 
leden te werven. 
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Kleur 
bekennen  le 

We zijn het er alle-
maal over eens: 

vreemdelingenhaat 
hoort in een land als 

het onze niet thuis. 
Het is een aanslag op 

ons geweten. Ieder 
mens heeft recht op 

respect voor zijn 
eigen wijze van 

leven, cultuur en keu-
zes in het leven. Dat 
we dat respect dan 

ook van de vreemde-
ling mogen vragen 
doet daar niets aan 

af. De eigen verant-
woordelijkheid geldt 

wederzijds. 

Foto: Peter Pennarts 

Er is in Nederland wel degelijk sprake 
van vreemdelingenhaat. Als vereniging 
met een humanistisch uitgangspunt, 
zoals verwoord in artikel 2 van onze sta-
tuten, kunnen we dat niet accepteren. 
Daarom doet Humanitas mee aan het 
Appèl tegen vreemdelingenhaat. 
Hoe? Iedereen kan in eigen omgeving, 
op het werk, thuis, in buurt of vereni-
ging, racistische prietpraat aanpakken. 
Iets doen aan het probleem dat mensen 
vooral bang zijn voor het onbekende dat 
zij niet begrijpen. Duidelijk maken dat 
ook binnen de Islam niet iedereen een 
fundamentalist is. Dat niet iedere Gha-
nees in Nederland in drugs handelt. Dat 
niet iedere Surinamer van de bijstand 
('onze bijstand') leeft. 
Niemand zal ontkennen dat er in Neder-
land een probleem is. We zijn met velen 
op een relatief klein stukje grond. Als 
daar in korte tijd een groot aantal men-
sen bijkomt, herkenbaar aan andere 
gewoonten dan waaraan wij gewend 
zijn, kunnen botsingen ontstaan. We 
moeten aan elkaar wennen. We mogen 
elkaar ook eisen stellen. Wie in Neder-
land wil wonen, wil daarmee iets win-
nen. Daar staat tegenover, dat hij (of zij) 
dan ook iets moet prijsgeven. Gewoon-
tes die kenmerkend zijn voor een platte-
lands-samenleving leiden in de stad 
onontkoombaar tot conflicten. Genuan-
ceerder omgaan met leefpatronen die 
normaal zijn in een samenleving waarin 
één godsdienst door vrijwel allen wordt 
gedeeld, maar die strijdig zijn met het 
samenleven van mensen met ver uiteen-
lopende levensovertuigingen. 
Wie hard schreeuwt wekt vaak de  

indruk de meerderheid te vertegen-
woordigen. Wie roept dat het 'nu maar 
eens uit moet zijn met al die buitenlan-
ders die meteen een huis krijgen als ze 
hier hun neus om de hoek steken, die 
teren op onze belastingcenten, die de 
straten onveilig maken', die kan te vaak 
rekenen op instemmend gemompel. 
Wie vraagt zich af, wie vraagt zich wèr-
kelijk af of het wáár is? Ooit gehoord van 
de jarenlange procedures om in dit land 
toegelaten of ten minste 'gedoogd' te 
worden? Ooit gehoord van de ellenlan-
ge wachtlijsten voor mensen die onze 
taal willen leren omdat ze hier een toe-
komst willen opbouwen? Ooit gehoord 
van wat al weer de 'Bullebak' heet, de 
semi-gevangenis waar je alle dagen uit 
mag, als het maar weer weg uit ons land 
is? 
Als leden van Humanitas hebben wij de 
humanistische stelling aanvaard dat 
ieder mens het recht heeft op (en de 
plicht tot) zelfbestemming en zelfont-
plooiing. Daarom heeft Humanitas het 
Appèl tegen vreemdelingenhaat onder-
schreven. U kunt dat ook persoonlijk 
doen. Alle afdelingen hebben een hand-
tekeningenlijst ontvangen. Met uw 
handtekening op die lijst verklaart u 
bereid te zijn actief stelling te nemen 
tegen vreemdelingenhaat. 
In een land, waar bijna niemand te vin-
den is zonder één of meer 'buitenland-
se' voorouders, hoort vreemdelingen-
haat niet thuis. En zeker humanisten 
horen ánders met vreemdelingen om te 
gaan. 

ERIK STIBBE 
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Oude renwerk bi' Huraanitas: 

Hoge Or-  cad 	 n andere ceerren 
Hurnanitas heeft heel 
veel leden die ouder 
zijn dan 65. Hulp- en 
dienstverlening aan 
ouderen en andere 

vormen van werk mèt 
ouderen behoren tot 

de meest wijdverbrei-
de activiteiten van de 

Humanitas-vrijwilli-
gers. Daarom is het 

een uitgemaakte zaak 
dat het `ouderenwerk 

voor de vereniging van 
groot belang is en veel 

aandacht krijgt. Maar 
de organisatie van de 
ondersteuning en het 

ontwikkelingswerk 
krijgt een andere opzet 

dan tot dusver. Als de 
voorstellen daartoe 

van het hoofdbestuur 
op de komende extra 
Algemene Vergade-

ring van Afgevaardig-
den tenminste worden 

aanvaard. 
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De ondersteuning van het vrijwilligers-
werk met en voor ouderen berust, zoals 
alle ondersteuningswerk binnen Huma-
nitas, in de eerste plaats bij de geweste-
lijke en grootstedelijke consulenten. Zij 
zijn het die regelmatig contact hebben 
met de afdelingen, die werkgroepen 
begeleiden en nieuwe initiatieven van 
de grond helpen. Daarnaast was Huma-
nitas vele jaren lang in het gelukkige 
bezit van een subsidie van het Rijk voor 
twee landelijke adviseurs welzijn oude-
ren. De één (Ben Droste) als secretaris 
van de bestuurscommissie welzijn oude-
ren, de ander (Michael Kerkhof) als 
'emancipatiebevorderaar' secretaris 
van de Jong Oud Trust. Beiden hielden 
zich vooral (maar niet uitsluitend) bezig 
met ontwikkelingswerk. Veel goede 
ideeën zijn daaruit voortgekomen. De 
titels van brochures spreken boekde-
len: Voet tussen de deur, Je werk of je 
leven, Verheldering in Verwarring, 
WoonZorg, het Handvest Ouderen. Maar 
ook het hele project 'Over wonen van 
ouderen gesproken'(OW0G). 
Het hoofdbestuur van Humanitas consta-
teerde echter al enkele jaren geleden 
dat de ideeënstroom vanuit de BHWO 
en de JOT buiten de vereniging meer 
aandacht kreeg dan daar binnen. Met 
enkele gunstige uitzonderingen, zoals 
OWOG. Ook in dat geval bleek echter 
de ondersteuning van het vrijwilligers-
werk een zwak punt. Vanuit de landelij-
ke werkgroepen BHWO en JOT werden 
wel ideeën gelanceerd, maar de feitelij-
ke ondersteuning van het daaruit voor-
komende werk in het land werd in 
hoofdzaak overgelaten aan de geweste-
lijke en grootstedelijke consulenten. 

Redelijke afkoopsom 
Dat gat zou kunnen worden gevuld als 
er voldoende geld beschikbaar was 
voor méér mensen. Maar het tegendeel 
bleek waar. Met ingang van dit jaar 
beschikt Humanitas niet meer over een 
structurele subsidie voor een landelijke 
adviesfunctie ouderenwerk. Alleen een 
redelijke afkoopsom voor de nog lopen-
de verplichtingen kon ontslagen op 
korte termijn voorkomen. Geld uit ande-
re bronnen is niet direct beschikbaar. 
Bovendien zet het hoofdbestuur vraag-
tekens bij de gescheiden organisatie-
vorm: deels op landelijk niveau, deels 
gewestelijk of stedelijk. Is daar wat aan 
te doen, vroeg het hoofdbestuur zich af. 
Gelijktijdig groeide ook de behoefte 
aan een nieuwe structuur voor de onder- 

steuning van het vrijwilligerswerk in zijn 
geheel. Niet alleen vanuit Den Haag 
dreigt de subsidiestroom op te drogen, 
ook vanuit de provincies is dat het 
geval. Dat betekent minder formatie-
plaatsen dus minder consulenten en 
voor een aantal consulenten minder 
(betaalde) uren. Het stellen van priori-
teiten en keuzes maken is in die situatie, 
hoe pijnlijk ook, onvermijdelijk. Uit ver-
lies valt echter ook winst te distilleren. 
Want is het wel zo verstandig geschei-
den te blijven optrekken in plaats van 
onder één regie? Tot nut toe lag de 
coördinatie in feite bij het hoofdbestuur, 
dat daarvoor nauwelijks is toegerust. 
Conclusie: de cordinatie kan beter wor-
den overgedragen aan de Bestuurscom-
missie Maatschappelijk Activerings-
werk (de BMCA), die vanaf dit jaar de 
volledige verantwoording krijgt over 
het stimuleren en ondersteunen van al 
het vrijwilligerswerk. 

Conflict 

Daarmee lag helaas een conflict op tafel, 
dat inmiddels heeft geleid tot het aftre-
den van de leden van de BHWO en de 
JOT. Zij konden zich in het bijzonder niet 
verenigen met het voorstel van het 
hoofdbestuur het ouderenwerk volledig 
onder regie te plaatsen van de BMCA. 
Zij vinden dat het ontwikkelen en uit-
werken van vernieuwende ideeën in 
een aparte structuur zou moeten voort-
gaan, van waaruit ook een Humanitas-
aanbod naar andere organisaties kan 
worden geformuleerd. Dat aanbod 
wilde de BHWO in een afzonderlijke 
vorm gieten, bijvoorbeeld in een aparte 
werkstichting. Over de vorm van deze 
structuur viel te praten, over het princi-
pe werd men het niet eens. De basis van 
vertrouwen was, in de visie van de 
leden van BHWO en JOT, onvoldoende. 
Een complicatie is dat niet alleen het 
landelijk ouderenwerk zich buigt over 
ouderenzorg voor iedereen. Vanuit de 
afdeling Zuid-Limburg wordt onder de 
naam 'Humaniplan' begeleiding aange-
boden van inspraakprocedures en de 
daarop aansluitende ontwikkelingen in 
de sfeer van de sociale vernieuwing. 
Vanuit Zuid-Holland kwam als reactie op 
het beëindigen van de provinciale sub-
sidie voor het maatschappelijk active-
ringswerk onder de naam 'Lijn 2' een 
initiatief tot stand om datzelfde werk op 
semi-commerciële basis aan te bieden. 
Ook buiten Humanitas bestaat een reeks 
vergelijkbare initiatieven. 

Het hoofdbestuur van Humanitas zet 
vraagtekens bij deze ontwikkelingen. 
Als er al ruimte is voor een semi-com-
merciële adviesfunctie vanuit Humani-
tas, dan zeker niet onder allerhande 
verschillende namen en zonder goede 
coordinatie. Omdat die coördinatie voor 
alle vormen van ondersteuning van vrij-
willigerswerk wordt toevertrouwd aan 
de nieuwe BMCA, moet ook het aanbod 
voor alle vrijwilligers door deze com-
missie worden aangestuurd. De nota 
over 'project- en outputfinanciering', 
die op 9 mei door de AVA van Humani-
tas zal worden behandeld, gaat daar op 
in. 

Prioriteit gehandhaafd 
Het hoofdbestuur van Humanitas is dui-
delijk in haar boodschap aan de nieuwe 
bestuurscommissie: het ouderenwerk 
binnen Humanitas behoudt onvermin-
derd hoge prioriteit. De ondersteuning 
moet worden versterkt. Onder andere 
door het verbeteren van de samenwer-
king tussen alle consulenten van Huma-
nitas. Of deze prioriteit vraagt om instel-
ling van een werkgroep, die daar spe-
ciale aandacht aan besteedt, is een zaak 
van die bestuurscommissie. Als nieuw 
materiaal moet worden ontwikkeld of 
als nieuwe problemen moeten worden 
geanalyseerd, kan de BCMA daartoe 
opdracht geven. Belangrijk is niet of die 
opdracht wordt uitgevoerd door men-
sen in dienst van de vereniging of door 
anderen. Belangrijk is alleen dat hij 
wordt uitgevoerd, in de geest van 
Humanitas. Op zaterdag 9 mei zal blij-
ken of de afgevaardigden van de afde-
lingen van Humanitas bereid zijn het 
hoofdbestuur op deze weg te volgen. 

AAD VAN OOSTEN/ERIK STIBBE 
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Kwaliteit moet - ook in de zorg 
Bij alle bezuinigingsopera-

ties die de overheid de 
laatste jaren heeft doorge-
voerd is altijd met nadruk 

gesteld dat in elk geval 
geen kwaliteitsverlies zou 

mogen optreden. 
Vanuit de praktijk van de 

zorgsector en het welzijns-
werk is bij herhaling te ver-
staan gegeven, dat de nodi-

ge vraagtekens moeten 
worden gezet bij het geloof 
in 'meer voor minder geld' 

zonder kwaliteitsverlies . 
Gewezen is op knellende 
situaties ten gevolge van 

capaciteitsreductie in zie-
kenhuizen en op het 

gebrek aan voldoende 
goed opgeleid personeel 
in verpleeginrichtingen. 

Uit aangedragen voorbeelden blijkt dat 
de bezuinigingen zowel de capaciteit 
als de kwaliteit van de geboden voorzie-
ningen in direct gevaar brengen. 
Op 18 maart legden de minister en de 
staatssecretaris van WVC, mevrouw 
d'Ancona en de heer Simons hun ont-
werp 'Kwaliteitswet Zorginstellingen' 
voor aan de Nationale Raad voor de 
Volksgezondheid, de Ziekenfondsraad, 
de Raad voor Binnenlands Bestuur en 
het College voor Ziekenhuisvoorzienin-
gen. Die Kwaliteitswet moet er voor 
gaan zorgen dat alle instellingen die 
zorg verlenen (algemene- en geestelij-
ke gezondheidszorg, ouderenzorg en 
gehandicaptenzorg) voldoen aan een 
aantal algemeen geldende wettelijke 
kwaliteitseisen. De instellingen zullen 
de eisen zelf verder moeten uitwerken 
in samenwerking en in overleg met 
zorg-verzekeraars en met organisaties 
van patiënten/consumenten. 

Met de Kwaliteitswet Zorginstellingen 
zeggen de bewindslieden te streven 
naar een meer effectieve en efficiënte 
zorgverlening. De belangrijkste kwali-
teitseisen die de nieuwe Wet zou gaan 
stellen hebben betrekking op het leve-
ren van zorg van een verantwoord 
niveau, het in dienst hebben van vol-
doende gekwalificeerd personeel en 
het structureel en systematisch bevor-
deren en bewaken van de kwaliteit van 
de geboden zorg. Zorginstellingen zul-
len jaarlijks een openbaar verslag over 
het door hen gevoerde `kwaliteitsbe-
leid' moeten maken. 
De controle op de uitvoering van de 
Kwaliteitswet komt in de plannen van de 
bewindslieden te berusten bij de 
Geneeskundige Inspecties. Deze krij-
gen de bevoegdheid om op te treden 
als er misstanden bij instellingen wor-
den geconstateerd. Besturen van pro-
vincies en grote gemeenten en de 
geneeskundige inspecties krijgen 
mogelijkheden om adequaat op te tre-
den, zodra sprake is van zorg van onvol-
doende niveau. In het verschiet ligt ook 
het ontwikkelen van een regionaal zorg-
aanbod. 

De gekozen opzet wordt gezien als een 
belangrijk element van de herstructure-
ring van het zorgstelsel. De Kwaliteits-
wet zal zowel gelden voor commerciële 
als voor niet-ommerciële zorgleveran-
ciers. De nieuwe wet zal te zijner tijd in 
de plaats komen van een groot aantal  

huidige kwaliteitseisen. Er wordt duide-
lijk gekozen voor minder detaillering en 
meer hoofdzaken. 

Knelpunt 

Het invoeren van vaste kwaliteitseisen 
voor wat zorginstellingen leveren is 
natuurlijk een prima idee. Het kan 
alleen maar worden toegejuichd als de 
gebruikers een door de gemeenschap 
gecontroleerde garantie voor zorg van 
voldoende kwaliteit krijgen. Dat de 
leveranciers in overleg met de finan-
ciers en de klanten (de verzekeraars en 
de verzekerden) de kwaliteitseisen ver-
der moeten uitwerken is ook accepta-
bel, alhoewel de klanten zeker de zwak-
ste partij in het geheel zijn. 
Een niet te omzeilen knelpunt in het ver-
haal is het hebben van voldoende 
gekwalificeerd personeel als belangrij-
ke wettelijke kwaliteitseis in het geding 
is. De budgetbepalingen bieden weinig 
tot geen speelruimte. Dikwijls is het kie-
zen tussen Of meer mensen met een 
lager opleidingsniveau Of minder maar 
wel hoger opgeleide medewerkers. 
Een voorbeeld uit de praktijk is de gang 
van zaken rond de verzorgingstehuizen 
voor ouderen. Bij herhaling heeft de 
rijksoverheid de laatste jaren de bud-
getten beperkt, waarmee de verzor-
gingstehuizen moeten werken. Hoe klei-
ner het budget, hoe groter de neiging 
om het vele werk te laten doen door 
goedkopere, d.w.z. minder goed opge-
leide, medewerks(st)ers. Waar blijf je 
dan met je kwaliteitseisen. Die kan je in 
dat geval dus niet meer waar maken. Als 
de overheid met eisen komt en tegelijk 
de voorwaarden om ze te kunnen halen 
verslechtert holt zij haar eigen geloof-
waardigheid uit. Het stellen van duide-
lijke goed controleerbare kwaliteitsei-
sen in de gezondheidszorg is prima, 
mits genoeg geld beschikbaar is om er 
aan te kunnen voldoen. Als kwaliteit 
geld kost, dan moet dat niet onder stoe-
len of banken worden gestoken. Als de 
staat geen geld voor kwaliteit over heeft 
of om wat voor reden ook kán uitgeven, 
dan moet dat in alle openheid worden 
geconstateerd. We zullen dan met min-
der kwaliteit genoegen moeten nemen. 
Blijven roepen dat er met minder geld 
'altijd meer en kwalitatief beter' moge-
lijk zou zijn is volksverlakkerij. En dat is 
een democratische samenleving 
onwaardig. 

MICHAEL KERKHOF 
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H amanitas 
wil stem houden in HSHB 

• 

Humanitas is verbaasd. Het 
HSHB-complex wordt gere-

organiseerd. Maar dat is 
pas enkele jaren geleden 

ook al gebeurd. Welke 
nieuwe ontwikkelingen 

maken een nieuwe renova-
tie noodzakelijk? Waarom 

worden in de nieuw 
gedachte constellatie de 
constituerende organisa-

ties, en dus ook Humanitas, 
op grotere bestuurlijke 
afstand geplaatst? Met 

name bij dit laatste worden 
door het hoofdbestuur en 

zijn adviseurs vraagtekens 
geplaatst. 

Twee notities geven achtereenvolgens 
de richting aan waarin de HSHB in de 
toekomst denkt te gaan en welke 
bestuurlijke organisatie daarbij als de 
meest effectieve wordt gezien. In het 
Strategisch Beleidsplan 1991-1995 wor-
den zes inhoudelijke doelen gesteld: 
* het op maat aanbieden van woonzorg- 

voorzieningen 
* het bevorderen van een humanistisch 

woon- en leefklimaat 
* het invoeren van flexibilisering van het 

woon-zorgsysteem 
* het handhaven van de kwaliteit van 

bestaande voorzieningen 
het werken aan innovatie 

* het werken aan kwaliteitsverbetering. 
Aan de realisering van deze inhoudelij-
ke doelen verbindt de HSHB de nood-
zaak tot wijziging van de manier waarop 
het HSHB-complex wordt bestuurd. De 
inhoudelijke doelen zouden beter 
bereikt kunnen worden als alle activitei-
ten onder één bestuur komen te vallen. 
Dus zowel de initiring en ontwikkeling 
en het beheer als het bouwbureau. De 
leden van dat ene nieuwe bestuur wor-
den niet meer benoemd op voordracht  

van de constituerende organisaties, 
(Humanitas, het Humanistisch Verbond 
en De Vrije Gedachte) maar het bestuur 
benoemt zichzelf en kiest daarbij perso-
nen afkomstig uit de plaatselijke stich-
tingen (maximaal 4), de ondernemings-
raad (1), huurders of huurdersvertegen-
woordigers (2, wettelijk verplicht) en 
deskundigen uit de wereld van de zorg, 
financiën en volkshuisvesting. Een 
humanistische levensoriëntatie blijft een 
voorwaarde. 
Naast het bestuur is een Raad van Com-
missarissen gedacht, als intern toezicht-
houdend orgaan. De samenstelling: drie 
leden namens de constituerende orga-
nisaties en twee deskundigen op het ter-
rein van de financiën en de volkshuis-
vesting vanuit de plaatselijke stichtin-
gen. Tenslotte wordt een Stichtingsraad 
voorgesteld, bestaande uit één vaste 
vertegenwoordiger per aangesloten 
Stichting. 

Cruciaal moment 
Om iedereen binnen de vereniging bij 
te praten, produceerde de Bestuurs-
commissie Humanitas Welzijn Ouderen 
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Bejaardentehuis De Vijverhof in Assen 

(BHWO) de gespreksnota 'Een Cruciaal 
Moment'. In deze nota stelt Humanitas, 
dat wellicht enige afstand ten opzichte 
van de gezamenlijke HSHB-onderne-
ming geboden is, maar dat de deelne-
mende organisaties altijd aan hun gees-
teskind zullen blijven hechten en dat 
beslissingen om de afstand tussen hen 
en de HSHB te vergroten weloverwogen 
en in goed onderling overleg moeten 
worden genomen. 
De nota 'Een Cruciaal Moment' werkt in 
ieder geval dergelijk overleg in de 
hand. In juni en oktober '91 zit het 
HSHB/HBB-bestuur met delegaties van 
de constituerende organisaties aan tafel 
om de reorganisatiezaak nog eens 
gedegen door te nemen. Het gaat vooral 
om de betrokkenheid en de invloed van 
de constituerende organisaties op de 
koers en het beleid van de HSHB in de 
toekomst. De gesprekken leiden tot 
enige aanpassing van de oorspronkelij-
ke HSHB-plannen voor de bestuurlijke 
organisatie. Door de HSHB wordt nog 
steeds onverkort vastgehouden aan het 
model van één bestuur voor het hele 
HSHB-complex, zonder zetels vanuit de 
constituerende organisaties. Maar toe-
gevoegd wordt een Bestuurscommissie 
Initiëring & Ontwikkeling waarin de co's 
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vier van de zes zetels zijn toegedacht. 
Deze commissie kan voorstellen doen 
en deze uitwerken. Maar deze commis-
sie staat wel ènder het HSHB-bestuur 
nieuwe stijl. Alle veranderingen moeten 
worden vastgelegd in de statuten van de 
HSHB. Die statuten vereisen handteke-
ningen van het Humanistisch Verbond, 
de Vrije Gedachte èn Humanitas. 

Intern overleg 
Humanitas meldt hierop aan de HSHB de 
zaak te willen bespreken met de afdelin-
gen en de Humanitas-vertegenwoordi-
gers in de besturen van plaatselijke 
HSHB-stichtingen. De Algemene Verga-
dering van Afgevaardigden (AVA) van 
Humanitas nodigt het hoofdbestuur in 
november '91 door het aannemen van 
een voorstel van het gewest Zeeland 
nadrukkelijk uit om in mei 1992 een 
extra AVA te organiseren, waarin een 
definitief standpunt ter zake de HSHB-
reorganisatie kan worden bepaald. Het 
hoofdbestuur zegt dit toe. Het HSHB-
bestuur is weinig ingenomen met dit uit-
stel. Het hoofdbestuur houdt vast aan het 
besluit van de AVA. 
Jongstleden februari organiseert de 
Bestuurscommissie Welzijn Ouderen/-
Jong Oud Trust op verzoek van het  

hoofdbestuur een speciale werkconfe-
rentie over het ouderenbeleid. De 
Humanitas-standpuntbepaling over de 
HSHB-reorganisatie is een van de hoofd-
onderwerpen. Ter conferentie wordt de 
mening van de aanwezigen over een 
mogelijke opstelling van de Vereniging 
ter zake gepeild. 
De nieuw gedachte opzet zou moeten 
leiden tot meer beleidsintegratie, grote-
re competentie en meer efficiency. 
Hieruit zou men dan kunnen afleiden, 
dat het in de huidige opzet juist aan 
deze punten schort. Voor Humanitas is 
belangrijk dat absoluut niet duidelijk 
wordt gemaakt wat de winst van het ver-
trek van de constituerende organisaties 
uit het HSHB-bestuur zou zijn. Uit wat 
men in de nieuwe opzet als ideaal ziet, 
moet men kunnen afleiden wat er in de 
huidige opzet niet deugt. Men wil een 
bestuur van deskundigen die op afstand 
besturen. De impliciete veronderstel-
ling die hierin besloten ligt is dat 
bestuursleden vanuit de CO's voor het 
een noch het ander kunnen zorgen. 
Maar klopt het dat Humanitas, het Huma-
nistisch verbond en De Vrije Gedachte 
niet voor deskundige bestuursleden 
kunnen zorgen? Waarom zou de HSHB 
de organisaties niet kunnen vragen om 



het dat niet voor alles wordt vastgehou-
den aan de voordracht van HSHB-
bestuursleden vanuit Humanitas. Maar 
wel dat Humanitas en de andere huma-
nistische organisaties duidelijke en ook 
statutair verankerde bevoegdheden 
moeten krijgen via de voorgestelde 
Raad van Commissarissen en via de 
Bestuurscommissie Initiëring & Ontwik-
keling. Het hoofdbestuur wil dat deze 
organen meer bevoegdheden krijgen 
dan hen nu door de HSHB is toegedacht. 
Want die zijn in de ogen van Humanitas 
zo mager dat de HSHB nieuwe stijl vol-
komen haar gang kan gaan. Dit zal 
zeker niet in de bedoeling van de 
opstellers hebben gelegen. Een reden 
te meer om alsnog de schijn van twijfel 
weg te halen en de mogelijkheden om 
vanuit de constituerende organisaties 
stem en controle op de HSHB te houden 
beter te regelen. 
Aan de AVA wordt voorgesteld om 
a) akkoord te gaan met de door de HSHB 

voorgestelde bestuurlijk/organisato-
rische reorganisatie, waarbij Humani-
tas evenals de andere constituerende 
organisaties terugtreedt uit het HSHB-
bestuur, mits: 

b) de taken en bevoegdheden van de in 
het plan voorgestelde Raad van Com-
missarissen worden uitgebreid en sta-
tutair vastgelegd; 

c) de invloed op het HSHB-beleid vanuit 
de aangesloten stichtingen wordt ver-
groot door middel van directe benoe-
ming van bestuursleden in het bestuur 
van het HSHB-complex; 

d) de taken en bevoegdheden van de 
nieuw voorgestelde Bestuurscommis-
sie Initiëring & Ontwikkeling zodanig 
worden uitgebreid, dat een duidelijke 
inbreng op de beleidsontwikkeling 
met betrekking tot de woonzorgvoor-
zieningen binnen het HSHB-complex 
is verzekerd. 

Het is duidelijk. Het hoofdbestuur wil 
verder met de HSHB. Humanitas wil 
zeker verder met vernieuwende woon-
zorg-initiatieven vanuit de HSHB, geënt 
op het grondvlak van Humanitas. Maar 
dan niet zonder duidelijke stem in het 
kapittel. Als Humanitas slechts margi-
naal mag meespreken, moet de relatie 
opnieuw worden bezien. Op 9 mei zul-
len we zien of de vereniging deze 
mening deelt. 

MICHAEL KERKHOF 

Naar de 
nieuwe 
opzet 
Op 11 maart 1991 bericht het 
bestuur van de Humanistische 
Stichting voor Huisvesting Bejaar-
den (HSHB) Humanitas, het Huma-
nistisch Verbond en De Vrije 
Gedachte te werken aan een `Stra-
tegisch Beleidsplan 1991-1995' 
voor het HSHB-complex. Dat wil 
zeggen, voor de HSHB-moederor-
ganisatie, de Humanistische Bouw-
stichting Bejaardenhuisvesting 
(HBB) en de Humanistische Vereni-
ging Verzorgingstehuizen (HVV). 
Een van de hoofdonderwerpen van 
het plan is een nieuwe opzet om de 
HSHB te besturen. Men heeft de zin-
nen gezet op het vormen van één 
bestuur voor het hele 'HSHB-com-
plex' (HSHB, HBB en HVV). De 
nieuw voorgestelde koers is inge-
geven vanuit drie overwegingen: 
betere beleidsintegratie, grotere 
competentie en meer efficiency. 
Op 23 april vorig jaar nemen de 
besturen van de HSHB, HBB en HVV 
tijdens een gezamenlijke vergade-
ring een uitvoeringsbesluit over het 
Strategisch Beleidsplan en de daar-
aan gekoppelde bestuurlijke reor-
ganisatie. De plannen zijn dan al 
aan de plaatselijke HSHB-stichtin-
gen voorgelegd. Humanitas, het 
Humanistisch Verbond en De Vrije 
Gedachte krijgen als constitueren-
de organisaties (co's) het verzoek 
om de plannen te fiateren. 

in het vervolg hun voordrachten op 
basis van 'bestuurders-profielen' te 
doen? Waarom wil men bij de HSHB af 
van al te veel directe bestuurlijke 
bemoeienis vanuit onder andere Huma-
nitas? 
Tijdens de werkconferentie van Huma-
nitas in februari wordt enkele keren de 
opmerking gemaakt, dat `ouders' hun 
`kinderen' moeten leren loslaten. Men 
vergelijkt de relatie ouders/kinderen 
met de relatie tussen de HSHB en de 
constituerende organisaties. 

Onverbrekelijk 
Gaat die vergelijking op? De humanisti-
sche organisaties roepen een werkorga-
nisatie HSHB in het leven om een aantal 
door hen geformuleerde doelen te 
bereiken. Juist deze situatie blijft onver-
minderd bestaan. Dat is anders dan bij 
ouders en kinderen die elk hun eigen 
doelen moeten zien te bereiken. Deze 
laatste visie krijgt veel steun, maar haalt 
geen absolute meerderheid. Toch blij-
ken verreweg de meeste deelnemers 
van mening dat de relatie tussen de 
HSHB en Humanitas onverbrekelijk is. 
Een relatie die men moet zien in termen 
van 'het bewaken van de opdracht' 

Als Humanitas 
marginaal mag mee- 

spreken, moet de 
relatie met HSHB wor- 

den herzien 

waarmee onder andere Humanitas des-
tijds de HSHB aan de gang heeft gezet. 
De werkconferentie van eind februari 
deponeerde het geven van een ant-
woord hierop weer bij het hoofdbe-
stuur. Maandagavond 2 maart bevestigt 
het hoofdbestuur dat Humanitas moet 
kiezen voor doorgaan met de HSHB. 
Maar daaraan zitten eisen vast. Zeker, 
Humanitas wil verder met een humanis-
tische organisatie die initiatief neemt tot 
vernieuwende activiteiten in de woon-
zorg van ouderen. Een organisatie die 
ook garant staat voor op humanistische 
waarden gebaseerde zorg vanuit de al 
bestaande projecten. Maar om dat alles 
in de beoogde richting te houden, wil 
Humanitas ook stem. Concreet betekent 
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De moeilijke gang van een pleeggezin 

Pleegoud rs =ogen 
oinixod 3 

Nederland heeft gebrek 
aan pleeggezinnen. De 

afdeling jeugdhulpverle-
ning van Humanitas is 

één van de grote instel-
lingen die zich bezig 
houden met uit huis-

plaatsingen. Hoewel zich 
telkens nieuwe gezinnen 

aanmelden, houden 
anderen het teleurge-

steld voor gezien. Dik-
wijls trekt een pleegkind 

een zware wissel op het 
gezin en de sociale con-

tacten. Wie zich daar-
door laat ontmoedigen, 

verliest de successen uit 
het oog. De overwinnin-

gen van liefde en geduld 
zitten in kleine, alledaag-

se dingen. 
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'Het is heel belangrijk dat de ouders 
toestemming geven aan hun kind om bij 
een pleeggezin te wonen', zegt Ruud 
Leijtens. 'Als dat niet gebeurt, is het 
voor een kind moeilijk om zich te hech-
ten aan een pleeggezin. Het krijgt een 
loyaliteitsprobleem. "Ik ben hier wel, 
maar tegelijk ook niet", straalt het dan 
uit. Dan krijg je situaties dat het kind zijn 
of haar koffer niet uitpakt en aan tafel 
gaat zitten met de jas aan. Tegen de juf 
op school zegt dit soort kinderen dat er 
geen brood voor hen is in het pleegge-
zin of dat zij geen kleren krijgen. Vaak 
projecteren zij ervaringen van vroeger 
op het pleeggezin.' Ruud Leijtens is 
praktijkleider van de Jeugdhulpverle-
ning van Humanitas. Het opnemen van 
pleegkinderen is iets dat goede voorbe-
reiding vraagt, legt hij uit. 'In veel 
gevallen trekt een pleegkind een zware 
wissel op een pleeggezin. Je gezin moet 
tegen een stootje kunnen. Kinderen pro-
beren de wereld om hen heen begrijpe-
lijk te maken. Het gedrag dat zij in het 
verleden nodig hebben gehad om te 
overleven, leggen zij ook aan de dag in 
een pleeggezin. Het reageert zoals het 
gewend is. Gezinspartners moeten van 
elkaar accepteren dat zij een verschil-
lende visie hebben. Toch moeten bei-
den een gezamenlijke lijn uitstippelen. 
Anders lopen zij het risico dat zij uit 
elkaar worden gespeeld.' 
Het opnemen van een pleegkind is de 
twintigste eeuwse versie van een rid-
derverhaal: vol mededogen, ontferming 
en bescherming. Veel gezinnen ervaren  

hun eigen situatie als stabiel, gelukkig 
en voorspoedig. Een deel van die 
gelukzalige situatie willen zij afstaan aan 
kinderen die ouderliefde ontberen. 
Regelmatig komt die ootmoed hen duur 
te staan. Het aantal pleeggezinnen dat 
voor de eer bedankt, is hoog. Ruud 
Leijtens vergelijkt het met een badkuip 
waarboven de kraan immer openstaat, 
maar waar de stop ontbreekt. Er melden 
zich steeds nieuwe pleeggezinnen aan, 
maar het aantal bedankjes is net zo 
groot. 
In Nederland is dan ook een tekort aan 
pleeggezinnen. Eind vorig jaar startte 
de overheid daarom een campagne om 
meer mensen te interesseren voor het 
opnemen van een pleegkind. Frequent 
is de familie Bos op televisie te zien, die 
tijdelijk een jongen huisvest uit een 
gezin dat het even moeilijk heeft. Zo ont-
spannen als het in het televisiespotje 
toegaat, gaat het niet altijd in de pleeg-
zorg. 'Kinderen met een geschiedenis 
waarin zij vaak in de steek zijn gelaten, 
gillen soms in pleeggezinnen. Zij creë-
ren steeds afstand. Zij zoeken liefde van 
hun eigen ouders. Maar liefde ontvan-
gen is vaak moelijk voor hen. 
Veel pleegouders zeggen het gevoel te 
hebben dat zij leven onder een ver-
grootglas. Pleegkinderen, zeggen ze 
wel eens, heb je niet alleen. Die heb je 
samen met je familie. De omgeving let 
sterk op gezinnen met een pleegkind. 
Pleegkinderen veranderen het contact 
met de familie soms ingrijpend, zo blijkt 
uit reacties. 
Op dit soort situaties moeten pleegou-
ders worden voorbereid. Wij komen 
bijna nooit echt slechte ouders tegen, 
die met hun volle verstand misbruik 
maken van hun kinderen. Wel komen 
wij ouders tegen die hun leven probe-
ren vorm te geven, zonder dat zij daar-
voor zijn toegerust. Dat zijn de mensen 
die vaker met de kinderbescherming in 
aanraking zijn gekomen. Zij leven vaak 
in de onderste laag van de samenle-
ving.' 
Vaak wekt de jeugdhulpverlening de 
indruk niet opgewassen te zijn tegen 
alle problemen die pleegzorg met zich 
brengt. Zo het gemopper van slechte 
voorbereiding en begeleiding luid en 
veel. In de pers verschijnen meer dan 
eens schrijnende verhalen over kinde-
ren die in een pleeggezin worden mis-
bruikt of mishandelt. De teleurstelling is 
volgens Ruud Leijtens begrijpelijk. 'Er 
ontbreekt nog veel', zegt hij, en ver- 



Pleegzorg 
in soorten en maten 
In Nederland verblijven tienduizend 
kinderen in tehuizen. Nog eens negen-
duizend wonen in pleeggezinnen. Meer 
dan de helft (5.000) zijn door een justi-
tiële maatregel naar een pleeggezin 
verwezen. De overige vierduizend 
wonen op vrijwillige basis tijdelijk bij 
andere 'ouders'. De jeugdhulpverlening 
over ruim 150 organisaties verspreid, 
waarvan Humanitas hoort bij de meer 
vooraanstaande instellingen. In de toe-
komst zal dit aantal worden ingekrom-
pen tot een handvol. Het gros van de uit 
huis-plaatsingen gebeurt door de rech-
ter op advies van gezinsvoogdij-instel-
lingen, zoals Humanitas en Jeugdhulp-
verlening en adviesbureaus. Gezins-
voogdij-instellingen voeren de uit huis 
plaatsing uit die een rechter heeft 
gelast. De instelling treedt op als voogd 
en wordt gecontroleerd door de Raad 
voor de Kinderbescherming. Voor vrij 

"Pleegouders moeten 
leren wat het is om 
afscheid te moeten 

nemen van de eigen 
ouders" 

willige pleegzorg bestaan er adviesbu-
reaus voor jeugdhulpverlening. Zij val-
len niet onder de justitie, maar onder 
het Ministerie van WVC. 
Er zijn vijf centrales voor pleegzorg. Die 
doen al het voorbereidende werk. Zij 
werven pleeggezinnen en zorgen 
ervoor dat de pleegouders worden 
voorbereid op hun taak. Zodra een kind 
in een pleeggezin moet worden gehuis-
vest, zoeken zij daar een passend adres 
bij. De voorbereiding bestaat uit een 
aantal gesprekken. Wil het gezin kinde-
ren voor langere of kortere tijd, een 
klein kind of een al wat oudere? 
Daarna volgt een stapcursus. De pleeg-
ouders wordt uitgelegd wat het bete-
kent om afscheid te moeten nemen van 
de eigen ouders. Pleegouders moeten 
weten hoe dat verdriet aanvoelt. 
Pleegezinnen zijn niet gelijk aan elkaar. 
Zij verschillen zowel in samenstelling 
als in het soort opvang dat zij bieden. Er 
zijn zelfs pleeggezinnen die uit twee 
vaders bestaan. Ook komen gezinnen 
voor met maar één ouder. 

Sommige pleeggezinnen zijn speciaal 
voor de eerste opvang. Hierbij kan het 
voorkomen dat het gezin 's morgens 
wordt benaderd om dezelfde avond een 
kind op te nemen. Hierbij hoort een sig-
nalerende taak. De begeleiders van de 
jeugdhulpverlening zullen de pleegou-
ders vragen welk gedrag het kind aan 
de dag legt. Vaak gaat het om kinderen 
uit crisisgezinnen, zoals waar een moe-
der die aan de drugs is. De duur van 
deze opvang is beperkt. 
De structurele plaatsing, een andere 
vorm van opvang, is gericht op langdu-
rig verblijf. Dit zijn de gevallen waarin 
de pleegouders zich gaan hechten aan 
de hun toevertrouwde telg. Ook zijn er 
vakantiegezinnen. Dit zijn gezinnen 
waar kinderen tijdelijk worden gehuis-
vest, zodat de ouders of de pleegouders 
de tijd krijgen zich een paar weken te 
ontrekken aan de verantwoordelijkheid 
van een kind, met alle spanningen van 
dien. Een vierde variant is het kostge-
zin. Dan gaat het om wat oudere kinde-
ren, die overdag buiten de deur verblij-
ven. Het lijkt een beetje op de hospita in 
studentenhuizen. Met dat verschil dat 
een kostgezin meer verantwoordelijk-
heid en zorg op zich neemt dan een hos-
pita. 
Een speciale vorm van pleegopvang is 
de therapeutische gezinsopvang. Hierin 
krijgen kinderen extra therapeutische 
begeleiding. Pleeggezinnen die zich 
hiermee bezighouden, krijgen speciaal 
onderricht. Ouders worden nauwer bij 
de diagnostiek betrokken. 

volgt: `De nazorg schiet er regelmatig 
bij in. Ik kan mij voorstellen dat er bij 
gezinnen teleurstelling is wanneer een 
jongere weer weg moet. Ook is het 
voorgekomen dat pleeggezinnen wer-
den overvraagd. Er is een wachtlijst 
voor geschikte pleeggezinnen. Daar-
door is de verleiding groot om jongeren 
maar bij oma te laten, waar zij in eerste 
intstantie toch al terecht waren geko-
men. Zelfs als die er eigenlijk Met goed 
voor de opvang was toegesneden. Wij 
hebben maar één begeleider voor 32 
kinderen. Die moet alle taken uitvoeren, 
naar de kinderrechter, ouderbezoeken, 
begeleiding van pleegkinderen, nazorg 
en het volgen van schoolresultaten. De 
meesten kunnen niet. Laatst waren er 
ouders van een jongen die op een zater-
dag het land werden uitgewezen. Moet 
de begeleider van de jongen dan in zijn 
eigen tijd mee naar het vliegveld? Als 
leidinggevende ga ik dat tegen. Wat 
vaak gebeurt is dat de begeleiders toch 
een deel van hun privétij d opofferen. 
Het hoort bij het werk, zeggen zij. Het is 
een levenskeuze.' Maar niet al het 
gefoeter over de begeleiding is terecht. 
Vaak reageren pleegouders hun teleur-
stelling af op de begeleiders van de 
jeugdhulpverlening. Dat is vaak een 
mengsel van opwinding over heuse fou-
ten en emotionele uitbarstingen over 
verdriet, teleurstelling en schuldgevoe-
lens die nergens op slaan. 'Pleegouders 
mogen van mij onredelijk zijn', zegt 
Leijtens vergoelijkend. 'Zij gaan 24 uur 
per dag om met pleegkinderen. Zij 
moeten hun spanningen aan iemand 
kwijt kunnen.' Is er ondanks alle tegen-
vallers, dreigende ontwrichtingen van 
het gezin en tegenstribbelende pleeg-
kinderen nog wel een zonnige kant aan 
het pleegouderschap te ontdekken? Dat 
wel, vindt Ruud Leijtens. Want op mo-
menten dat je de pleegkinderen ziet 
veranderen,  heeft het doorzettingsver-
mogen van de pleegouders een beetje 
gewonnen van de narigheid die het 
pleegkind in het verleden meemaakte. 
`Jazeker, je moet bevlogen zijn om 
pleegouder te willen worden', zegt 
Leijtens. `De voldoening zit in kleine, 
alledaagse dingen. Als je merkt dat een 
kind niet meer angstig of ongeinteres-
seerd is, onder de douche durft, als het 
leert schrijven en rekenen, een ontwik-
kelingsachterstand terugloopt en als het 
voldaan van tafel gaat, dan zie je de klei-
ne overwinningen.' 
HENK VLAMING 
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'De kinderbescherming 
staat aan de vooravond van 
ingrijpende reorganisaties. 

Schaalvergroting zal gaan 
leiden tot meer overzichte-
lijkheid. Maar waar we zul-

len uitkomen is nog niet 
duidelijk. We zitten er mid-

den in. We zijn zo bezig 
met de grote lijnen, dat 

onze gedachten wellicht 
wat afdwalen van een in 

mijn ogen essentieel 
thema: de directe relatie 
die wij met onze klanten 

hebben. En die relatie 
wordt onderhouden door 
de maatschappelijk wer-

kers'. 
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Met die die woorden zette directeur Frieda 
van Ammers de toon bij de officiële ope-
ning van het nieuwe kantoor van de 
Humanitas Jeugdhulpverlening in Am-
sterdam. Een fraai verzorgde, efficiënt 
ingerichte etage in Oost, vlak bij het Mui-
derpoortstation. De tijd is voorbij dat 
soms acht maatschappelijk werkers één 
kamer en drie telefoons moesten delen. 
De positie van die maatschappelijk wer-
kers was de kern van het betoog van 
mevr. Van Ammers. Zij heeft daarvoor 
twee boodschappen op twee verschillen-
de niveaus. Voor de beleidsmakers en 
voor de maatschappelijk werkers in de 
gezinsvoogdij. In de discussie over de 
reorganisatie van de kinderbescherming 
ligt de nadruk terecht op basisbegrippen 
als verantwoordelijkheid en kwaliteits-
verhoging. Mevr. Van Ammers is be-
zorgd, dat de nadruk te eenzijdig blijft 
hangen op dat beleidsniveau. Zij acht het 
hoog tijd de uitvoering van die begrip-
pen terug te koppelen naar het uitvoe-
rende niveau. Deskundigheid wordt naar 
haar mening te veel verbonden met en 
vertaald in hooggespecialiseerde en bij 
voorkeur academisch gevormde discipli-
nes, zoals psychologie, pedagogiek en 
psychiatrie. Daarmee wordt de deskun-
digheid binnen de sector onderschat en 
vooral onderbelicht. De kracht van de 
hulpverlening is juist dat de werkers niet 
hooggespecialiseerd zijn. Dat de wijze 
van omgaan met de cliënten en met het 
hele netwerk van hulpverlening centraal 
staat. Om dat te kunnen, zo stelt zij, moe-
ten de werkers in de gezinsvoogdij 
breed georiënteerd zijn. Zij moeten kun-
nen oordelen, zij moeten kunnen en dur-
ven handelen, zij moeten bovenal kunnen 
beoordelen wat van al die hooggespecia-
liseerde kennis nodig is om de voor een 
kind bedreigende omstandigheden te 
kunnen veranderen. Zorg heeft mevrouw 
Van Ammers over het effect dat uitgaat 
van een scheiding zonder meer tussen 
jeugdhulpverlening en jeugdbescher-
ming. Samenwerking op organisatorisch 
niveau acht zij noodzakelijk. Want: 'Een 
jeugdbescherming met haar karakter van 
gedwongen interventie mag niet geheel 
los komen te staan van de jeugdhulpver-
lening. Beiden moeten op elkaars eisen 
en eigenschappen ingesteld zijn'. Er is 
nauwelijks sprake van een maatschappe-
lijk draagvlak voor kinderbescherming. 
De inhoud van het werk is voor de buiten-
wereld vaag en ondoorgrondelijk, maar 
zodra een zaak naar buiten komt heeft 
iedereen er een mening over. Dan zijn er  

maar twee mogelijkheden; kinderbe-
schermers doen te veel of kinderbe-
schermers doen te weinig. In het eerste 
geval wordt gesproken van arrogantie en 
machtsmisbruik. In het tweede geval van 
nalatigheid en onzorgvuldigheid. Het 
voordeel van de twijfel wordt de kinder-
beschermers niet gegund. Soms leidt dat 
tot onterechte gelatenheid aan de kant 
van de kinderbeschermers. Daar moet, 
zo stelt mevrouw Van Ammers, verande-
ring in komen: kinderbeschermers zijn 
beter dan zij zelf en hun omgeving vaak 
denken. Zij hebben de kennis en de vaar-
digheden om in hun werk tot een zelfstan-
dig oordeel te komen en om dat gewe-
tensvol te verantwoorden. Op die verant-
woording zal in de toekomst de nadruk 
worden gelegd als een belangrijk middel 
om de speciale relatie met de waarheid 
te creëren. In haar visie zijn de maat-
schappelijk werkers kinderbeschermers 
en geen ouderbeschermers. In laatste 
instantie zullen zij dus de keuze moeten 
maken voor de positie van het kind. 
'Maatschappelijk werk is soms moralis-
tisch en dat is maar goed ook.' Dat was 
het uitgangspunt van de tweede spreek-
ster tijdens deze drukbezochte bijeen-
komst, Jacqueline Soetenhorst-de Savor-
nin Lokman, hoogleraar, lid van de Eerste 
Kamer en voorzitter van de vereniging 
VOICES. 'Niets is verraderlijker dan 
moralisme, dat verborgen zit onder een 
vernisje van professionaliteit'. Zij ziet het 
werk van jeugdbescherming en jeugd-
hulpverlening als een kernfunctie als het 
gaat om de kwaliteit van het bestaan. Zij 
verzet zich tegen de departementale nei-
ging hulp en recht steeds verder af te 
splitsen. Wie met cliënten werkt moet 
zowel goed doen als recht doen. Van 
meer belang acht zij het de mensen in het 
uitvoerende werk goed uit te rusten. Dan 
gaat het niet om nieuwe professies met 
academische titels. Dan gaat het al even-
min om nieuwe codes met gedetailleerde 
voorschriften. Er is juist behoefte aan 
werkers, die bereid zijn hun kennis en 
kunde in te zetten ten behoeve van een 
sociaal probleem zoals de kinderbe-
scherming, die bereid zijn om daarbij 
met anderen samen te werken en bepaal-
de risico's te nemen. Taak van het 
management is goed naar de werkers te 
luisteren en de voorwaarden te schep-
pen, die het hen in staat stellen hun werk 
zo goed mogelijk te doen. Die werkers 
zijn bij de Humanitas Jeugdhulpverlening 
aanwezig - en nu ook weer letterlijk goed 
onder dak. 	 ERIK STIBBE 
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De minister van WVC toont 
zich in haar nota 'samen 

werken aan nieuwe wegen' 
over het welzijnswerk in de 

jaren negentig een vol-
bloed humaniste. 'Het ver-
sterken en handhaven van 

onafhankelijkheid' is 
hoofddoel van haar beleid. 
En omdat zij minister is van 

welzijn, bedoelt zij daar-
mee het vermogen van 

mensen om zelf en zelfstan-
dig vorm te geven aan het 
eigen leven. Maar tussen 

droom en daad, zo schreef 
Elschot ooit, staan wetten 

en praktische bezwaren in 
de weg. Gaat de uitwerking 

van het beleid inderdaad 
uit van het individu? Wordt 

de onafhankelijkheid van 
mensen versterkt door een 

beleid, dat sterke nadruk 
legt op de constatering dat 

economische en sociale 
achterstanden zich (vooral) 

blijken voor te doen bij 
bepaalde bevolkingsgroe-
pen en op bepaalde loka-

ties? 

Minister d'Ancona 
wil samenwerken 
Maar wel op háár voorwaarden 

Eén van de belangrijkste ontwikkelin-
gen in de achter ons liggende jaren was 
de toenemende individualisering. Eerst 
door de verwerping van veel traditio-
neel gezag: vrije opvoeding, verlaging 
meerderjarigheid, provo, Maagden-
huisbezetting, baas in eigen buik, LAT-
relaties, samenlevingscontracten in 
plaats van het klassieke huwelijk. 'Van 
Boven' gegeven regels (overheid, 
bestuur, ouders) waren niet langer 
doorslaggevend. Normen en waarden 
formuleerde ieder voor zich. De Amster-
dammer maakte zelf wel uit waar hij zijn 
fiets mocht neerzetten. De student eiste 
het recht op zijn eigen studieprogram-
ma te bepalen. Kinderen opvoeden 
heette voortaan kinderen begeleiden  

bij het ontdekken van hun eigen moge-
lijkheden. 
Zoals iedere medaille twee kanten 
heeft, zo had ook deze ontwikkeling in 
de richting van het autonome individu 
een tegengestelde ontwikkeling ten 
gevolge. Hoe minder mensen kunnen 
terugvallen op kleinschalige sociale 
verbanden, hoe meer zij ook in een kuil 
vallen als zij het alleen niet redden. Dan 
is de persoonlijke relatie tussen ouders 
en kinderen, tussen buren, tussen men-
sen met een zelfde levensovertuiging 
ineens niet sterk genoeg meer om hulp 
te bieden. Niet alleen omdat mensen dat 
veelal niet meer willen, maar ook omdat 
het vaak niet meer kan. Kinderen kiezen 
een woonplaats ver van waar de ouders 
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(blijven) wonen. Dan wordt het moeilijk 
hulp te bieden bij ziekte. Het gevolg is 
een groeiende behoefte aan collectieve 
voorzieningen. Gezinsverzorging, kin-
deropvang, bejaardenhuizen, bijstands-
wet, studiefinanciering, het zijn collec-
tieve oplossingen voor problemen die 
eertijds werden opgelost in het verband 
van gezin, familie, buurt, kerk of andere 
levensbeschouwelijke organisaties. 

Tegenstellingen 
De minister constateert: het pakket van 
materiële risicoverzekering werd uitge-
breid en de ontwikkeling van een 
omvangrijk zorgsysteem werd ter hand 
genomen, ook in immateriële zin. Zij 
legt een verband met de afnemende 
steun vanuit de sociale verbanden en de 
verminderde vanzelfsprekendheid, 
waarmee mensen terug vallen op tradi-
tionele rolpatronen. De minister consta-
teert: individualisering blijkt behalve 
kansen ook bedreigingen en risico's voor 
het individu in te houden. Solidariteit met 
geïsoleerde, gemarginaliseerde groe-
pen raakt door individualisering op de 
achtergrond. Samenvallend met de ten-
dens naar individualisering zien we een 
sterke hang naar specialisatie. Er 
komen steeds meer voorzieningen met 
een beperkt aanbod. Terwijl het klaar 
en helder is dat hulpvragen zelden 
beperkt zijn tot één aspect van het 
bestaan. De voorbeelden liggen voor 
het oprapen: achter de vraag naar een 
eenvoudig vriendschappelijk huisbe-
zoek, gaan vaak vragen schuil over de 
zin van het leven, problemen over rela-
ties, het niet kunnen verwerken van een 
verlies. Plus soms nog `technische' pro-
blemen zoals het niet kunnen omgaan 
met geld, formulieren of hamer en nijp-
tang. Zit er achter de oppervlakkige 
vraag een complex van problemen ver-
stopt, dan ligt afhankelijkheid op de 
loer. Wie zich afhankelijk maakt raakt al 
snel ook de greep op het eigen leven 
kwijt. Enkele voorbeelden: als de 
langstlevende ouder bij de kinderen 
intrekt, komt het er veelal op neer dat 
beide elkaar in een knellende greep 
van wederzijdse afhankelijkheid hou-
den. Uit de vakliteratuur is bekend tot 
welke dramatische misstanden dat kan 
leiden. Maar ook in het verzorgingste-
huis dreigt afhankelijkheid. Als de 
oudere zich eenmaal helemaal láát ver-
zorgen, is het risico levensgroot dat hij 
of zij het initiatief verliest, als gevolg 
daarvan voortijdig aftakelt, dementeert  

Ouderen die afhankelijk worden geven het 

en de laatste strohalm van een zelfstan-
dig leven niet meer grijpen kan. Daar 
kan de vaak geweldige inzet van het 
slecht betaalde verzorgende personeel 
weinig aan veranderen. 

Beleidsvrijheid? 
De overheid ziet de problemen en wil 
zeker bijdragen aan oplossingen. Zij 
zoekt die echter in tegenstrijdige rich-
tingen. Ook WVC onderkent dat proble-
men dicht bij de basis vaak beter opge-
lost kunnen worden dan vanuit het verre 
`Den Haag'. Dus: meer beleidsvrijheid 
voor de gemeenten, de provincies 
ondersteunend op de achtergrond en 
het Rijk alleen signalerend en stimule-
rend aan het werk. Maar aan de andere 
kant loert de verplichte schaalvergro-
ting. Plaatselijke instellingen met een 
handzame maat worden geprest om uit 
overwegingen van efficiency te fuseren 
tot grotere eenheden. Die zich vervol-
gens na enige tijd weer moeten opsplit-
sen langs functionele, sectorale of 
geografische lijnen, omdat zij anders te 
ver van de mensen komen te staan. Ver-
gelijk het met het woonwagenbeleid. 
Eerst moesten alle woonwagenbewo- 

initiatief uit handen. Foto: ANP 

vers naar grote kampen. Die bieden 
meer ruimte voor goede zorg en bege-
leiding. Vervolgens worden de bewo-
ners weer uiteengedreven. Kleine kam-
pen geven zoveel meer mogelijkheden 
tot de door de overheid gewenste inte-
gratie van woonwagenbewoners in de 
lokale samenleving. Ook Humanitas 
heeft te maken met het conflict tussen 
decentralisatie en schaalvergroting: de 
vereniging moet zorgen voor één subsi-
dieadres voor het landelijke maatschap-
pelijk activeringswerk, samen met 
instellingen van een geheel andere 
(kerkelijke) signatuur. Die hebben een 
andere wijze van werken en andere 
doelstellingen. Desondanks: als zij niet 
overgaan tot samenwerking en afstem-
ming van activiteiten, acht de minister 
zich gerechtigd de subsidiekraan dicht 
te draaien. Leidt deze afgedwongen 
samenwerking werkelijk tot verbetering 
van de effectiviteit en vermindering van 
bureaucratie, zoals de minister wil? Het 
tegendeel ligt meer voor de hand. 

Sïgnalen 
De minister van WVC acht 'de signalen 
van maatschappelijke organisaties, of het 
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De minister grabbelt opeens allochtone kinderen uit de hoge hoed. Foto: ANP 

nu gaat om gesubsidieerde of niet gesub-
sidieerde instellingen, van grote beteke-
nis'. In haar visie is het particulier initia-
tief op lokaal niveau de eerst aangewe-
zene om op behoeften in te spelen en 
initiatieven te ontplooien. De burger, 
het veld en de lokale overheden zullen 
dus op basis van analyses en ervaringen 
initiatieven moeten ontplooien. Maar 
ook stelt zij, dat de kern van een lokale 
innovatie vaak het vertalen van ervarin-
gen van elders zal zijn. 
Zij zegt het. Humanitas zal het niet 
tegenspreken. In feite duidt de minister 
hier trefzeker aan wat de grote waarde 
is van een netwerk-organisatie als 
Humanitas. 

Humanitas is er immers bij uitstek op 
gericht om op lokaal niveau initiatieven 
te ontplooien. Humanitas doet dat op 
basis van plaatselijke behoeften, onder-
steund door analyses en ervaringen van 
elders. Het netwerk van relaties tussen 
afdelingen, gewesten, landelijke des-
kundigen, vrijwilligers en ondersteu-
nende beroepskrachten stelt Humanitas 
in staat ervaringen uit te wisselen, van 
elkaar te leren, problemen op de ene 
plaats te toetsen aan oplossingen van  

elders. Efficiënt en effectief. 
Belangrijk is het netwerk in stand te 
houden en te waken tegen afbraak door 
de financiële basis weg te halen. Korten 
op en stopzetten van subsidies voor de 
professionele ondersteuning lijkt een 
kostenbesparing voor Rijk en provin-
cies. Het tegengestelde effect ontstaat 
als vergeten wordt dat die ondersteu-
ning een absolute voorwaarde is om 
vrijwilligers te werven en een effectieve 
bijdrage te laten leveren aan het wel-
zijn. Het moet toch ook de minister dui-
delijk zijn, dat elke gulden voor de 
ondersteuning een veelvoud oplevert 
aan (onbetaalde) vrijwilligersuren. 
Het beleid in het verleden is niet 

afdoende in staat geweest alle sociale 
en culturele problemen op te lossen, 
constateert de minister. In haar visie 
blijft de samenleving dus `maakbaar'. 
Alleen was het beleid niet goed genoeg. 
Vernieuwing is 'dus' noodzakelijk. Doel 
van het innovatiebeleid van WVC voor 
de negentiger jaren is het op effectieve 
wijze voorkomen of opheffen van ach-
terstanden van (groepen van) indivi-
duen. Uitgangspunt moeten de ervarin-
gen zijn van de individuele burgers. 

Lokale overheden en het 'veld' (bijvoor-
beeld dus Humanitas) moeten vervol-
gens de gesignaleerde problemen 
oplossen. Doel moet zijn de burgers 
weer bewust te maken van hun eigen 
mogelijkheden om problemen te over-
winnen. 

Volledig eens 

Het ministerie en Humanitas zijn het hier 
volstrekt over eens. Met het voorbe-
houd dat niet ieder mens in iedere situ-
atie in staat mag worden geacht de 
eigen problemen uit eigen kracht te 
kunnen overwinnen. Humanitas en het 
ministerie zijn het ook volledig eens 
over de vier fasen, die moeten worden 
doorlopen om tot nieuwe oplossingen te 
komen. De eerste fase is die van de 
maatschappelijke analyse. Wat is er aan 
de hand, hoe zit een probleem in elkaar, 
wat is de omvang en zwaarte van een 
probleem. In de tweede fase komen de 
ideeën op tafel. Die worden in de derde 
fase getoetst en gewogen. Op grond van 
die toetsing en weging is het mogelijk 
oplossingen te formuleren en uit te wer-
ken in projecten. Dat is de vierde fase. 
Waar moeten innovatieprogramma's en 
-projecten aan voldoen? De minister is 
zo vriendelijk een lijstje te geven dat 
eigenlijk een handleiding is. Letterlijk: 
I. Er is politieke/maatschappelijke legi- 

timering. 
2. De aanpak is 'van onderop'. 
3. Beleids- of kwaliteitsinnovatie is ver-

taald of geconcretiseerd. 
4. De doelstelling is helder, de termijn 

waarbinnen het project wordt uitge-
voerd staat vast. 

5. Het is duidelijk welke activiteiten/pro-
jecten het programma omvat. 

6. Het draagvlak is omschreven: met wie 
wordt samengewerkt, zijn afspraken 
gemaakt, hoe is voorzien in overleg. 

7. De wijze van evaluatie en implementa-
tie is geregeld. 

Over dit lijstje is zowel veel als weinig te 
zeggen. De zeventiger jaren klinken na 
in de dwangmatige stelling, dat de aan-
pak beslist 'van onder op' moet zijn. Van 
het ministerie kunnen dus eigenlijk 
geen zinvolle ideeën worden verwacht. 
Dan gaat de minister er zonder meer 
van uit dat elk project kan worden 
gebonden aan een termijn. Samenwer-
king is opnieuw uitgangspunt, een stel-
ling die eerder collectivistisch denken 
verraadt dan de erkenning dat kleine, 
groepen soms meer resultaat boeken 
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Zal deregulering de bureaucratie verminderen? Het is twijfelachtig. Foto: ANP 

dan organisaties die gedwongen wor-
den tot samenwerking. 
Maar de checklist is nog niet compleet. 
Het uitgangspunt dat voorkomen beter 
is dan genezen, brengt een nieuw ele-
ment in het spel: het denken in groepen. 
Eerst de jongsten: preventie van proble-
men op jonge leeftijd kan grote proble-
men en een beroep op zorg en hulp op 
latere leeftijd voorkomen, aldus de 
minister. Zij meent dat het daarom voor 
de hand ligt voor verschillende groepen 
allerjongsten van 0 - 4 jaar en allochtone 
jongeren (waar komen die in dit ver-
band ineens vandaan?) innovatieve pro-
gramma's te ontwikkelen met betrek-
king tot een preventief aanbod. 
Beter herkenbaar is de constatering, dat 
de aansluiting tussen school en werk 
problematisch blijkt te zijn, zowel bij 
allochtonen als autochtonen als ook bij 
gehandicapten. Bij iedereen dus, waar-
bij gehandicapten ons inziens terecht 
extra vermeld worden. 
Bij de groep allochtonen, die tot de cate-
gorie nieuwkomers behoren, blijken 
alle bestaande programma's ineens 
waardeloos. De minister stelt immers, 
dat via vernieuwing van de program-
ma's voor deze groep kan worden voor-
komen, dat zij later in een negatieve 
maatschappelijke situatie geraken. 
En dan hebben we natuurlijk nog de 
mensen in de post-arbeidsfase en de 
derde levensfase. Thuis noemen we dat 
de ouderen. Bij hen blijkt de maatschap-
pelijke integratie te verminderen. Ook 
in dit geval moeten het weer de vernieu-
wende activiteiten zijn die het isolement 
van de groep moeten voorkomen. 
De relatie met het kernthema, individu-
alisering en het ontbreken van traditio-
nele sociale verbanden, is in deze wolli-
ge welzijnstaal niet meer terug te vin-
den. Met name de vereenzaming van de 
individuele burger die niet tot een spe-
cifieke groep behoort, is een probleem 
dat in de context van de sociale vernieu-
wing wordt onderschat en dus veron-
achtzaamd. Dat de positie van ouderen 
bepaald niet wordt versterkt door de 
forse kortingen op de subsidies aan de 
ouderenbonden en ook aan het oude-
renwerk van Humanitas lijkt in strijd met 
het beleid. Of moeten we 'innovatief 
denken' vertalen in meer doen met min-
der mensen? 

Kwaliteit 
Hoopgevend is dat de minister bij het 
thema kwaliteitsverbetering vooral  

denkt aan versterking van de positie van 
de cliënt. Hoopgevend is ook dat zij zegt 
vooralsnog meer waarde te hechten aan 
inhoudelijke overtuigingskracht en 
overleg, dan aan regels of eventueel 
wetgeving. Dat zij voor het vinden van 
nieuwe wegen vooral een beroep wil 
doen op de kennis en expertise van de 
betrokken organisaties, is niet minder 
dan een uitdaging. 
Probleem is echter dat de prioriteitstel-
ling van de minister meer uitgaat van 
denken in groepen dan van denken in 
problemen. Haar oplossingen zijn in 
wezen categoriaal en daarmee in wezen 
discriminerend. Opnieuw een voor-
beeld: de minister stelt dat het opvan-
gen van problemen op jonge leeftijd er 
toe kan bijdragen grotere problemen 
later te voorkomen. Dat geldt voor 
iedereen. Vervolgens past zij deze 
regel echter alleen toe op de allerjong-
sten (0 - 4 jaar) èn op allochtone jonge-
ren). Daarme sluit zij autochtonen met 
dezelfde problemen buiten. Kassa voor 
de centrumpartij en aanverwante bewe-
gingen. 
De minister verwacht langs de in haar 
nota 'Samen werken langs nieuwe 
wegen' aangegeven route tot een inno-
vatie van het sociaal en cultureel beleid 
te komen. Zij streeft naar een beleid dat 
breed gedragen wordt, inzichtelijk is en 
dat ook een nieuwe bestuurlijke impuls 
geeft. Bovenal een beleid, dat de maat-
schappelijke problemen van de burger  

voorkomt, bestrijdt of oplost. Toekom-
stige beleidsnota's zullen deze nieuwe 
aanpak illustreren, zo schrijft zij. 
Het valt echter te hopen, dat die toe-
komstige nota's meer rekening houden 
met het gegeven, dat vrijwilligers hun 
prioriteiten in het algemeen niet afstem-
men op wat een minister wil, maar op de 
noden in de samenleving die zij in de 
eigen omgeving (juist, aan de basis!) 
constateren. Haar prioriteitenlijst laat 
onvoldoende ruimte voor initiatieven 
'van onder op'. Als zij 'het veld' voor 
zich wil winnen zal zij niet alleen moeten 
voorschrijven, waaraan dat veld aan-
dacht moet besteden maar ook luisteren 
naar signalen vanuit dat veld. Zij zegt 
een belangrijke plaats toe te kennen 
aan de maatschappelijke organisaties. 
Het wordt door haar subsidiepolitiek 
niet duidelijk dat zij de maatschappelij-
ke organisaties ook in staat wil stellen 
die belangrijke plaats te blijven inne-
men. Bij voorkeur zonder de voortdu-
rende dreiging dat netwerken wegbe-
zuinigd worden, die in haar eigen woor-
den zo belangrijk zijn voor de ontwikke-
ling van ideeën en de uitwisseling van 
ervaring, noodzakelijk voor een efficin-
te en effectieve oplossing van bestaan-
de en toekomstige problemen. 

ERIK STIBBE 
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Geluidsoverlast 
Sinds de aanleg van een nieu-
we weg op nog geen honderd 
meter van mijn huis maakt het 
verkeer mij iedere ochtend al 
voor zessen wakker. Dan lijkt 
het wel of alle vrachtwagens 
en autobussen tegelijk begin-
nen te rijden. Slapen is er niet 
meer bij en dat is toch wel erg 
hinderlijk. Nu zie je tegen-
woordig langs de wegen vaak 
wallen of schermen tegen het 
geluid en dat zou ik ook wel 
willen. Maar bij wie moet je 
dan zijn en hoe gaat dat? 

Dat hangt er een beetje van 
af. In de wetgeving over 
geluidshinder zijn de regels 
verschillend voor bestaande 
en voor nieuwe situaties. Als 
de weg en de woningen al 
bestaan is er meer geluids-
overlast toegestaan dan bij 
nieuwbouw of de aanleg van 
een nieuwe weg. 
Bij wie u moet zijn hangt er 
van af bij wie de weg in 
beheer is. Dat kan Rijkswa-
terstaat zijn (voor Rijkswe-
gen), de Provinciale Waters-
taat (voor provinciale 
wegen), de Gemeente of 
zelfs het waterschap. De snel-
ste weg om er achter te 
komen wie een weg beheert 
is even binnen te stappen op 
het gemeentehuis in uw 
woonplaats. De afdeling 
openbare werken of 

gemeentewerken kan u alle 
informatie geven en is daar 
meestal ook met alle plezier 
toe bereid. 

Eigen geld en 
verzorgingstehuis 
Binnenkort verhuis ik samen 
met mijn echtgenoot naar een 
verzorgingstehuis. Veel eigen 
geld hebben we niet. Waar-
schijnlijk kost dat meer dan 
onze volledige AOW-uitkerin-
gen plus het kleine pensioen-
tje dat mijn man nog heeft. 
Houden we zelf dan nog wat 
over? 

Ja, gelukkig wel. Als u - zoals 
velen - uit eigen vermogen 
en/of inkomsten de hoge ver-
zorgingsprijs niet of niet 
helemaal kunt betalen, krijgt 
u een korting en betaalt u uit-
sluitend de zogeheten eigen 
bijdrage. Deze wordt zo vast-
gesteld, dat u van uw AOW-
pensioen een bedragje voor 
persoonlijke uitgaven over-
houdt. Dat is het zogeheten 
zak- en kleedgeld. Voor dit 
jaar is dat bedrag f 496,70 

L_ 

Deze rubriek is een 
vraagbaak voor leden 

van Humanitas. 
Vragen kunnen worden 
opgestuurd aan Postbus 
71, 1000 AB Amsterdam. 

Zet op de enveloppe: 
'0 zit dat zo' 

tnv: Jeannet van Ganze- 
winkel, Ton van den 
Brink of Harrie Gen 

netto per maand voor een 
(echt)paar en f 288,62 netto 
per maand voor een alleen-
staande. 
Maar dat is nog niet alles, 
want de netto-vakantietoe-
slag van uw AOW hoeft u ook 
niet 'in te leveren'. Die blijft 
helemaal buiten beschou-
wing. Verder telt van het aan-
vullend pensioen maximaal 
f 56,70 netto per maand (voor 
een alleenstaande f28,35) 
eveneens niet mee. Ook dat 
geld hoeft u dus niet af te dra-
gen. 
Ten behoeve van uw ziekte-
kostenverzekering blijft 
bovendien nog eens f 236,60 
per maand (voor een alleen-
staande fl. 118,30) buiten 
schot om daarmee de premie 
te betalen. En ten behoeve 
van het eventuele eigen risi-
co van die verzekering hebt 
u recht op een vrij te laten 
bedrag van maximaal dui- 

zend gulden per jaar (voor 
een alleenstaande 500 gul-
den). 
Tot slot kunnen bepaalde 
diensten van het verzor-
gingstehuis waarvan u geen 
gebruik wenst te maken, 
ervoor zorgen dat er minder 
wordt gekort op uw inkom-
sten. Als u bijvoorbeeld zelf 
voor uw broodmaaltijden 
zorgt levert dat eenvoor-
deel' op van f 183,80 per 
maand (voor een alleenstaan-
de f 91,90) en voor het ver-
zorgen van de was zestig gul-
den per maand (voor een 
alleenstaande dertig gul-
den). 
Dit alles komt er op neer, dat 
u als u de verzorgingsprijs 
niet volledig zelf kunt beta-
len, u als echtpaar maande-
lijks toch nog kunt beschik-
ken over maximaal f797,20 
netto (als alleenstaande 
f 438,87) plus een keer per 
jaar (in mei) de vakantietoe-
slag. 
Als u nog een eigen vermo-
gen hebt (spaargeld, effecten 
e.d.) geldt dat u hierop niet 
volledig hoeven in te teren 
voor u voor bijstand in aan-
merking komt. Voor een 
(echt)paar blijft dit jaar 
f 10.400,- buiten beschou-
wing en voor een alleen-
staande f 5.200,-. De rente 
die u over deze spaargelden 
ontvangt, mag u eveneens 
vrij besteden. Verder mag 
een (echt)paar van het eigen 
vermogen ook nog eens 
f 10.000,- reserveren voor de 
uitvaart (een alleenstaande 
f 5000,-. 

Terug van weggeweest 
Omdat ik in Nederland geen 
toekomst zag ben ik in de 
zestiger jaren geëmigreerd 
naar Australië, maar een paar 
jaar geleden ben ik weer 
teruggekomen. Nu hebben ze 
me verteld, dat de jaren dat ik 
in het buitenland heb 
gewoond van invloed zijn op 
de hoogte van mijn AOW-pen-
sioen. Ik zou dus als ik 65 word 
minder pensioen krijgen dan 
iemand die zijn leven lang in 
Nederland heeft gewoond. Is 
daar nog iets aan te doen ? 

Gelukkig wel! Sinds 1 april 
van dit jaar geldt tussen 
Nederland en Australië een 
verdrag over de sociale 
zekerheid. Op grond hiervan 
bestaat er de mogelijkheid 
het AOW-pensioen onder 
bepaalde voorwaarden op  

gunstige wijze te herzien. Dat 
geldt overigens niet alleen 
voor hen die in Australië hèb-
ben gewoond, maar ook voor 
emigranten die daar zijn blij-
ven wonen. 
U komt voor die regeling in 
aanmerking als u de Neder-
landse of de Australische 
nationaliteit bezit en na uw 
59e jaar tenminste zes jaar in 
Nederland en/of Australië 
hebt gewoond. 
Australië is het tweede emi-
gratieland waarmee een der-
gelijke regeling tot stand is 
gekomen. Met Nieuw Zee-
land geldt een dergelijk ver-
drag al vanaf 1 februari van 
dit jaar. 
Om te weten wat u precies 
moet doen om kunt u het 
beste contact opnemen met 
het districtskantoor van de 
Sociale Verzekeringsbank 
(SVB) waar u onder valt. Wie 
in Australië of Nieuw-Zeeland 
woont, kan terecht bij het 
kantoor buitenland van de 
SVB in Amsterdam (postbus 
7105), tel. 020-540.04.00. 

Collegegeld 
Tijdens mijn vakantie in Frank-
rijk heb ik kennis gemaakt met 
een meisje, dat Nederlands 
studeerde. Eigenlijk wilde zij 
haar studie in Nederland 
afmaken en ik zou dat ook wel 
leuk vinden. Maar moet je als 
frangaise nog aan extra voor-
waarden voldoen om in 
Nederland te studeren. En hoe 
zit dat met het collegegeld en 
zo? 

U kunt gerust zijn. Volgens 
een uitspraak van het Euro-
pese Hof in een proces tegen 
de nederlandse minister van 
onderwijs is beslist, dat stu-
denten uit de landen van de 
EEG Met aan extra voorwaar-
den hoeven te voldoen om in 
Nederland te mogen stude-
ren. Als inwoners van de EEG 
hebben zij bij voorbeeld 
geen verblijfsvergunning 
nodig. Bovendien moet 
Nederland studenten uit 
EEG-landen ook bij de ver-
goeding van les- en college-
gelden op dezelfde wijze 
behandelen als Nederlandse 
studenten. 
Tegenover gelijke rechten 
staan natuurlijk wel gelijke 
plichten. Dat geldt dus ook 
voor de studieduur, als u 
begrijpt wat ik bedoel. 
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Kort 
van 
Stof 

H-Europees! 
Na de wereldorganisatie van 
Humanisten IHEU is er nu ook 
een Europese Humanistische 
Federatie. Organisaties uit 
een groot aantal landen m 
Europa hebben zich daarbij 
aangesloten, in de eerste 
plaats om samen meer 
invloed te kalmen uitoefenen 
op de rechten van Humanis-
ten in de EEG. Als Europese 
Federatie hebben zij toegang 
tot de Europese Commissie, 
het Europees Parlement, de 
Raad van Europa en - niet te 
vergeten - de Europese amb-
tenaren. Daar kunnen zij de 
humanistische visie op aller-
hande (levens)vraagstukken 
naast de visies van de vele 
kerken naar voren brengen. 
Geen overbodige zaak: tot 
dusver hadden de kerken het 
monopolie als het ging over 
ethische normen en waarden. 
Humanitas is vanaf de oprich-
ting (in 1991) lid van deze 
EHF/FHE. Wie er meer over 
wil weten kan zich in verbin-
ding stellen met Erik Stibbe 
op het Centraal Bureau 
Humanitas, 020-62.62.445. 

Vrijwilligers 
Uit onderzoek door de Ver-
eniging VluchtelingenWerk 
blijkt een grote maatschap-
pelijke betrokkenheid van 
vrijwilligers bij de opvang 
van vluchtelingen en asiel-
zoekers. Alleen al via Vluch-
telingenWerk zijn ruim 7000 
vrijwilligers gemiddeld acht 
uur per week met dit werk 
bezig. Driekwart van hen is 
vrouw. Het gaat vooral om 
actieve mensen tussen de 35 
en 60 jaar, met een opleiding 
op middelbaar beroepson-
derwijs of hoger. In bijna de 
helft van de gevallen verr-
richten zij ook nog ander vrij-
willigerswerk, ongeveer een 
kwart heeft een betaalde 
baan. De motivatie van de 
vrijwilligers ligt vooral op het  

vlak van het praktisch kun-
nen tonen van solidariteit 
met mensen, die in een moei-
lijke situatie zitten. Mensen-
rechten spelen daarbij een 
grote rol. 
Het volledige rapport is ver-
krijgbaar bij de afdeling 
Voorlichting van Vluchtelin-
genWerk, 020-68.13.11. 

Rechtspositie 
Jongeren die hulp krijgen 
moeten beter geïnformeerd 
worden over de behandeling 
die hen wordt gegeven. Ook 
moeten zij meer zeggen-
schap over 'oplossingen' 
voor hun problemen krijgen. 
Om deze wensen te effectu-
eren zouden instellingen 
voor jeugdhulpverlening 
wettelijk moeten worden 
verplicht met elke cliënt een 
hulpverleningscontract te 
sluiten waarin de rechten en 
plichten van beide partijen 
geregeld worden. Dat vindt 
de Raad voor het Jeugdbe-
leid naar aanleiding van een 
adviesaanvrage van WVC-
minister d'Ancona en staats-
secretaris Justitie Kosto. 
Klaarblijkelijk is het nodig 
om degenen die geholpen 
moeten worden te bescher-
men tegen de hulpverleners. 
De stelling is, dat kinderen 
en ouderen het recht hebben 
om te weten waarom men op 
een bepaalde manier helpt 
en ook invloed moeten kun-
nen hebben op de aard van 
de geboden hulp. Dit laatste 
met name ook met betrek-
king tot het plaatsingsbesluit 
van hulpverleners. 

Cliëntgericht 
Staatssecretaris Simons van 
Volksgezondheid wil in de 
wet niet langer vastgelegd 
zien wáár men hulp voor psy-
chiatrische patiënten en ver-
standelijk gehandicapten 
kan krijgen, maar dát men 
recht op hulp heeft. Waar de 
verzekerden hun hulp halen 
wil hij aan hen zelf en de ver-
zekeraars overgelaten. De 
aanbieders van zorgvoorzie-
ningen zullen er in ieder 
geval per 1 januari 1993 op 
moeten inspelen. Sommige 
aanbieders melden echter nu 
al er klaar voor te zijn. De 
protestants-christelijke stich-
ting Philadelphia, die op 300 
plaatsen in het land hulp aan 
ongeveer 2500 verstandelijk 
gehandicapten biedt heeft al 
laten weten grote mogelijk-
heden te zien in de door 
Simons voorgestane meer 
marktgerichte benadering 
van de zorg. Als kwaliteit en 
zorg op maat de toonaange-
vend worden en de klant 
daadwerkelijk koning, dan 
schat men de eigen kansen 
hoog in. Net als bij de VGZ  

van Humanitas legt Phi-
ladelphia de nadruk op klein-
schalige voorzieningen. 

Postbus 51 
Of de boodschappen via 
Postbus 51 echt overkomen 
en effect sorteren weet waar-
schijnlijk niemand, maar 
zeker is dat ze een aardige 
duit kosten. Minister presi-
dent Lubbers wil er in ieder 
geval minder geld aan uitge-
ven en wordt daarin 
gesteund door de grote par-
tijen. De minister-president 
denkt aan bezuinigen op de 
langlopende campagnes 
rond Aids, alcoholmisbruik 
en roken. De preventieve 
gezondheidsvoorlichting 
dus. De boodschap zou 
inmiddels voldoende zijn 
doorgedrongen, wat de 
bezuiniging zou rechtvaardi-
gen. Gedacht wordt aan een 
besparing op de voorlich-
tingsuitgaven (in 1991 in 
totaal 412 miljoen) van 60 
miljoen in zowel 1993 als in 
1994. 

Ongewenst gebruik 
Het voorzitten van clubs met 
soms tegengestelde belan-
gen en/of tegengestelde 
meningen kan zo haar eigen 
problemen opleveren. VVD-
partijvoorzitter en Eerste 
Kamerlid mevrouw Dian van 
Leeuwen mocht dat aan den 

Subsidie 
De Limburgse stichting 
Wereldwijd uit Eckelrade 
krijgt per 1992 van het minis-
terie 287 duizend gulden om 
meer te kunnen doen aan de 
praktijkopleidingen voor 
asielzoekers die deze stich-
ting pleegt te organiseren.De 
stichting Wereldwijd ver-
zorgt in diverse opvangcen-
tra basiscursussen techniek 
(lassen, smeden, plaatwer-
ken, fietsreparaties, etc.). 
Deze cursussen zijn gericht 
op de thuislanden van de  

lijve ondervinden. Mevrouw 
Van Leeuwen is ook voorzit-
ter van het Gemeenschappe-
lijk Beraad Ouderenvoorzie-
ningen (GOB), een overleg-
koepel waaraan onder ande-
re de Vereniging van Neder-
landse Bejaardentehuizen 
(VNB) meedoet. Het GOB 
schreef een brief waarin 
wordt gepleit voor snelle 
invoering van het plan 
Simons (de bekostiging van 
zorgvoorzieningen via de 
AWBZ). Die brief werd ver-
zonden met de handtekening 
van mevrouw Van Leeuwen 
er onder. Maar mevrouw Van 
Leeuwen is politiek sterk 
gekant tegen het door 
Simons voorgestane nieuwe 
stelsel van ziektekostenver-
zekering. Kan zij dan met een 
andere pet op ineens vóór 
zijn? Natuurlijk niet vindt zij 
zelf, alhoewel. . . Maar haar 
handtekening had in ieder 
geval niet onder de GOB-
brief mogen staan. Hoe die er 
dan onder kwam? Mevrouw 
Van Leeuwen was een week 
met vakantie en men had 
haar handtekening gebruikt 
zonder haar er in te kennen. 
Achteraf niet zo'n slimme 
actie dus. Het GOB-bestuur 
vindt dat het probleem bij 
mevrouw Van Leeuwen ligt. 
Inmiddels is zij dan ook afge-
treden. 

betrokkenen,duren kort en 
leveren naast de praktijker-
varing een getuigschrift op. 
De lessen worden gegeven 
door gepensioneerde vak-
mensen.De stichting Wereld-
wijd werkte tot nu toe alleen 
met geld uit religieuze fond-
sen. 
WVC wil de stichting ook in 
1993 en 1994 subsidiëren. 
Wellicht een tip voor Gewes-
ten van Humanitas, die juist 
subsidie moeten inleveren 
aan het Ministerie van WVC? 
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Stad 
61 

Land 
Steun voor kinderkampen blijkt groot 

 

Kinderkampen 
De leden van Humanitas blij-
ken graag te willen meewer-
ken aan de vorming van een 
fonds ten behoeve van de 
kinderkampen van Humani-
tas. De acceptgiro's blijven 
binnenstromen, met tot op 22 
april een bedrag van liefst 
ƒ84.754,27. Dat betekent dat 
het inderdaad mogelijk 
wordt nieuwe initiatieven te 
ondersteunen en ook de 

bestaande activiteiten een 
bescheiden premie te geven 
op eigen externe fondsen-
werving. Opvallend is, dat 
veel leden heel positief 
reageren op de 45 cent, die 
de Postbank sinds kort bere-
kent voor het verwerken van 
acceptgiro's. Die 45 cent 
doen ze er gewoon bij! In 
enkele afdelingen van de 
vereniging blijkt helaas 

enige verwarring te zijn ont-
staan, omdat zij ongeveer in 
dezelfde periode aan de 
eigen leden een bijdrage 
vragen voor de kampen, 
waaraan zij zelf meewerken. 
Uiteraard is het dan aan de 
leden om uit te maken of zij 
een bijdrage geven aan de 
eigen afdeling, aan de lande-
lijke actie of (als dat kan) aan 
beide. 

Niemand weet nog waarom woonbewustwordingscursussen van Humanitas in het hele land volle 
zalen trekken. Foto: Jaap Bosscha 

OWOG populair 
De door Humanitas ontwik-
kelde 'woonbewustwor-
dingscursus' Over Wonen 
van Ouderen Gesproken 
(OWOG) mag zich verheu-
gen in toenemende populari-
teit. Zowel uit Tilburg als 
Amstelveen komen berichten 
dat de zaal te klein was voor 

alle belangstellenden. In 
beide gevallen moesten 
enkele tientallen belangstel-
lenden voor een informatie-
ochtend worden teleurge-
steld. Directe oorzaken zijn 
niet aan te geven, al speelt de 
positieve publiciteit onge-
twijfeld een rol. Duidelijk is 

dat de belangstelling vanuit 
ANBO kringen toeneemt, ter-
wijl ook steeds meer ouderen 
buiten de kring van ANBO en 
Humanitas interesse tonen. 
De foto is uit Amstelveen, van 
Gewestelijk consulent Jaap 
Bosscha. 

Gouden boek 
Wie Humanitas Afdeling 't 
Gooi kent, die kent mevrouw 
Schouten. Bestuurslid sinds 
1965, stuwende kracht achter 
de lange reeks culturele bij-
eenkomsten voor ouderen op 
de zondag, organisator van 
vakantieweken voor oude-
ren, actief lid van de initia-
tiefgroep ontwikkelingssa-
menwerking in Hilversum en 
daarnaast betrokken bij vele 
andere maatschappelijk 
belangrijke activiteiten. Eens 
per jaar eert de Gemeente 
Hilversum mensen, die zich 
bijzonder verdienstelijk heb-
ben gemaakt voor de plaat-
selijke samenleving, door 
hun namen in te schrijven in 
het Gulden Boek van de 
Gemeente. Dit jaar was mevr. 
E.A. Schouten-Wepster een 
van de twee Hilversummers 
die deze eer te beurt viel, 
waarmee het gemeentebe-
stuur allen wilde eren die - in 
de woorden van Burgemees-
ter en Wethouders, dit zo 
weinig opvallende maar voor 
onze medeburgers zo 
belangrijke werk doen. 

Dementerenden 
Humanitas en de Zonne-
bloem in Alkmaar hebben 
besloten het vrijwilligers-
werk voor thuiswonende 
dementerenden en hun naas-
ten gezamenlijk aan te pak-
ken. Ook met het plaatselijke 
RIAGG is overleg gevoerd. In 
een eenvoudige maar zeer 
verzorgde folder wordt uit-
eengezet welk aandeel vrij-
willigers naast de betaalde 
hulpverlening kunnen leve-
ren in de zorg voor demente-
renden die thuis (moeten) 
blijven wonen. Voorop staat 
daarbij het bieden van con-
tact ter doorbreking of voor-
koming van sociaal isolement 
van alleenstaande demente-
renden of van een overbelas-
te partner. Vrijwilligers kun-
nen `aanwezigheidshulp' bie-
den zodat de gezonde part-
ner weer eens iets buitens-
huis kan doen, zij kunnen met 
een dementerende wandelen 
of een autoritje maken etc. 
De samenwerkende afdelin-
gen streven daarbij naar het 
tot stand brengen van langer 
durende contacten, die juist 
voor deze groep van veel 
belang zijn. De vrijwilligers 
wordt gevraagd één dagdeel 
per twee weken beschikbaar 
te stellen. 
Voor nadere informatie: 
Humanitas Afdeling Alkmaar, 
Reinaertlaan 1-3, telefoon 
072-40.18.00 (maandag t/m 
vrijdag van 9.30- 11.30 uur). 
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De vriijw: —: er 
verdient respect 
'Heel vaak worden maatschappelijke 
problemen afgewenteld op de over-
heid. Die moet er maar wat aan doen. 
Het is moeilijk om terreinen te vinden 
waar de overheid nog niet de helpende 
hand reikt. Ook is het moeilijk gewor-
den om voor veel projecten voldoende 
vrijwilligers te vinden. Vrijwillige 
arbeid geeft geen aanzien of respect. 
Bovendien lijkt vrijwilligerswerk lijkt 
niet meer zo noodzakelijk te zijn als 
vroeger. 
Maar als ik daar met mensen over praat, 
blijkt iedereen vrijwilligerswerk toch 
nuttig te vinden. Het blijkt dat de meeste 
mensen op de één of andere manier wel 
iets aan vrijwilligerswerk doen. Alleen 
timmeren zij er niet mee aan de weg. 
Nu al zou het een ramp voor het land 
betekenen als alle vrijwilligersactivitei-
ten zouden worden gestaakt. De geolie-
de machine van de samenleving zou 
acuut stil komen te staan. Er bestaan 
berekeningen die aantonen dat vrijwilli-
gerswerk een ondergewaardeerde eco-
nomische kracht is. Ik heb lesgegeven 
op een school voor bejaarden- en 
gezinszorg. Ik bezocht vaak bejaarden-
huizen. Er werken daar zoveel vrijwilli-
gers, dat het een ramp voor de bewo-
ners zou zijn als die met hun werk zou-
den stoppen. 
Er ligt voor Humanitas in de toekomst 
een kans om terrein op het gebied van 
sociale zorg te herwinnen. Door over-
heidsbezuinigingen ontstaat ontstaat 
steeds meer ruimte voor het particulier 
initiatief. Bijvoorbeeld in het jeugd- en 
jongerenwerk. Over het animo van men-
sen om zich op te geven als vrijwilliger 
ben ik ook niet pessimistisch. Onze 
lokale radio had in minder dan geen tijd 
120 vrijwilligers aangetrokken, zowel 
ouderen als jongeren. Wij hebben in 
Arnhem een vrijwilligerscentrale waar 
heel veel mensen zich opgeven. Daar-
om heeft onze afdeling aansluiting bij de 
centrale gezocht. Er zijn mensen die niet 
weten dat je je ook bij Humanitas als 
vrijwilliger kan aanmelden. 
Organisaties die gebruik maken van 
vrijwilligers moeten er zuinig op zijn. Ik 

zie nog veel instellingen die met deze 
mensen omgaan alsof het betaalde 
krachten zijn. Zo verlangen zij dat vrij-
willigers van tien uur 's morgens tot 
vijf uur 's middags aanwezig zijn. In 
club- en buurthuizen is het nog vaak 
gangbaar dat betaalde krachten de 
dienst uitmaken en dat vrijwilligers 
geen status en geen inbreng hebben. 
De vrijwilligers van nu zijn echter 
anders dan die van vroeger. Zij kijken 
ook naar hun eigen voordeel bij het 
aangaan van vrijwilligerswerk. Jonge-
ren gebruiken het vaak als een opstap 
voor een baan. 
Organisaties die met succes gebruik 
van vrijwilligers willen maken, moe-
ten bereid zijn in hen te investeren. Je 
moet vrijwilligers op niveau houden 
door hen als dat nodig is een cursus of 
training te laten volgen. Ook zul je een 
vrijwilliger een project moeten kun-
nen aanbieden dat kan worden afge-
rond. In het verleden was vrijwilli-
gerswerk te vrijblijvend. Men kwam 
bij elkaar en ging dan wel eens zien 
wat er te doen was. Vrijwilligerspro-
jecten horen bedrijfsmatig te worden 
opgezet. Zij moeten handen en voeten 
hebben, zodat vrijwilligers weten wat 
zij moeten doen en wanneer het werk 
af is. Vrijwilligers moeten in principe 
dezelfde verantwoordelijheden krij-
gen als betaalde krachten. De laatsten 
houden eindverantwoordelijkheid en 
totaaloverzicht. Maar realiseer altijd 
dat vrijwilligers geen betaalde arbeid 
verrichten. Hou daar rekening mee als 
je eisen aan hen stelt.' 

Mevrouw K.H. van den Berg-Veen-
huizen is lid van het hoofdbestuur 
van Humanitas. Zij zit ook in de 
gemeenteraad van Arnhem. 
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