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MacDonaldsniveau 
In nr 3 van 'Van Mens 
tot Mens trof me op blz 
5 heel onaangenaam 
het vetgedrukte Verlaag 
je eens tot het MacDo-
nalds-niveau. Ik vind die 
kreet dom en onnodig 
kwetsend voor die firma 
èn voor het publiek dat 
er komt. Bij MacDo-
nalds is het altijd clean 
en hygiënisch en het -
deels allochtone!- per-
soneel is er altijd vrien-
delijk. En ik heb in di-
verse landen in geen 
van die zaken ooit scho-
rem aangetroffen. De 
fast-foodformule bij 
MacDonalds wordt door 
heel velen gewaar-
deerd en zeker niet van 
`verlaagd niveau' ge-
vonden. Trouwens: wat 
bedoelt u eigenlijk 
hiermee? 
Ik vertrouw er op dat u 
die ongenuanceerde 
kreet in het volgende 
nummer wilt rectifice-
ren. 

Den Haag, 
H. van Kortenoordt 

MacDonaldsniveau 2 
Ik heb me zojuist 'ver-
laagd' tot het MacDo-
nalds-niveau. Bevalt 
goed. Gelieve mij als 
lid te schrappen. 

Amsterdam, 
TC.Baarbé-van der Klugt 

Naschrift 
Bedoeld is: daal af uit je 
ivoren toren vol theorie 
en zoek jonge mensen op 
waar ze zijn. Niet in pa-
pieren nota's maar aan 
tafel bij MacDonalds. 
Waar de bediening in-
derdaad vaak allochtoon 
en altijd vriendelijk is. 

De redactie 
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Thuiszorg 
Uw stuk van juni 1993 
`moe van de thuiszorg' 
heb ik met stijgende 
verbazing, die uiteinde-
lijk in boosheid over-
ging, gelezen. Deze 
zeer trieste ervaring 
van een oud echtpaar 
wordt neergezet en ik 
denk ook zo gelezen, 
als een soort algemeen 
geldende wantoestand. 
Ik heb het gevoel dat u 
door het plaatsen van 
dit uitgebreide, niet mis 
te verstane verhaal van 
een echtpaar, een 
beeld schetst dat de ge-
hele thuiszorg-gezins-
verzorging, in een bij-
zonder negatief licht 
plaatst. Ik vind dat u 
hiermee alle inspan-
ning en toewijding die 
ik vele malen heb kun-
nen waarnemen, zeer 
tekort doet. In een blad 
met de titel Van Mens 
tot Mens, mag men ver-
wachten dat zowel de 
hulpvrager als de hulp-
verlener als mens bena-
derd wordt. 

Stegeren, 
Els van der Meulen  

Naschrift van de 
auteur: 
Behalve Mw. v. d. Meulen 
reageerden nog twee men-
sen op hetzelfde artikel 
met onverholen veront-
waardiging. Zij zijn ook 
van mening dat de be-
schreven zorginstelling on-
terecht hard werd aange-
pakt in het artikel. Het be-
trof een waar gebeurde 
ervaring van een ouder 
echtpaar. Overigens kwa-
men er bij de redactie ook 
andere reacties binnen. 
Van mensen die in de 
thuiszorg werkzaam zijn en 
die het artikel gebruiken 
bij de meningsvorming 
binnen de eigen organisa-
tie. Uiteraard heeft de au-
teur geenszins de bedoe-
ling gehad personen of in-
stellingen te kwetsen. Wel 
was het de bedoeling om 
te laten zien hoe in een 
concrete situatie dingen 
fout kunnen lopen. Instel-
lingen die op dit terrein 
actief zijn, zullen zich re-
gelmatig bezinnen op de 
effecten van de eigen 
werkwijze. Meer dan een 
bijdrage aan die bezinning 
heeft het betreffende arti-
kel niet willen zijn. 

• 
0.000FON 

LEDENORGAAN VAN 

HUMANITAS 

Verschijnt 6 x per jaar 

Jaarabonnement f 15,—, 
voor leden gratis 

ISSN NR 0166-1124  

REDACTIE: 
Michael Kerkhof 

Jan Renken 
Jeannet van Ganzewinke

l  

Peter van Agteren 
Ans Deneer-Custers  

EINDREDACTIE:  

Henk Vlaming. Erik Stibbe 
Ondertekende artikelen zijn 

voor de verantwoordeli jkheid  

van de auteur. 

ADRES: 
voor redactie en exploitatie: 

Postbus 71, 
1000 AB Amsterd

am  

Telefoon 020-6262445 
Bezoekadres:  

Sarphatistraat 4 
Amsterdam-centrum  

LAY-OUT: 
Studio Brouwer 

DRUK: 
Brouwer Offset Delft 

recht voor advertentiesoul 
 wei- De redactie behoudt zich het 

geren indien zij de inh 
	in 

strijd acht met de uitgangs- 

gestaan, mits met b 

Vereniging.  
punten van 

de 

Overname van artikelen toe- Overname 

	

ronvermel- 

De Vereniging 
maat- 

schillende vormen van 

HUMANITAS 	., 

ver- 
houdt zich bezig met vele 

en samenleving
soPbouw"  

nistische ui 

zelfbeschikkingvoor ie-

Humanitas staat 
open 

schappelijke

HurnaniLas  

der, die de algerneen-huma- 

dienstverlening  

1000hAa  BI)  

eigen

so l ida 

 verantwoord 

 it ei t  rn  et

gangset

daan
nverci

d

ktaheerebndiedtv:e
i 
n

o
r i
n

, 

 

ners van deze planeet. 

Aanmelding voor het lidmaat_ 

Postgiro  

sc 	
het 

Centraal Bureau. postbus 71, Opzeg_ 

gen voor 3 december, gcr
an  in hetzelfde adres, mits ontvart, 

ging eveneens schriftelijk aan 

Ascri

nisrtie

ftredla

ijrn

k b

, 

 ij 

Per 1 januari daaropvolgend. 
Po

l
s
e
t
d
g
e
ir

n
o
a
5
d
8
a1
2.  

294050 t.n.v. Hurnanitas, Ari- 

i°n°i°stratie, 

sterdarn. 



0 

et zich beraden 
rswerk 

In de praktijk van de af-
gelopen bijna vijftig jaar 
bracht Humanitas initia-

tieven langs twee sporen: 
dat van het professionele 
werk èn dat van het vrij-

willigerswerk. Aan dat 
laatste spoor wil de ver-

eniging dit jaar tijdens de 
Algemene Vergadering 

van Afgevaardigden van 
Afdelingen (AVA) bijzon-
dere aandacht besteden. 

Het is de bedoeling om 
een aanloop te nemen 

voor heldere afspraken 
over de rol, de rechten en 

de plichten van vrijwilli-
gers. Navolgend alvast 

enkele hoofdlijnen uit de 
nota die tijdens de AVA 
aan de orde komt en op 

basis waarvan een geac-
tualiseerd vrijwilligers-

beleid van Humanitas ge-
stalte moet krijgen. 

Al vanaf de oprichting krijgt een 
belangrijk deel van het Humanitas-
werk gestalte via het optreden van 
vrijwilligers. Wie goed kijkt naar 
wat er aan vrijwilligerswerk ge-
beurt, onderscheid daarin drie 
soorten activiteiten. Het maken van 
plannen, het besturen en het uitvoe-
ren van plannen. Meestal treedt er 
onder vrijwilligers -en dat geldt niet 
alleen Humanitas maar ook andere 
vrijwilligersorganisaties- specialisa-
tie op. Sommige vrijwilligers zijn 
meer plannenmakers, andere meer 
bestuurders en weer andere vooral 
uitvoerders. Uiteraard zijn er vrij-
willigers die deze kwaliteiten alle 
drie in huis hebben en inzetten. 
Maar regel is dat men het één liever 
doet dan het ander. Van betekenis 
hierbij is dat ieder bestuursorgaan 
de drie typen vrijwilligerswerk 
even hard nodig heeft om tot zicht-
baar en goed resultaat te komen. 
De drievoudige oriëntatie die op-
treedt bij mensen die als vrijwilli-
ger aan de slag willen, moet dan 
ook zeker een rol spelen bij het ont-
wikkelen van een geactualiseerd en 
helder vrijwilligersbeleid. Logisch 

foto: André Ruigrok 

lijkt dat er rekening mee wordt ge-
houden tijdens het werven van vrij-
willigers en bij het organiseren van 
trainingen of scholing voor vrijwilli-
gers. 
Vrijwilligersactiviteiten onder de 
noemer van Humanitas, betekent 
werken vanuit een specifiek verant-
woordelijkheidsbesef. Dat besef 
vloeit voort uit de wens een recht-
vaardige, menswaardige maat-
schappij te scheppen. Humanitas 
bestaat als zodanig uit mensen die 
zich verenigen omdat zij zich ver-
antwoordelijk voelen voor wat er 
zich afspeelt in een samenleving. Zij 
achten zich gehouden aan de plicht 
in te grijpen als andere mensen het 
slachtoffer dreigen te worden van 
hun eigen onhandigheid, van een 
ongelukkig verloop van omstandig-
heden of van een totale onverschil-
ligheid of miskenning van hun rech-
ten door de samenleving. 
De vereniging kanaliseert dus de 
wens om zich te kunnen uiten als 
verantwoordelijk mens. Uitvoerend 
vrijwilligerswerk is daarom een es-
sentieel deel van het wezen van Hu-
manitas. En de mogelijkheid om 
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concreet uiting te geven aan per-
soonlijk verantwoordelijkheids- en 
gemeenschapsgevoel, is het wezen 
van het vrijwilligerswerk van Huma-
nitas. Twee kanten van eenzelfde 
medaille derhalve. 
Een geactualiseerd vrijwilligersbe-
leid van Humanitas zal hierop ge-
bouwd moeten worden. 
Ook Humanitas kan niet ontsnappen 
aan veranderingen die zich maat-
schappelijk aftekenen. Het gaat dan 
om de tendens van de afgelopen ja-
ren om de inzet van vrijwilligers als 
wondermiddel aan te prijzen. Of lie-
ver, als hoopgevend alternatief 
daar waar de 'middelen' om zaken 
betaald aan te pakken als niet toe-
reikend worden beschouwd. Maar 
tegelijk blijft er een, zowel feitelijk 
als psychologisch, hevige druk op 
het zoeken van betaald werk. Het is 
een beleidsdoel van de overheid 
om de deelname aan betaalde ar-
beid te bevorderen. Met name 
vrouwen hebben daar op gere-
ageerd. Deze tendens heeft een te-
genstelling opgeleverd, die zich uit 
in een tekort aan vrijwilligers. En dit 
tekort wordt nog eens extra geac-
centueerd door overheidsmaatre-
gelen die gericht zijn op het beper-
ken van de uitgaven voor de WAO. 
Nogal wat WAO-ers zetten zich in 
als vrijwillig(st)er. Aangenomen 
mag worden dat hun bereidheid tot 
het doen van vrijwilligerswerk door 
het overheidsoptreden eerder af-
dan toeneemt. Hetzelfde gevolg 
heeft de overheidswens om het aan-
tal vervroegd gepensioneerden 
(VUT-ers) terug te dringen. Ook in 
deze categorie vinden we veel vrij-
willigers. En ook hier mag verwacht 
worden dat er minder VUT-ers voor 
het vrijwilligerswerk beschikbaar 
zullen komen. 
Daarnaast wordt het tekort vergroot 
door een groeiende vraag naar 
vrijwilligers, vooral in de maat-
schappelijke zorg en in de milieu-
zorg. Waar de vraag groeit en het 
aanbod krimpt, krijgen we te ma-
ken met concurrentie en verleiding. 
Ook als het vrijwilligerswerk be-
treft. Zo zien we dat 'vrijwilligers- 
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werk' soms een, meestal lage, be-
taling oplevert en dat vrijwilligers 
her en der 'betaald-werk-achtige 
faciliteiten' wordt geboden. De 
term 'betaald vrijwilligerswerk' is, 
hoe paradoxaal ook, hier en daar 
normaal aan het worden. 
Het zal duidelijk zijn dat Humanitas 
bij het actualiseren van de vereni-
gingsafspraken over het vrijwilli-
gerswerk niet aan deze zaken voor-
bij kan. Hierover moet de vereni-
ging standpunten ontwikkelen en/of 
bijstellen. 
Het feit dat Humanitas bewust kiest 
voor vrijwilligers om allerlei activi-
teiten op te zetten en uit te voeren, 
stelt grenzen aan omvang en kwali-
teit van het werk. Maar dat is na-
tuurlijk met door beroepskrachten 
opgezette en uitgevoerde activitei-
ten evenzeer het geval. Toch is het 
in het kader van geactualiseerde af-
spraken over het verenigingsvrij-
willigerswerk van betekenis om stil 
te staan bij wat er precies van vrij-
willigers kan en mag worden ver-
wacht. Vrijwilligerswerk is vanzelf-
sprekend niet vrijblijvend te noe- 

men. Dus wie meedoet, garandeert 
een bepaalde inzet van tijd en ener-
gie, zegt toe zich in zaken te verdie-
pen en zich terdege voor te berei-
den. 
De kwantiteit en de kwaliteit van het 
vrijwilligerswerk hangt derhalve in 
belangrijke mate af van de 
(des)kundigheid van de vrijwilli-

gers. 
Maar de waarde van (des)kundig-

heid reikt nog verder. kundige vrij-
willigers zijn ook beter in staat om 
het werk van de eigen organisatie 
te sturen. Zij kunnen voor meer in-
breng ten gunste van veranderin-

gen en vernieuwingen binnen Hu-
manitas zorgen. Binnen die context 
zal dan ook bewust gekozen rnoeten 

l 
worden voor 'investering' in vrllv~nl' 
igers van de vereniging• Voor het 

investeren van tijd en geld in ka-
dervorming en (des)kun-digheids-
bevorderende activiteiten 

Een lo- 

gisch gevolg van kiezen vo°1-  
F1 

manitaswerk met inzet van 
vrijwilligers. 

MICHAEL KERKHOF 



Bergwegproject Rotterdam 

Verzorgd wonen morgen 
Terwijl de discussie over 

de toekomst van wonen 
en zorg voor ouderen in 
het politieke circuit nog 
volop gaande is, zijn er 

her en der in het land al 
plannen gerealiseerd 

en/of nog in ontwikke-
ling. Het zijn stuk voor 
stuk pogingen om een 

adequaat antwoord op de 
zorgbehoeften van oude-

ren te geven. Een zo'n 
plan is dat van de Stich-

ting Humanitas Rotter-
dam, die hard werkt aan 
een voorziening die alle 

positieve elementen 
van een beschutte woon-

omgeving wil combine-
ren met een minimum 

aan betutteling en 
bemoeizucht: het 
Bergwegproject. 

Het zoeken naar juiste antwoorden 
in de discussie over wonen en zorg, 
houdt rekening met zorgbehoeften 
van ouderen en komt tegemoet aan 
de behoefte van veel ouderen aan 
een zo zelfstandig mogelijk be-
staan. Een bestaan waarin de vraag 
om hulp niet automatisch een over-
maat aan bemoeizucht en albedil 
meebrengt. 
In het gebied van de deelgemeente 
Rotterdam Noord wonen 51.000 
mensen. Een flink verzorgingsge-
bied dus, maar helaas met een mini-
mum aan voorzieningen die ge-
schikt zijn voor zorgbehoevende 
ouderen. Zo is er geen intramurale 
verpleeghuiszorg en is er slechts 
één verzorgingstehuis met 78 be-
wonersplaatsen (De Provenier). 
Deze situatie is mede het gevolg 
van het in de afgelopen jaren ver-
dwijnen van liefst drie ziekenhuis-
voorzieningen. Onder andere het 
Bergwegziekenhuis. Voor de ge-
meente Rotterdam was het aanlei-
ding om potentiële initiatiefnemers 
uit te nodigen om met plannen voor 
huisvesting en zorg voor ouderen in 
de deelgemeente te komen. De 
Stichting Humanitas Rotterdam 
stapte hier in 1989 op in. 
Bij de planontwikkeling vanuit Hu-
manitas werden onmiddellijk twee 
andere zaken betrokken: de over-
capaciteit aan verzorgingsplaatsen 
in de Rotterdamse deelgemeente 
Hillegersberg/Schiebroek en de 
noodzakelijke renovatie van de Hu-
manitaskliniek in Rotterdam. Beide 
omstandigheden zouden kunnen 
worden meegenomen in een ook 
door de gemeente Rotterdam on-
derschreven streven tot meer even-
wichtige spreiding van noodzake-
lijke voorzieningen over de Rotter-
damse deelgemeenten. 
Het verzorgingstehuis Johan Brauti-
gam in Hillegersberg/Schiebroek 
zal worden afgebroken. Het hier-
door vrijkomende geld volgens de 
Wet op de bejaardenoorden kan 
met instemming van de gemeente 
Rotterdam worden aangewend voor 
een nieuw initiatief in de deelge-
meente Noord. Uiteraard is de af- 

bouw van het Brautigamhuis uitvoe-
rig met de bewoners en hun familie 
besproken. 
Bij de renovatie van de Humanitas-
kliniek gaat het om een verminde-
ring van 60 plaatsen in de verpleeg-
zorg. De beoogde noodzakelijke 
modernisering brengt namelijk een 
ander ruimtebeslag mee. Ook het 
hierdoor vrijkomende geld kan, 
met instemming van verzekeraars 
en overheid, worden ingezet voor 
een initiatief in Rotterdam Noord. 

Brede visie 
Het initiatief van Humanitas Rotter-
dam kreeg de naam Bergwegpro-
ject. Het is nu volop in ontwikkeling 
en zal gaan bestaan uit 193 'vol-
waardige' woningen. 
`Het is belangrijk dat wij in onze op-
zet niet meer denken in termen van 
verzorgingseenheden en verpleeg-
huisbedden', zegt Rien Platte-
schorre, beleidsmedewerker pro-
jecten van de Stichting Humanitas 
Rotterdam. 'We scheppen een com-
plex dat gaat bestaan uit volwaar-
dige, zelfstandige woningen. Over-
wegend twee- en driekamer- en 
enkele vierkamerwoningen. In het 
wooncomplex zullen dan aanvul-
lende voorzieningen worden inge-
bouwd waarvan het kenmerkende 
is, dat deze niet alleen voor de in 
het complex wonende ouderen, 
maar ook voor verder in de buurt 
wonende ouderen èn jongeren een 
functie krijgen. Wij hebben een 
brede visie op voorzieningen. Dat 
zijn niet alleen een fysio- en/of er-
gotherapie-ruimte en een ruimte 
voor dagopvang/dagbehandeling, 
maar ook winkelvoorzieningen. Dit 
lijkt ons de beste manier om institu-
tionalisering zo veel mogelijk te 
vermijden. We creëren een be-
schutte woongemeenschap met een 
open karakter. Wat we willen be-
werkstelligen is, dat de door ons 
beoogde woonzorgvoorziening in-
tegraal onderdeel van de buurt uit-
maakt.' 
Zestig woningen zijn gepland voor 
mensen met een verpleegzorg-indi-
catie, 60 voor mensen met een ver- 
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zorgingshuis-indicatie en 73 voor 
mensen die noch verpleging noch 
verzorging nodig hebben. Die laat-
ste groep heeft wel een verhoogde 
risicofactor waar in een beschutte 
woonomgeving op in te spelen is. 
Van de laatste categorie zijn overi-
gens 7 woningen bestemd voor een 
woongroep van Surinaamse oude-
ren. Als alles gaat zoals voorzien, 
wordt er omstreeks september/ok-
tober gebouwd. 

Zorgorganisaties 
Bij de invulling van de zorg is er be-
wust gelet om optimaal de inbreng 
van de in de buurt aanwezige zorg-
organisaties te benutten. Ook is er 
aandacht voor de richting waarin de 
financiering van de zorg zich zal 
gaan ontwikkelen. Uiteraard moet 
worden vermeden dat er plannen 
worden uitgewerkt die straks ten 
gevolge van stelselwijzigingen van 
de gezondheidszorg geen hout snij-
den. De verantwoordelijkheid van 
het proces is in handen van een 
door de stichting Humanitas in het 
leven geroepen Planteam Wonen 
en Zorg. 
Het past in de procesgang om de in 
Rotterdam werkzame Stichting On-
dersteuning EersteLijns-organisa-
ties (STOEL) te betrekken. Die heeft 
een inventarisatie gemaakt van or-
ganisaties en beroepsgroepen die 
iets voor ouderen en andere zorg-
behoevenden in het verzorgingsge-
bied zouden kunnen betekenen. De 
volgende stap is de uitwerking van 
een programma waarin alle dienst-
verleners optimaal samenwerken 
ten behoeve van ouderen. Gemikt 
wordt op gezamenlijke informatie 
voor het ouderenpubliek (één lo-
ket), op een gezamenlijke intake of 
indicatiestelling èn op heldere af-
spraken over taken. Uiteraard past 
het project Bergweg perfect binnen 
een op een dergelijke manier geor-
ganiseerd hulpverleningssysteem. 

De hele zorgorganisatie wordt uit-
gedokterd in voortdurende samen-
spraak met de buurtgebonden Be-
woners Organisatie Liskwartier 
(BOL). Aldus hebben ouderen een 
rechtstreekse stem in wat er in hun 
naaste omgeving aan zorg ontwik-
keld wordt. 
`Zie het project als een vorm van 
geconcentreerd zelfstandig wonen', 
zegt Rien Platteschorre. 'Eventueel 
benodigd vrijwilligerswerk zal dus 
weinig anders moeten zijn dan het 
vrijwilligerswerk dat voor andere 
thuiswonende ouderen geldt. Aller-
eerst denk ik dat er meer kans op 
informeel vrijwilligerswerk is. Het 
past in de buurtopzet van het pro-
ject dat men sneller geneigd is iets 
voor de buurvrouw of buurman te 
doen. Toch sluit ik georganiseerd 
vrijwilligerswerk zeker niet uit. Wij 
hebben contact met het Centrum 
van Dienstverlening ter plaatse. 
Deze centrale coordineert het geor-
ganiseerd vrijwilligerswerk en 
zorgt voor begeleiding.' 
Het Bergwegproject van de Stich-
ting Humanitas Rotterdam koerst in 
de richting van een beschutte 
woonvorm met zorggarantie voor 
als de nood aan de man komt. Een 
opzet die uitgaat van een scheiding 
van wonen en zorg, minimalisering 
van instituutseffecten via een opti- 
male wisselwerking met de buurt 
en van zorg op maat. De opzet is 
dermate belangrijk dat de Stuur- 
groep Experimenten Volkshuisves- 
ting (SEV) het Bergwegproject als 
woonzorgexperiment heeft aange- 
merkt en geld voor begeleiding en 
rapportage beschikbaar heeft ge- 
steld. Het is ook van grote beteke- 
nis dat het experiment direct blijkt 
te passen in de recent aangekon- 
digde beleidsvisie van de regering 
over de afstemming van wonen en 
zorg. 

MICHAEL KERKHOF 

BOL 
Maar er is ook nog op een meer di-
recte manier aan de belangen van 
de oudere zorgconsument gedacht. 

6 VAN MENS TOT MENS augustus 1993 



ele 

Wat is het verschil? 

,3-nrigrant of vluchteling 

Vijf dagen lang waren 
bijna vierhonderd huma-

nisten uit ongeveer 25 
landen bijeen in Berlijn. 
Zij congresseerden over 
de Oost-West verhoudin-

gen, over democratie, 
mensenrechten en huma-

nisme. Een van de be-
langrijkste onderwerpen 
was de positie van vluch-
telingen en emigranten. 

In het panel zaten huma-
nisten uit Duitsland, Po-
len, Rusland, Frankrijk 
en België. En uit Neder-

land Herman van der 
Meij, lid van de werk-

groep Internationale Con-
tacten van Humanitas. 

De eerste vraag is naar het verschil 
tussen emigrant en vluchteling. Mi-
chael Maier-Borst van Amnesty In-
ternational in Berlijn geeft het dui-
delijk aan: Een emigrant verlaat 
zijn/haar land vrijwillig. Een vluchte-
ling doet dat omdat hij/zij dat moet. 
Landen stellen voor de toelating van 
buitenlanders regels die niet met 
elkaar overeenstemmen. Vooral nu 
binnen Europa geldt dat het land 
van 'eerste aankomst' de regel be-
paalt, is harmonisatie van de nor-
men noodzakelijk. Veel vluchtelin-
gen dreigen anders tussen wal en 
schip te vallen. 
Vera Freud, geboren Duitse, verte-
genwoordiger van de Internationale 
Humanistische en Ethische Unie 
(IHEU) bij de Unesco, stelt dat wij al-
lemaal emigranten zijn. De één van 
stad naar stad, de ander van land 
naar land. In het eigen leven of van-
uit voorgaande generaties. 
Uit het humanistische uitgangspunt 
van de zelfstandigheid van ieder 
mens, trekt zij de conclusie dat ie-
der mens vrij moet zijn om zelf te 
bepalen waarheen hij of zij wil gaan. 
Onder de voorwaarde anderen niet 
te schaden. Geen land, geen partij, 
geen kerk, zelfs geen vader of moe-
der kan naar haar overtuiging het 
recht doen gelden het leven van een 
mens als eigendom te beschouwen. 
Tussendoor doet zij het verrassende 
voorstel de nog resterende gelden 
van de Duitse Wiedergutmachung, 
over te hevelen naar mensen die nu 
op gelijke wijze getroffen worden 
door vervolging en racisme als de 
joden in de jaren voor 1945. 
Herman van der Meij benadrukte de 
noodzaak om de situatie in het land 
van vertrek en die in het land van 
ontvangst te kennen, om de migratie 
te kunnen begrijpen. Slechte econo-
mische omstandigheden kunnen 
evenzeer leiden tot de noodzaak te 
vluchten, als politieke vervolging. 
Het bieden van ontwikkelingshulp 
alleen, biedt onvoldoende soelaas. 
Om de situatie in de ontvangende 
landen beheersbaar te houden, acht 
hij echter het formuleren van een 
beleid voor immigratie onvermijde- 

lijk. Een land moet niet meer immi-
granten, van welke aard ook, opne-
men dan het aankan. Naar zijn per-
soonlijke indruk heeft het merendeel 
van de Europese landen nog wel 
ruimte voor immigratie, met mis-
schien Duitsland als uitzondering. 
Weer heel anders dan in Neder-
land, is de situatie in Frankrijk, door 
professor Jean-Claude Pecker geka-
rakteriseerd als traditioneel immi-
gratieland. Wie in Frankrijk is ge-
boren, heeft recht op de Franse na-
tionaliteit. Dat bevordert in sterke 
mate de integratie van de tweede 
generatie buitenlanders. Onder 
druk van de groeiende werkeloos-
heid, verliezen echter veel mensen 
de werkelijkheid uit het oog. Een 
werkelijkheid die inhoudt dat immi-
gratie en werkeloosheid nauwelijks 
iets met elkaar te maken hebben. 
Opvallend is Peckers stelling (en 
die van IHEU's co-president Paul 
Kurtz uit Amerika) dat interraciale 
huwelijken vanuit een humanisti-
sche visie moeten worden toege-
juicht, als bijdrage aan de integratie 
van verschillende culturen. 
De problemen blijken in de verschil-
lende landen nauwelijks van elkaar 
te verschillen. Nationalisme kan een 
factor zijn die het opnemen van men-
sen uit andere culturen bemoeilijkt. 
Dat geldt eveneens in Rusland als 
voor België, Frankrijk of Duitsland. 
Humanistisch is de visie dat mensen 
het recht hebben te wonen waar zij 
willen, een recht dat ook door de 
Verenigde Naties is erkend. Reali-
teit is dat de mogelijkheden daartoe 
beperkt zijn. Zelfs als de wil goed 
is. Nederland loopt in het betonen 
van goede wil niet voorop, zoals Mi-
chael Borst-Maier constateerde naar 
aanleiding van de wat zwevende 
positie van Bosnische vluchtelingen. 
Voor deze mensen geldt in Neder-
land geen asielrecht. Maar gehoord 
de commentaren uit andere landen, 
loopt Nederland ook niet achteraan. 
Dat stelt een beetje gerust. Maar het 
legt ons ook de taak op om dat zo te 
houden. 

ERIK STIBBE 
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'Bewaar de waardigheid 
van vluchtelingen' 

Afgelopen zomer for-
muleerde de Werkgroep 
Vluchtelingen-adviesor-

gaan van Humanitas 
een reactie op het ont-
moedigingsbeleid ten 
aanzien van asielzoe-

kers, zoals staatssecre-
taris Kosto dat aan de 
Tweede Kamer mee-

deelde. Hiermee mengt 
Humanitas zich in een 
netelige discussie vol 

moeilijke vragen en 
nare antwoorden. Want 
hoe moet je mensen op 
de vlucht de helpende 
hand reiken, terwijl je 
ze tegelijkertijd uit ei-

genbelang buiten moet 
sluiten? Een sluitend 

verhaal is er niet, maar 
je kan wel proberen de 

waardigheid van vluch-
telingen in ere 

te houden. 
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De tijd dat asielzoekers met open 
armen werden verwelkomd is al-
lang verleden tijd. Nederland als 
veilige haven voor de verdrukten 
en vervolgden is gesloten. De tele-
visiebeelden van asielzoekers die 
in tentenkampen moesten worden 
opgevangen, hebben de feiten nog 
eens onderstreept. Nederland is 
vol. Deze gedachte wordt steeds 
meer gemeengoed. Tien jaar gele-
den werd iedereen die dat hardop 
durfde te zeggen, nog aan de 
schandpaal genageld en uitge-
maakt voor racist of fascist. 
Aan de andere kant knaagt de ge-
dachte dat je in een zo welvarend 
land als het onze arme drommels 
die van heinde en ver komen, niet 
zomaar als oud vuil over de grens 
kunt storten. Elke vluchteling is 
platzak, maar heeft een ransel vol 
drama, leed en ellende. De Bosni-
sche vluchtelingen zijn daar een 
sprekend voorbeeld van. 
Ondertussen houdt de stroom 
vluchtelingen naar Nederland en 
andere Europese landen gestaag 
aan, en neemt zelfs in omvang toe. 
Diverse regeringen sluiten panieke-
rig hun poorten. Duitsland heeft 
hals over kop een nieuwe asielwet 
aangenomen, Frankrijk trok in vlie-
gende vaart een nieuwe vreemde-
lingenwet uit de kast en Italië smeet  

de grens voor Afrikanen dicht. In 
Nederland werkt staatssecretaris 
Kosto aan een ontmoedigingsbeleid 
voor asielzoekers. Hoewel hij bij-
tende kritiek te verduren krijgt, is 
er niemand die een zinvol alterna-
tief aandraagt. Ook Humanitas niet. 
Tussen de constateringen dat de 
stroom asielzoekers moet worden 
ingedamd en dat anderzijds miljoe-
nen mensen in de wereld hulp en 
bescherming nodig hebben, is 
niets. 
`Het begin en het einde van dit ver-
haal zijn duidelijk', verzucht Edzard 
de Vrieze, voorzitter van de Werk-
groep "Vluchtelingen-adviesorgaan  

van Humanitas. 'Het begin is dat 
mensen op de vlucht gaan voor oor-
log en economische toestanden.. Zo-
lang de situatie in landen zoals So-
malië of Joegoslavië niet verandert, 
blijft elk vluchtelingenbeleid dwei-
len met de kraan open.' 
`Het einde van dit verhaal is dat er 
in landen van opvang een verstop-
ping van asielzoekers optreedt.  

Daartegen zijn economische  bezwa- 

ren aan te voeren. Een ander be-

zwaar is dat een grote instroom van 
buitenlanders als bedreigend 

 
wordt 

ervaren. Niet door mij, want ik heb voel 
het goed. Als je het goed hebt, 
je je niet zo gauw bedreigd. Maa.r 
bij een toenemende werkloosheid 



worden vreemdelingen als bedrei-
gend ervaren. "Zij krijgen maar hui-
zen en banen, en wij maar belasting 
betalen" hoor je dan. Dit soort ge-
dachten is onterecht, maar veel 
mensen denken nu eenmaal zo. Zij 
voelen zich ook bedreigd door de 
vreemde cultuur die vreemdelin-
gen meebrengen. Die roosteren 
een schaap, eten geen varkens-
vlees. "Vlak naast mij wonen mensen 
die zo anders zijn. Dat hoort niet, die 
mensen moeten weg", zeggen men-
sen dan. Mensen die in een ander 
land worden vervolgd en gemar-
teld, moet je opnemen. Die kun je 
niet in de kou laten staan. Maar 
hiermee overtuig je veel mensen 
niet.' 
Hoewel de Werkgroep Vluchtelin-
gen-adviesorgaan het ontmoedi-
gingsbeleid van Kosto onderschrijft, 
verschilt zij van mening over de ma-
nier waarop het moet worden uitge-
voerd. Als er niets gebeurt aan de 
instroom van asielzoekers, wordt 
het voor legale vreemdelingen 
moeilijk om te integreren in Neder-
land. Het onderscheid tussen legaal 
en illegaal valt dan te snel weg. Ille-
galen in Nederland mogen echter 
niet van hun waardigheid en men-
selijkheid worden beroofd. Zij moe-
ten toegang houden tot de gezond-
heidszorg en hun kinderen moeten  

onderwijs kunnen volgen. 
Een oplossing van het pro-
bleem van de asielzoekers 
ligt niet in Nederland. 
Oorzaken die grote aantal-
len mensen in de Derde 
Wereld op de vlucht drij-
ven, moeten worden aan-
gepakt. Dat betekent dat 
welvaart naar Afrika, Azië 
en Latijns Amerika moet 
worden gebracht. 'Dat be-
tekent kleinschalige ont-
wikkelingsprojecten in de 
Derde Wereld', zegt de 
Vrieze. Vroeger financier-
den westerse regeringen 
vaak grote projecten. 
Maar op die manier kwa-
men er elektriciteitscen-
trales zonder dat in huizen 
werd gezorgd voor aan-
sluitingen. Afrikaanse lan-
den kregen snelwegen die 
nergens heen leidden. De 
laatste jaren brengen 
grote industrieën vestigin-
gen soms over naar lan-
den in de Derde Wereld. 
De textielnijverheid die 
vroeger in Twente 
bloeide, is compleet ver-
huisd naar de Derde We-
reld. 'Maar', zegt De 
Vrieze, 'het duurt op deze 
manier nog wel vijftig tot 
honderd jaar voordat er 
iets wezenlijks is veran-
derd.' Tot die tijd slaan 
mensen op de vlucht voor 
honger, armoede en on-
derdrukking. 'Verwacht 
van mij geen sluitend ant-
woord op het vluchtelin-
genprobleem', zegt De 
Vrieze. 'Het is een verhaal 
van doffe ellende. Wij 
kunnen niet onbeperkt 
asielzoekers opnemen. Uit 
het oogpunt van ons recht-
vaardigheidsgevoel zou 
het wel moeten. Maar je 
helpt hen er niet mee en 
onszelf ook niet.' 

HENK VLAMING  

De Werkgroep Vluchtelingen-ad-
viesorgaan van Hurnanitas heeft 
voor het hoofdbestuur een reactie 
opgesteld op het asielbeleid, zoals 
staatssecretaris Kosto dat voor-
staat. De werkgroep onderschrijft 
het uitgangspunt om vluchtelingen 
zoveel mogelijk te ontmoedigen 
naar Nederland te komen. Maar zij 
verschilt van mening over de aan-
pak van illegaal in ons land ver-
blijvende vreemdelingen. 
1 Demografische en economische 

tegenstellingen liggen ten 
grondslag aan de migratiestro-
men 

2 Een ontmoedigingsbeleid ten 
aanzien van illegale vreemdelin-
gen is noodzakelijk 

3 Hoewel de overheid daarvoor in-
strumenten moet krijgen, moeten 
illegalen toegang blijven houden 
tot de gezondheidszorg en hun 
kinderen tot het onderwijs. De 
nadruk van opsporing van ille-
gaal in ons land verblijvende bui-
tenlanders dient te liggen op de 
criminaliteit en de prostitutie 

4 De verscherpte aanpak van 
schijnhuwelijken is riskant. De 
overheid heeft niet de taak om de 
validiteit van huwelijken te toet-
sen op innerlijke waarden 

5 De uitvoering van de legitimatie-
plicht kan leiden tot discrimina-
tie, waarbij controles geschieden 
op basis van uiterlijke kenmer-
ken 

6 De incidenten in het zogenaamde 
grenshospitium zijn alarmerend. 
Vreemdelingen mogen niet lan-
ger dan dertig dagen worden 
vastgehouden. 

7 Ingeburgerde illegalen moeten 
om humanitaire redenen in aan-
merking kunnen komen voor een 
verblijfsvergunning 

augustus 1992 VAN MENS TOT MENS 9 



Definitief afscheid van de jeugdhulpverlening 

De wet van de 
remmende voorsprong 

Norbert van der Ouderaa had zich 
zijn directeurschap van jeugdhulp-
verlening Humanitas waarschijnlijk 
anders voorgesteld. En misschien 
had hij, gepokt en gemazeld in de 
turbulente Utrechtse welzijnswe-
reld, de bakens eerder verzet. Hij 
heeft er vrede mee zoals het nu is 
gelopen. Per 1 januari 1994 krijgt 
de arbeidsmarkt er weer een erva-
ren welzijnsmanager bij. 
Toen Van der Ouderaa in de zomer 
van 1991 de taak van landelijk di-
recteur op zich nam, had nog niet 
iedereen bij Humanitas zich neer-
gelegd bij het vertrek van de 
jeugdhulpverlening uit Humanitas. 
Onduidelijkheid over de eigen am-
bities op een allengs kleiner wor-
dend speelveld, was vlak voor zijn 
komst aanleiding voor een studie-
bijeenkomst van een aantal direct 
betrokkenen. Op deze bijeenkomst 
stond niet alleen de eigen toekomst 
van de jeugdhulpverlening van Hu-
manitas ter discussie. De aankondi-
ging van forse bezuinigingen op de 
jeugdhulpverlening en diep ingrij-
pende reorganisatievoorstellen 
voor de jeugdbescherming (de 
jeugdhulpverlening waar de rech-
ter aan te pas komt), waren min-
stens zo belangrijk. 
Aan het slot van de bijeenkomst 
kreeg de 
nieuwe direc- 

te behouden. 
Humanitas had immers nog steeds 
enkele stukken op het schaakbord 
staan. En als de vernieuwingen, die 
Humanitas had gebracht, onder-
hand in de jeugdbescherming ge-
meengoed waren geworden, dan 
was er in de geest van Humanitas 
nog genoeg te doen op het bredere 
gebied van de jeugdhulpverlening. 
Bijvoorbeeld voor zwerfjongeren. 
Het besluit eventueel op eigen 

Met een druk bezochte 
receptie in juni hebben 
Humanitas en de mede-

werkers in de jeugdhulp-
verlening afscheid van el-

kaar genomen. Humani-
tas heeft zich lang op dat 
afscheid moeten voorbe-
reiden. Maar toen het be-

sluit eenmaal was geno-
men, is er snel en effi-
ciënt naar toegewerkt. 

Norbert van der Ouderaa 
trad aan als landelijk di-
recteur jeugdhulpverle-

ning toen de ontwikkelin-
gen misschien nog waren 
te stuiten. Op 31 decem-
ber laat hij de deur ech-

ter definitief in het slot 
vallen. 
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kracht verder te gaan, kwam vol-
gens Van der Ouderaa echter veel 
te laat. 'Tijdens mijn vakantie heb ik 
lopen dubben of we op eigen kracht 
verder moesten gaan en onder 
welke voorwaarden', zegt hij. 'In ie-
der geval zou Humanitas flink moe-
ten investeren in deskundigheids-

bevordering en managementont-

wikkeling.' De organisatie was uit 
balans geraakt. Zo had Humanitas 
jarenlang bij het werven van 
nieuwe werknemers voor de jeugd-
hulpverlening de hoogst opgelei-
den binnengehaald.  Met een zekere 

inflatoire werking. 
'De vereniging was niet bereid op-
nieuw te investeren in de organisa- 
tie',

De vier werkeenheden van 'Eigen- Hurnani- 

zegt Van der Ouderaa. 
lijk was Humanitas al te ver de weg 
opgegaan van het verzelfstandigen.  

Humani-

tas, Utrecht, Rotterdam, Den Haag 
en Amsterdam hadden hun eigen 
directeuren gekregen en waren uit 

voogdijinstellingen  re- 

gio dan tussen de werkeenheden  

De binding 
onderling.' 

in de eigen 

gezien elkaar gegroeid. Objectief 
omst 

was er een grotere overeenkomst  

tussen de werkeenheden en andere 

met het centrale bureau 

Steeds vaker 

van Humanitas was vooral finan-
cieel-administratief van aard. 

ontstonden er 
tussen de zelf-
standigewerk-
eieden en 
het centraal bu-

reauverschil-

len

Huma-

nitas 
 

ning. Het 
van me- 

van de 'verpolitiseerdnleacc 	

oord 

Het einde van de jeugdhulp 

ehritstrwale or- 

ganisatie', zoals Van der Ouderaa 
dat noemt, bleek niet genoeg. De 

over- 
vier bedrijfjes waren rijp voor  
name. 

geweest op schaalvergroting  

decentralisering. Voor Humanitas  

verle- 

en op 

ning van Humanitas past in een gro-
ter geheel. In de jeugdhulpverle-
ning is alles de laatste jaren 

teur van de 	Nieuwe ins )2atdevra jeugdhulpverle- 

zoek nog een 
ning het ver-  voor ira moeilijkheden 
uiterste poging 
te wagen, om 	geraaide jeugd zijn 
de werksoort 
voor Humanitas 	zeer wei mogelip 



waren dat twee tegengestelde be-
wegingen. Landelijk was Humanitas 
de grootste instelling, plaatselijk 
vaak bij lange na niet. Op lokaal ni-
veau was Humanitas gedwongen de 
banden aan te halen met instellin-
gen als Pro Juventute en Jeugd en 
Gezin. 
Het ministerie van Justitie maakte er 
geen geheim van uit te zijn op een 
organisatie voor voogdij per arron-
dissement. Bij de discussie over de 
Tussenbalans van het kabinet Lub-
bers/Kok, wilde het ministerie zelfs 
nog verder gaan en de voogdij-in-
stellingen samenvoegen met de 
Raad voor de Kinderbescherming. 
Op dat idee moest justitie onder 
druk van het veld en de Tweede Ka-
mer terugkomen. 
Veel tijd en energie heeft Van der 
Ouderaa gestoken in het ook in za-
kelijk opzicht verzelfstandigen en 
versterken van de werkeenheden. 
Zijn directe bemoeienis met drie 
van de vier werkeenheden was zelfs  

vrij groot, omdat daar de directie 
geheel of tijdelijk wegviel. 
Vanaf september 1991 is er gewerkt 
naar samenwerking met andere 
voogdij-instellingen. Soms was de 
uitkomst een federatief verband, 
soms een volledige fusie. Voor de 
medewerkers, die lange tijd hun 
ziel en zaligheid in de jeugdhulp-
verlening van Humanitas hadden 
gelegd, waren dat emotionele pro-
cessen. 
Van der Ouderaa vindt de ontwik-
keling die Humanitas heeft meege-
maakt, logisch. Voor Humanitas 
geldt een beetje wat de historicus 
Romein ooit de wet van de rem-
mende voorsprong heeft genoemd. 
`Toen Humanitas zich begon te be-
moeien met de jeugdhulpverlening 
was wat Humanitas wilde, nieuw. 
Humanitas nam vaak het initiatief. 
Humanitas heeft altijd nadruk ge-
legd op openheid in de relaties van 
maatschappelijk werkende, voogd 
en pupil. Daardoor stak Humanitas  

af bij de andere instellingen. Inmid-
dels zijn al die zaken opengebro-
ken. In de opleiding voor dit werk 
zitten veel humanistische ideeën. 
De normen in hulpverlening zijn 
veelal humanistisch. De werkers die 
voor Humanitas in de jeugdhulpver-
lening werken, ontlenen hun identi-
teit voor een groot deel aan hun op-
leiding. Toch is voor allen waar wat 
de directeur van de Amsterdamse 
werkeenheid bij haar afscheid zei: 
"Ik ben meer Humanitas, dan Hu-
manitas denkt."' 
Van der Ouderaa heeft veel waar-
dering voor de medewerkers van 
Humanitas. Hij roemt hun onbaat-
zuchtigheid en hun gevoel voor ver-
antwoordelijkheid. Met welke onze-
kerheden men ook moest leven, 
nooit heeft de uitvoering eronder 
geleden. 
`Maar de Humanitas-identiteit is 
voor de werkers in de jeugdhulp-
verlening geen doel meer. Dat is de 
eigen professionaliteit. Daarbij 
komt dat de instellingen volstrekt 
afhankelijk zijn van de subsidiege-
ver.' 
Nieuwe initiatieven van Humanitas 
voor in moeilijkheden geraakte 
jeugd zijn volgens van der Ouderaa 
zeker mogelijk. Die zullen dan niet 
liggen op het afgebakende terrein 
van de jeugdbescherming. Daar is 
het estafettestokje definitief overge-
geven. 

PETER VAN AGTEREN 
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Bang voor de buiten-
lucht is ze niet, de stads-

jeugd. Bang voor 
water ook niet. 

Enthousiast wel. 
Dankzij Humanitas 

komen tientallen kinde-
ren tenminste uit hun da-

gelijkse sleur vandaan. 

Jaarlijks organiseert Humanitas 
vakantiekampen voor jongeren die 
het wat minder getroffen hebben. 
Zij beleven nooit een vakantie,  

omdat hun ouders die niet kunnen 
betalen. Of ze moeten gewoon een 
tijdje weg, omdat hun gezin in 
moeilijke omstandigheden 
verkeert. Op zo'n kamp merken zij 
dat het leven uit meer bestaat dan 
alleen moeilijkheden en armoede

.  

Hun glunderende snuitjes zeggen 
genoeg. 

ggen 

Onze fotograaf, G. Bornhof,  betrapte 

een aantal van hen. 
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Elk jaar organiseert 
Humanitas circa 25 

vakantiekampen voor 
kinderen die door om-

standigheden niet het ge-
noegen van een vakantie 
kennen. Onze verslagge-

ver reisde mee en zag 
harde, eenzame jongeren 

uit de grote stad, veran-
deren in kinderen. 

Een onmiskenbare scouting-blokhut 
met een prachtig uitzicht over het 
water van de Binnenbedijkte Maas. 
Het is windstil en de zon schijnt wa-
terig op deze donderdagochtend. 
Rondom de blokhut staat een zeven-
tal grote tenten. Er hangen wat slor-
dig gespannen waslijntjes met in-
derhaast opgehangen spijkerbroe-
ken en handdoeken. De stilte wordt 
alleen af en toe doorbroken door 
het gekoer van houtduiven en het 
getrip van merels die zich verheu-
gen in de tijdelijke rust. 
Als je met dertig pubers op kamp 
gaat, kun je niet verwachten dat die 
na vijf dagen en nachten nog zo fris 
zijn als een waterhoen. Vóór half 
tien is er geen levensteken te be-
kennen op deze locatie in Mijnshee-
renland, een prachtige plek op de 
Zuidhollandse eilanden, waar een 
van Humanitas' zomerkampen is ge-
situeerd. Dertig jongeren en hun 
tien leid(st)ers zijn op zaterdag 17 
juli met de fiets vertrokken vanaf 
het Haagse station Hollands Spoor, 
om hier een zonnige, zorgeloze 
week door te brengen. 'Die zater-
dagochtend op het station waren ze 
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Tienerkamp in DEL 
allemaal nog heel eenzaam', zegt 
een leidster. 'Maar na de fietstocht 
was het ijs gebroken en waren de 
eerste vriendschappen al gesloten.' 
Elk jaar organiseert Humanitas zo'n 
25 kindervakantieweken, verspreid 
over het hele land. Die zijn bedoeld 
voor kinderen die door (gezins)om-

stancligheden anders geen vakantie 
zouden hebben. In Mijnsheerenland 
gaat het om een bijzonder kamp. 
Geen jonge kinderen, zoals bij de 
andere kinderkampen van Humani-
tas, maar tieners tussen 13 en 17 
jaar. En bovendien hebben ze zon-
der uitzondering hun portie moei-
lijkheden in het dagelijks leven. Zij 
wonen veelal in tehuizen of pleeg-
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e  waar we een geïmproviseerde tent 
konden opslaan. De bevolken! 
hier duidelijk bereid iets voor 

iets 
een c'r is 

ander te doen. Je hoeft ze ma 
te vragen en er komt hulp• Daar  
staat  r  

dat je ze 

Kattewasi e 

staat natuurlijk tegenover  
rekening houdt met de bewoners.' 

 

Na een ontbijt op bed en ee— 
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wasje, gaan de thuisslaper- „, het ei-
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boot naar de grote groep '-'1-'  
land. Bij de scouting-blokhut horen 
behalve de tenten ook een aantal 
zeilboten en surfplanken.. Een  gro°t 



deel van de kampweek vindt plaats 
op het water. 
De helden die de regenachtige 
nacht op het eiland onder een van 
landbouwplastic en stokken ge-
maakte behuizing of in de boten 
hebben doorgebracht, zijn nog niet 
echt goed wakker. Zij liggen uitge-
teld in groepjes bij elkaar. Behalve 
de onvermijdelijke vermoeidheid, 
die na zoveel dagen kamp altijd op-
treedt, lijkt het of vandaag de bijna 
even onvermijdelijke crisisdag is 
aangebroken. Emoties die in het 
dagelijks leven al niet goed te han-
teren zijn, kunnen bij deze ver-
moeidheid ongeleide projectielen 
worden. De leiding is op haar 
hoede en overlegt koortsachtig 
over wisselende scenario's om de 
crisis te keren. 
Een gesprek met de jongeren wil 
niet vlotten. Ze hangen mat tegen 
elkaar aan, met één hand in een fa-
miliezak chips, en hebben voorals-
nog geen goed woord over voor het 
kamp. Ook hier op het eiland heb-
ben de meisjes hun toilettasje 
steeds paraat, want survival of niet: 
de kuif moet in de gel en de lippen 
moeten gestift. 
Intussen heeft een van de meisjes po-
sitief gereageerd op de vraag van de 
leiding om voor de hele meute ei-
eren te bakken, bij wijze van brunch. 
De bedrijvigheid die ontstaat door 
het uitdelen van de plastic bordjes 
met brood en ei, doet de getergde 
groep wat loskomen. De jeugd waai- 

ert uit over het grasland. Maar ge-
zien het woordgebruik, lijkt het alsof 
het hier om een gijzeling in plaats 
van een kampweek gaat. Toch is in 
de ogen van de jongeren vervoering 
zichtbaar, als een jongetje uit de 
buurt een klein hondje komt laten 
zien. Ze liefkozen het beestje en gun-
nen zo een blik in hun heel klein kin-
derhart. Ook rupsen en libellen wor-
den onmiddellijk door deze stadskin-
deren opgemerkt en liefdevol en met 
bewondering benaderd. 

'Thuis gebek__ 

helemaal niets, 
daar zit je 
er'7-27.1CM (a? 0,llr. 

In de groep zullen ze niet gauw la-
ten horen dat ze het fijn vinden om 
op kamp te zijn. Maar buiten ge-
hoorsafstand van de kampgenoten, 
durft een kleine, schriele jongen 
wel te vertellen dat het de eerste, 
maar zeker niet de laatste keer is 
dat hij meegaat. 'Thuis gebeurt er 
helemaal niets, daar zit je de hele 
vakantie maar alleen. Hier doen we 
van alles met elkaar.' 

Blijk van vertrouwen 
Regelmatig krijgen de kinderen van 
de leiding een blijk van vertrou-
wen. Een kleine, blonde heethoofd,  

die net nog een kampgenootje op 
weinig zachtzinnige wijze heeft be-
naderd, krijgt een dure videoca-
mera in handen gedrukt. "Kijk, als je 
hier door kijkt, kun je zien wat er op 
komt. En als je tevreden bent over 
wat je ziet, kun je deze knop indruk-
ken." 
De knaap vervult zijn speciale taak 
met overgave. Een andere rauw-
douwer, die net nog stuurloos over 
het eiland ging en her en der zijn 
ongenoegen liet horen, krijgt bij het 
vertrek het roer van de boot in han-
den. Hij is zich van zijn verantwoor-
delijkheid bewust en luistert ge-
boeid naar de uitleg. 
Het deel van de vakantie dat zich af-
speelt in zeilboten, waar de inzitten-
den van elkaars inzet afhankelijk 
zijn, geeft een bijzondere kleur aan 
dit kamp. Als de groep het eiland 
heeft verlaten, herinnert vrijwel 
niets meer aan het rumoerige be-
zoek. Alleen nog een verloren lip-
stick en een kleine schroeiplek in 
het gras, op de plaats waar gisteren 
de barbecue overuren maakte. 
In het dorp Mijnsheerenland spelen 
kinderen harmonieus rond mooie 
huizen. Zij schijnen zich niet bewust 
te zijn van hun bevoorrechte posi-
tie. Die hebben zij niet één week, 
zoals de kinderen van het Humani-
tas kamp, maar het gehele jaar 
door. 

JEANNET VAN GANZEWINKEL 
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Nieuwe prijzen per 1-9-93 

Publikaties van Humanitas 

MET VEREENDE KRACHTEN 
Van project gecoiirdineerd bejaar-
denwerk naar sociaal adviesbureau 
voor ouderen. 
Uitgave '81, 161 pagina's, f 10,-
Voor leden en donateurs: f 7,50. 

IN DE LOOP VAN JE LEVEN 
Werkmap voor gespreksgroepen 
over de rol van het verleden, het he-
den en de toekomst van het ouder 
worden. 
Uitgave '80, 82 pagina's, f 7,50 
Voor leden en donateurs: f 5,- 

JE WERK OF JE LEVEN 
Is er nog leven nadat het werk is ge-
daan? Map met themakaarten voor 
groepsgesprekken. 
Uitgave '83, 31 pagina's, f 7,50,-
Voor leden en donateurs: f 5,- 

PRATEN OVER EUTHANASIE 
Werkmap met 14 gesprekskaarten 
en een informatieve brochure, die 
kan helpen bij het praten en denken 
over een veelbesproken onderwerp. 
Uitgave '86, 39 pagina's, f 15,-
Voor leden en donateurs: f 10,-. 

WOONZORG 
Wegwijzer door nieuwe initiatieven 
op het terrein van huisvesting en ver-
zorging van ouderen. Behandelt ook 
de woonbeleving van ouderen en de 
geschiedenis van ouderenzorg en 
ouderenhuisvesting. 
Uitgave '91, 158 pagina's, f 29,90 
Voor leden en donateurs: f 24,50 

WONEN MET ZORG 
Leer/werkboek voor vrijwilligers die 
willen meepraten over het beleid 
rond woon- en zorgvoorzieningen 
voor ouderen. Volgt de hoofdlijnen 
van de publikatie WoonZorg in 
kort(er) bestek. 
Uitgave '91, 83 pagina's, f 20,-
Voor leden en donateurs: f 15,- 

VERHELDERING IN 
VERWARRING 
Werkmap voor organisatoren van 
vrijwilligerswerk ten behoeve van 
thuiswonende dementerende oude-
ren en hun direct betrokkenen. 
Uitgave '89, 110 pagina's, f 10,-
Voor leden en donateurs: f 7,50 

EEN UITGESTOKEN HAND 
Informatie voor vrijwillige hulpverle-
ners over de mensen die ze in het 
werk voor thuiswonende demente-
rende ouderen en hun direct betrok-
kenen kunnen tegenkomen en hoe 
daarmee om te gaan. 
Uitgave '89, 15 pagina's, f 5,-
Voor leden en donateurs: f 4,50. 

VROUWEN OVER OUDER 
WORDEN 
Negen persoonlijke ervaringen ont-
staan naar een idee van de Jong Oud 
Trust. Uitgave '82, 35 pagina's, f 7,50 
Voor leden en donateurs: f 5,-. 

STEUN BIJ 
ROUWVERWERKING 
Draaiboek voor het opzetten en be-
geleiden van vrijwilligersgroepen 
die rouwenden begeleiden via 
vriendschappelijk huisbezoek. 
Uitgave '89, 54 pagina's, f 20,-
Voor leden en donateurs: f 15,-. 

BIZAR EN BOOS 
Een bijna surrealistische toekomstvi- 
sie op de gevolgen van de vergrij- 
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MAN - VROUW - WAT BEN IK 
EIGENLIJK? 
Wat transseksualiteit is en hoe het 
transseksuele proces verloopt. Actu-
ele adreslijst bijgevoegd. 
Uitgave '87, 36 pagina's, f 10--
Voorleden en donateurs: f 7,50. 

OP ELKAAR AANGEWEZEN 
Inspirerend verslag van een project 
in Overijssel, gericht op relatiever

-

betering tussen allochtonen 

Uitgave '93, 89 pagina's, f 15y - 

(migran-

ten) en autochtonen (Nederlanders). 

Voor leden en donateurs: f 121 50. 

HUMANITAS: DE WAARDE 
VAN EEN OPEN NETWERK 
Een toelichting op plaats en kosten 
van een vrijwilligersnetwerk in de 
zorgsector. Geschreven voor diege-
nen die op provinciaal niveau beslis-
singen moeten voorbereiden en ne-
men en'87, 2 hend

i
ie 

p
d
a
a
g
a
i
r
ns 

 daarbij meedenken. 
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Uitgave 

 

KEUS GENOEG 	 n je 
Wonen is meer dan een dak b°ve  

vijfti g 
hoofd, zeker als je boven de 
bent. Geschreven t.b.v. van 'Ove 
Wonen

r  

woG
v
)
a
.
n Ouderen Gesproken  

(0 
 

Uitgave '93, 66 pagina's, f 28' 20.  
Voor OWOG-groepen van 
Humanitas en ANBO 
kortingprijs per stuk f 18, 20' 

HANDLEIDINGEN 
Drie verschillende manieren ani te 
werken met het project OVV°G:  

wenselijk. 
Uitgave 	

Woonactief en vVoon- 

Uitgave '93, per stuk f 28,20. 
Voor OWOG-groepen van 
ANBO en Humanitas 
kortingprijs per stuk f 18,20' 

Publikaties van Humanitas kun
t  u het 

be-

stellen door overschrijving van tril 
verschuldigde bedrag oP P°5s7errd°ani,  582000 van Humanitas te Arn 
onder vermelding van de 

gewenste 

titel(s). 
Alle prijzen zijn inclusief 
verzendkosten. 
Voor grote aantallen zijn kortingen  
mogelijk. 
Deze lijst is bijgewerkt t/rn juli 1993. 

zing voor onze samenleving plus een 
verslag van een dagenlang gesprek 
over de toekomstige samenleving en 
de plaats voor ouderen daarin. 
Uitgave '81, 77 pagina's, f 6,- 
Voor leden en donateurs: f 5,-. 

VOET TUSSEN DE DEUR 
De brochure die het denken over 
verzorging en wonen van ouderen in 
Nederland radicaal veranderde. 
Uitgave '77, 110 pagina's, f 5,-. 

SPOREN VAN EEN NIEUWE 
WOONCULTUUR 
Verslag van een speurtocht naar 
mensen die proberen meer verband 
in hun leven en samenleven te bren-
gen dan bij de overheersende woon-
wijze mogelijk is. 
Uitgave '83, 199 pagina's, f 10,-
Voor leden en donateurs: f 7,50. 

EEN LEVEN LANG WONEN 
Gespreksmap met stof voor groeps-
gesprekken over ouder worden en 
wonen. 
Uitgave '84, 26 pagina's, f 5,- 



Patiëntenrechten 
In de krant las ik onlangs 
over de Wet Geneeskun-
dige Behandelingsover-
eenkomst, die de positie 
van de patiënt ten op-
zichte van zijn of haar 
arts zal gaan regelen. 
Gaat daarmee iets in de 
verhouding arts-patiënt 
veranderen? 

Patiënten hadden al 
rechten tegenover me-
dische hulpverleners, 
de zogenoemde patiën-
tenrechten. Dat zijn in-
middels algemeen aan-
vaarde principes, waar-
van de patiënt bij een 
medische behandeling 
mocht uitgaan. Elke pa-
tiënt kon daaraan direct 
rechten ontlenen, maar 
het blijkt vaak moeilijk 
die rechten te realise-
ren. Dat heeft te maken 
met de ongelijke posi-
tie van de medische 
behandelaar en de pa-
tiënt en met het risico 
dat de vertrouwensrela-
tie met de arts door een 
beroep op die rechten 
kan worden geschaad. 
Eigenlijk kon men zich 
tot nu toe slechts be-
roepen op enkele be-
palingen in de Grond-
wet, die de meest fun-
damentele 
patiëntenrechten om-
schrijven. Er zijn on-
langs weliswaar mo-
del-overeenkomsten 
ontwikkeld voor de ver-
houding tussen patiënt 
en arts en die tussen 
patiënt en ziekenhuis, 
maar die modelregelin-
gen hebben geen 
kracht van wet. 
Door de nieuwe Wet 
Geneeskundige Behan-
delingsovereenkomst 
verandert er in wezen 
niets aan de verhou-
ding tussen arts en pa-
tiënt, maar worden de 
belangrijkste patiën-
tenrechten, in aanvul-
ling op de Grondwet, 
wettelijk vastgelegd. 
De nieuwe bepalingen 
worden opgenomen in 
het Burgerlijk Wetboek. 

Van belang 
Welke rechten zijn van 
belang voor patiënten? 

- het recht op behande-
ling en verzorging ligt 
sinds 1983 in de 
Grondwet verankerd. 
In de praktijk wordt dit 
recht beperkt door de 
schaarste aan finan-
ciële middelen. 

- het recht op zelfbe-
schikking is eigenlijk 
het grondrecht waarop 
alle patiëntenrechten 
zijn gebaseerd. Het 
houdt in dat voor me-
dische behandelingen 
en verrichtingen toe-
stemming van de pa-
tiënt nodig is. Die toe-
stemming behoeft niet 
bij iedere medische 
behandeling uitdruk-
kelijk gegeven te wor-
den, maar in ieder ge-
val wel bij ingrijpende 
behandelingen. 

- het recht op informa-
tie. Informatie is van 
essentieel belang om 
te beslissen of men 
toestemming geeft tot 
behandeling. Alleen in 
uitzonderingsgevallen 
mag de arts zelf be-
sluiten de patiënt in-
lichtingen te onthou-
den, wanneer namelijk 
informatie "kennelijk 
ernstig nadeel" voor 
de patiënt zou opleve-
ren. 

- recht op inzage medi-
sche gegevens. Een 
medisch dossier omvat 
patiëntenkaart, onder-
zoeksuitslagen, rijmt-
genfoto's, operatiever-
slagen. Men kan ver-
betering van foutieve 
gegevens eisen. Wei-
gering van inzage aan 
de patiënt door me-
dici, met het argument 
dat de patiënt de ge-
gevens niet aan kan, is  

onterecht. 
- het recht op geheim-

houding en privacy is 
terug te vinden in de 
Grondwet als het recht 
op eerbiediging van 
de persoonlijke le-
venssfeer. 

- het recht op vrije 
keuze van een arts. 
Dat is niet altijd te ver-
wezenlijken. Bijvoor-
beeld omdat de 
(huis)arts te ver van 
de patiënt woont voor 
huisbezoek. Verder 
kunnen ziekenfonds-
verzekerden alleen 
een arts kiezen die bij 
het ziekenfonds is aan-
gesloten. 

- een belangrijke bepa-
ling in de wet heeft 
tenslotte betrekking 
op de centrale aan-
sprakelijkheid van het 
ziekenhuis: wanneer 
bij de behandeling of 
het onderzoek in het 
ziekenhuis door een 
hulpverlener een fout 
wordt gemaakt, is het 
ziekenhuis altijd 
(mede)aansprakelijk. 

Pensioenbreuk 
Als je van werkgever wilt 
veranderen, kan dit nog 
steeds verstrekkende ge-
volgen hebben voor je 
toekomstig pensioen. Je 
kunt immers te maken 
krijgen met pensioenver-
lies. Wordt er eindelijk 
iets gedaan om dat pen-
sioenverlies definitief 
een halt toe te roepen? 

De laatste jaren wordt 
stukje bij beetje de wet-
geving gewijzigd om de 
gevolgen van die zoge-
naamde pensioenbreuk 
tegen te gaan. Er waren 
al circuits van over-
dracht ontstaan tussen 
bedrijfspensioenfond-
sen en levensverzeke- 

ringen, waardoor werk-
nemers bij beëindiging 
van hun dienstverband 
de waarde van hun op-
gebouwde pensioen-
aanspraken konden 
meenemen en inbren-
gen in de pensioenre-
geling van hun nieuwe 
werkgever. Die over-
dracht was echter geba-
seerd op onderlinge af-
spraken tussen de fond-
sen en verzekerings-
maatschappijen. 
Binnenkort gaat de 
overheid de pensioen-
fondsen echter via de 
Pensioen- en Spaar-
fondsenwet verplichten 
tot waarde-overdracht 
van pensioenaanspra-
ken. Werknemers krij-
gen dan het recht om, 
als zij van baan veran-
deren, het opgebouwde 
pensioen mee te nemen 
naar het nieuwe pen-
sioenfonds. 
De Pensioen- en Spaar-
fondsenwet gaat ook 
verbetering aanbren-
gen in de pensioenop-
bouw voor vrouwen. 
Want voortaan is het 
verboden deeltijdwer-
kers (tot nu toe voorna-
melijk vrouwen) nog uit 
te sluiten van deelname 
aan pensioenregelin-
gen. Verder mag men 
geen minimum loon-
grens meer toepassen 
bij toelating tot een 
pensioenregeling. En 
voor vrouwen is ook de 
regeling van belang dat 
herintreders de pen-
sioenaanspraken die zij 
hadden opgebouwd bij 
hun laatste werkgever, 
kunnen meenemen 
naar de nieuwe werkge-
ver. De pensioenfond-
sen krijgen de moge-
lijkheid voor vrouwen 
die in het verleden op 
grond van hun geslacht 
waren uitgesloten van 
pensioenregelingen, 
een inhaalpensioen te 
financieren met midde-
len van het Fonds Voor-
heffing Pensioenvoor-
ziening. 
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KOP 
Identiteitskaarten 
Hoe bevoorrecht zijn we 
in Nederland? Soms 
zéér bevoorrecht. Sinds 
enkele jaren maakt u 
bijvoorbeeld zelf uit of 
u officieel bekend wilt 
zijn als lid van een kerk 
of niet. In Griekenland 
ligt dat anders. Als u 
daar eens nieuwe iden-
titeitskaarten wilt heb-
ben, komt daar ver-
plicht op te staan wat 
uw geloof is. De Euro-
pese Humanistische Fe-
deratie vindt dat de ei-
gen verantwoordelijk-
heid van de mensen, 
voor wie die identiteits-
kaart is bestemd en 
steunt de Griekse mi-
nister van Binnenlandse 
Zaken, die deze regel 
wil veranderen met een 
oproep aan het Griekse 
parlement. Daarbij ver-
wijzen de Europese hu-
manisten naar de situ-
atie in het voormalige 
Joegoslavië, die aan-
toont hoe belangrijk het 
is voorzichtig met per-
soonlijke gegevens om 
te gaan. 

Pleegkinderen 
In 1992 werden 1500 al-
lochtone kinderen via 
centrales voor pleeg-
zorg geplaatst bij een 
opvangadres. De vraag 
naar opvang was toen 
overigens al twee keer 
zo hoog. En die vraag 
neemt nog steeds toe. 
Het aantal allochtone 
kinderen met proble-
men thuis stijgt. Het 
gaat dan om problemen 
van dusdanige aard dat 
thuis blijven wonen niet 
langer mogelijk of ver-
antwoord is. Vooral in 
de Randstad is het aan-
tal aanvragen bij kin-
dertehuizen en pleeg-
zorgcentrales relatief 
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hoog. Inmiddels groeit 
er verhoudingsgewijs 
een oververtegenwoor-
diging van allochtone 
kinderen in kinderte-
huizen. Naar schatting 
30 tot 50 procent van de 
in een tehuis wonende 
kinderen is van allocht-
one afkomst. het ziet er 
naar uit dat de cultuur-
botsing zich met name 
manifesteert in een 
groeiende kloof tussen 
ouders en kinderen. 

Ontwikkelingswerk 
Steeds meer gemeen-
ten formuleren een ei-
gen beleid over zaken 
als ontwikkelingssa-
menwerking, mensen-
rechten, vrede en vei-
ligheid en internatio-
naal milieubeleid. 
Kunnen humanisten 
daar vanuit hun eigen 
visie invloed op uitoefe-
nen? Volgend jaar zijn 
er verkiezingen voor de 
gemeenteraden en dat 
maakt die vraag inte-
ressant. Zaterdag 2 ok-
tober organiseert het 
Humanistisch Instituut 
voor OntwikkelingsSa-
menwerking (HIVOS)  

samen met het Huma-
nistisch Overleg Men-
senrechten (HOM), het 
Humanistisch Vredes-
beraad en het Humanis-
tisch Verbond een dag 
over dit gemeentelijk 
internationaal beleid in 
het Coornherthuis in 
Zeist. Vertegenwoordi-
gers van gemeenten 
zullen hun beleid pre-
senteren en werkgroe-
pen buigen zich over de 
mogelijkheden om het 
beleid te beïnvloeden. 
Voor meer informatie: 
HIVOS, telefoon 070-
36.36.907 of HOM, tele-
foon 030-31.81.45. 

Zwakzinnigenzorg 
Eind april opende 
staatssecretaris Simons 
van WVC (Volksge-
zondheid)in Harden-
berg een leefgemeen-
schap voor 140 verstan-
delijk gehandicapten. 
Ter plekke waar-
schuwde de staatsse-
cretaris voor te veel 
professionele hulp. Er is 
een neiging om ver-
standelijk gehandicap-
ten op te veel levensge-
bieden professioneel te 
willen begeleiden, 
meende de bewinds-
man. Natuurlijk moet ie-
dere gehandicapte de 
zorg en begeleiding 
krijgen die hij of zij no-
dig heeft, maar het hui-
dige hulpaanbod neigt  

er toe in de hand te 
werken dat iedereen 
hetzelfde en evenveel 
krijgt. Dit zou dan mee-
brengen dat sommigen 
te veel krijgen. Maar 
volgens een zelfde re-
denering geldt even-
zeer dat anderen te wei-
nig zouden kunnen krij-
gen. Kortom, de 
staatssecretaris kan ons 
nog meer vertellen. Be-
moedigend is dat de 
heer Simons kleinscha-
lige, in woonwijken ge-
situeerde voorzienin-
gen voor verstandelijk 
gehandicapten in over-
eenstemming met `de 
nieuwe visie op wonen 
en zorg' acht. Een spoor 
dat al sinds de oprich-
ting van verstandelijk 
gehandicaptenzorg 
door Humanitas wordt 
bewandeld. 

Ben je het ook zat? 
Alleen thuiskomen uit 
je werk en in het 
weekend naar de 
(volks)tuin te gaan? 
Wil je dagelijks na 
werktijd in de tuin 
schone groente en 
fruit kweken, samen 
met andere mensen in 
een 'woongroep' le-
ven? Ik zoek 'gelijk-
denkenden' voor be-
staand of nieuw op te 
zetten groep, alleen-
staand, gezin, jong, 
oud, A'dam e.o. 
Francis Braam, 
Overtoom 462-1.11,  

1054 g Amsterdam,  

tel. 020-6125538. 
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Zorg maakt ziek 
Een in opdracht van de 
provincie Zuid-Holland 
uitgevoerd onderzoek 
onder 28 zorginstellin-
gen (ziekenhuizen, ver-
pleeghuizen, verzor-
gingstehuizen en inter-
naten), bleek dat liefst 
20 procent van het per-
soneel zich binnen twee 
jaar werken ziek meldt 
en vervolgens langdu-
rig ziek blijft. Uit perso-
neelsdossiers en werk-
hervattingsformulieren 
kwam naar voren dat 
het vooral vrouwen in 
de lagere functies be-
treft (verpleegkundigen 
en gezinsverzorgen-
den). Zij haken meestal 
af op grond van een 
combinatie van licha-
melijke (vooral rug-
klachten) en psychische 
klachten. Schrikbarend 
is dat liefst 50 procent 
binnen acht jaar uit het 
arbeidsproces valt. 
Zeer veel betrokkenen 
uit het onderzoek meld-
den verschijnselen van 
het zogenaamde burn-
out effect. In de zorg 
vreest men opgebrand 
te raken. Niet voor niets 
opteerden liefst tegen 
de 35 procent van de in 
het onderzoek betrok-
ken personeelsleden 
voor een andere baan. 

Wooncentra 
De mede vanuit Huma-
nitas en het Humanis-
tisch Verbond opge-
zette stichting Humanis-
tische Geestelijke 
Verzorging Arnhem en 
omstreken (HVGA) 
spant zich in om huma-
nistische geestelijke 
verzorging te realiseren 
in wooncentra. Geeste-
lijke verzorging in 
wooncentra achtte men 
net zo nodig als geeste- 

lijke verzorging in ver-
zorgings-, verpleeg- en 
ziekenhuizen. Door her 
en der geld bijeen te 
sprokkelen kon de hu-
manistische geestelijke 
verzorging in januari 
1992 in totaal vijf HSHB-
wooncentra in Arnhem, 
Velp en Westervoort 
van start doen gaan. 
Aan het eind van het vo-
rig jaar bleken in totaal 
180 bewoners een of 
meer keren gebruik van 
de HVG te hebben ge-
maakt. Dat is liefst 20 
procent van alle bewo-
ners van de vijf woon-
centra in kwestie. Ge-
bruik maken van bete-
kende dat men met de 
raadsman zijn of haar 
problemen en levens-
vraagstukken besprak. 
Die hadden overwe-
gend betrekking op de 
problemen van het ou-
der worden, de omgang 
met een partner, met 
medebewoners en de 
relatie met de kinderen. 
Voor dit jaar is het ex-
periment na veel finan-
cieel passen en meten 
voortgezet. De stichting 
kreeg onder andere 
een bijdrage uit het Hu-
manitas Vermaatfonds, 
dat doneert aan initia-
tieven die wonen en 
leefomstandigheden 
kunnen verbeteren. De 
stichting HVGA streeft 
overigens naar het vin-
den van structurele fi-
nanciering van geeste-
lijke verzorging in 
wooncentra en zo me-
teen waarschijnlijk 
woonzorgcomplexen. 

Ouder worden 
Op 30 november wordt 
er in Dordrecht een 
groots opgezette studie-
dag over arbeid en ou-
der worden georgani- 

seerd. Vanuit Humanitas 
zijn de afdelingen 
Haagland en Dordrecht 
plus het gewest Zuid-
Holland betrokken. De 
studiedag is er op ge-
richt om, in het kader 
van het Europees Jaar 
van de Ouderen, aan-
dacht te vragen voor 
ouder worden in relatie 
tot het verrichten van 
werk. Ouder worden 
wordt dikwijls geasso-
cieerd met ongeschikt 
zijn voor arbeid. Over 
oudere werknemers le-
ven allerlei (voor)oor-
delen. Nagegaan zal 
worden wat er deugt 
van de beeldvorming 
rond oudere werkne-
mers. Het is de bedoe-
ling dat eventuele con-
clusies worden gekop-
peld aan consequen-
ties. Als mocht blijken 
dat oudere werknemers 
willens en wetens op 
grond van vooroordelen 
buiten de arbeid wor-
den gewerkt, zullen er 
aanbevelingen worden 
gedaan om daaraan een 
eind te maken. Deze 
aanbevelingen zullen 
zowel onder de aan-
dacht van het bedrijfs-
leven als van bestuur-
ders en politici worden 
gebracht. Op 30 novem-
ber worden in totaal vijf 
werkplaatsen georgani-
seerd over achtereen-
volgens: leeftijdsbewust 
personeelsbeleid, soli-
dariteit tussen genera-
ties, ononderbroken le-
vensloop, relatie be-
taalde-onbetaalde 
arbeid en beeldvor-
ming. Er wordt ook een 
forumdiscussie georga-
niseerd. 
Deelname staat open 
voor een breed pu-
bliek, te weten verte-
genwoordigers van  

werkgevers- en werk-
nemersorganiaties, be-
roepsorganisaties en 
bedrijfstakken; voor 
mensen uit het perso-
neelswerk, uit het vrij-
willigerswerk, uit oude-
renorganisaties en uit 
de politiek. 
Informatie: projectgroep 
`Anders Ouder Worden', 
p/a Humanitas 
Den Haag 070-36.46.100 

Overlijden 
Op donderdag 7 okto-
ber organiseert het ge-
west Humanitas Utrecht 
samen met de AVVL 
Utrecht/Zeist in het Vre-
denburg Zalencentrum 
te Utrecht om 20.00 uur 
een informatie-avond 
voor kaderleden en 
geïnteresseerden. De 
bijeenkomst zal speci-
aal gaan over 'bewust-
wording' met betrek-
king tot overlijden, 
uitvaart en rouwverwer-
king. Daarbij is aan de 
orde wat beide organi-
saties (de AVVL is een 
uitvaartverzorger) in sa-
menwerking zouden 
kunnen organiseren. 
Humanitas is actief op 
het terrein van de hulp 
bij rouwverwerking. De 
AVVL verzorgt uitvaar-
ten met volle aandacht 
voor de wensen van de 
nabestaanden. AVVL-
consulenten (vrijwilli-
gers) wijzen nabestaan-
den op de mogelijkhe-
den van zelfbeschik-
king en de keuzen die 
er zijn bij het regelen 
van een uitvaart. Wel-
licht zijn beide activitei-
ten aan elkaar te kop-
pelen of kunnen hel-
dere afspraken worden 
gemaakt over het infor-
meren van mensen die 
met overlijden te maken 
hebben. 

EN LAND 
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Ko de Groot is coordinator 
van het Voorlichtings-
projekt Delinkwentie 
en Samenleving van 
Humanitas 

• 
•HAlliTEKREET 

Oordeel over uw vooroordeel 
Vooroordelen! Al bijna dertien jaar 
kom ik daarmee in aanraking. Dit na 
een detentie van zestien maanden. Ik 
heb na die periode besloten niet terug 
te keren naar de criminaliteit. Ik had 
mij voorgenomen een nieuwe start te 
maken. Toen ik vrij kwam heb ik 
daarom nieuwe vrienden gezocht, ei-
gen huisvesting geregeld en leuk 
(vrijwilligers)werk gezocht. Ik zou la-
ten zien dat ik mijn lesje geleerd had. 
Het begin was er en aan de rest zou ik 
werken. 
Maar het was een misvatting om te 
denken dat er voor mij snel een 
nieuwe start te maken zou zijn. Als je 
verder wilt komen in deze samenle-
ving, ben je mede afhankelijk van an-
dere mensen. Zowel in het aangaan 
van een relatie/vriendschap, de sport-
vereniging als in de werksfeer, zijn er 
altijd andere mensen bij betrokken. 
In een korte schets mijn geschiedenis 
na mijn detentie: na mijn vrijlating 
ging ik naar het arbeidsbureau. Die 
liet mij snel weten niet te zitten wach-
ten op een ex-gedetineerde. "Regel 
eerst uw zaken en kom over een half 
jaar maar terug."Na een stempeltje te 
hebben gekregen stond ik weer bui-
ten. Om aan geld te komen, ben ik 
naar de sociale dienst gegaan. Die be-
handelt je slecht. Op momenten dat je 
geld nodig hebt om kleren of spullen 
voor in je huis te kopen, krijg je straf-
korting. 
Maar ik liet mij niet uit het veld slaan 
en in ben gaan solliciteren. Ik wilde 
van mijn uitkering af en ik zou dan 
meer geld te besteden hebben. Maar 
de reactie van het arbeidsbureau 
werd mij al snel duidelijk. Zodra in 
een sollicitatiegesprek mijn verleden 
als gedetineerde naar voren kwam, 
veranderde de toon van het gesprek. 
Meestal eindigde zo'n gesprek met de 
mededeling dat men meer kandidaten 
had, en dat ik nog van hen zou horen. 
Vaak kreeg ik de volgende dag een 
afwijzing met de vermelding dat men 
een meer geschikte kandidaat met 
meer ervaring had gevonden. Dat zal  

in een aantal gevallen waar zijn ge-
weest, maar niet in alle gevallen. Nooit 
ben ik officieel afgewezen om mijn 
verleden als gedetineerde. Maar ik 
ben ervan overtuigd dat dit informeel 
vaak de reden is geweest. 
Maar wees eerlijk; hoe zou á reageren 
als uw kind met een ex-gedetineerde  

thuis zou komen? Zou u een kamer 
verhuren aan een voormalige gedeti-
neerde? Hoe zou u het vinden als een 
ex-gedetineerde uw collega zou wor-
den? En als een ex-gedetineerde bij u 
thuis is geweest, en u mist vervolgen

s  

iets? Denkt u dan niet...? Kortom,  een 

nieuwe start maken is lastig. 
Maar je leert er mee te leven dat het 
soms een hele tijd goed gaat en dan 
opeens weer mis is. Bijvoorbeeld als 
kinderen uit de buurt niet meer met  
de jouwe mogen spelen. Want jij hebt 
gezeten, dus jouw kinderen zijn 
slecht. Dat doet behoorlijk pijn. De  
kinderen snappen er niets van.. Ik kan 
het ze ook niet goed uitleggen. Of je 
komt al jaren bij de bank en opeens 
laat die je weten dat je niet meer wel-
kom bent. Ook al heb je vroeger nooit  

iets met die bank gehad, je aanwezig-
heid als ex-gedetineerde is te bedrei- 
gend voor het personeel. 
Zo loopt het leven voor mij met vallen 

 

en opstaan door. Al dertien jaar vrij' 
netjes geleefd en me aan de regels  
gehouden. Ik probeer anderen door  
het vertellen van mijn verhaal af te 

houden van de criminaliteit. Want "Is.  
naar de gevolgen voor de samenle-

ving (gevoelens van onveiligheid)' 
maar ook naar de gevolgen voor Je-
zelf, houd ik anderen voor. Ik voel Ine 
regelmatig onheus bejegend door de  
samenleving, die de straf maar door  
laat lopen, zonder daarvoor een rech-
telijke uitspraak te hebben. Een straf
had ik verdiend. Maar daarna had l—
ook een kans verdiend op een nieuw  
begin. 
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