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Groot feest in Hengelo 
Met een feestelijke bij-
eenkomst is onder 
grote belangstelling het 
Sociaal Pension van de 
Stichting Humanitas On-
der Dak Hengelo offi-
cieel in gebruik geno-
men. Eigenlijk had dat 
al een jaar eerder kun-
nen gebeuren, vertelde 
vice-voorzitter Ad van 
Linschoten van de Stich-
ting. Enkele omwonen-
den van het pand aan 
de Enschedesestraat 
hadden echter bezwaar 
en hielden dat vol tot 
voor de Raad van State. 
Het Sociaal Pension 
Hengelo biedt plaats 
aan maximaal tien men-
sen, die tijdelijk geen 
dak boven het hoofd 
hebben. Dat tijdelijk 
mag u serieus nemen: 

Contributie 
1994 
Midden December 
ontvangen leden en 
donateurs van Humani-
tas het jaarlijkse giro-
biljet voor contributie 
of donatie. 

Bijgesloten is een ver-
zoek om Humanitas toe 
te staan de contribu-
tie/donatie voortaan 
automatisch te laten 
afschrijven, wat de 
Vereniging veel kos-
ten kan besparen. 

Eerder afgegeven 
machtigingen worden 
in de eerste week van 
1994 geïncasseerd. 

De contibutie voor een 
gewoon lid bedraagt 
evenals in 1993 
tenminste f 30,50. 

Twee leden op één 
adres betalen tenmin-
ste f 35,50, donateurs 
f 52,50 (of meer naar 
eigen opgave). 
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dankzij medewerking 
van de Afdeling En-
schede 'draait' het Soci-
aal Pension Hengelo in 
feite al meer dan een 
jaar en in die tijd heeft 
men er 60 personen 
enige tijd onderdak 
kunnen bieden. De offi-
ciële opening zou ei-
genlijk worden verricht 
door minister D'An-
cona, maar zij moest in 
Den Haag blijven om in 
de Kamer een wetsont-
werp te verdedigen. 
Haar vervanger, de por-
tefeuillehouder maat-
schappelijke opvang 
van het ministerie van 
WVC roemde in haar 
naam de grote inzet van 
de vrijwilligers, die 
deze opvang mogelijk 
heeft gemaakt. WVC 
had al een bijdrage van 
5000 gulden per plaats 
per jaar beschikbaar 
gesteld. De heer Wetse-
laar mocht daar namens 
de minister nog eens 
5000 gulden per plaats 
aan toevoegen voor vijf 
zogenaamde 'buiten-
plaatsen', waarheen 
mensen kunnen door-
stromen op de weg te-
rug naar zelfstandig wo-
nen. Voor dat laatste 
staan ook de woning- 

bouwverenigingen in 
Hengelo garant. Samen 
zegden zij toe woningen 
beschikbaar te zullen 
stellen voor mensen die 
na de opvang in het So-
ciaal Pension weer aan 
een eigen huis toe zijn. 
Namens het hoofdbe-
stuur bood Klara van 
den Berg het Sociaal 
Pension een schommel 
aan - want in Hengelo 
worden soms hele ge-
zinnen opgevangen, in-
clusief kinderen. Jonge-
ren raken soms dakloos 
na ruzie met de ouders. 
Mensen komen op 
straat te staan door een 
echtscheiding, na ont-
slag uit een ziekenhuis 
of uit de detentie, men-
sen worden uit hun huis 
gezet wegens huur-
schulden en weten niet 
meer waarheen ze moe-
ten. Het sociaal pension 
van Humanitas biedt 
dan een veilig onderko-
men voor in beginsel 
ten hoogste drie maan-
den. In die tijd zijn de 
gasten niet alleen ver-
zekerd van bed, bad en 
brood, maar worden zij 
ook door vrijwilligers 
voorbereid op hun te-
rugkeer in zelfstandig-
heid. 
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Twee asielzoekertjes in een tentenkamp nabij Luttelgeest. Foto:ANP 

Heel veel mensen komen 
naar ons land gevlucht 

vanuit landen waar ze hun 
leven niet meer zeker 

zijn. Het lijkt er echter op 
dat de spreekwoordelijke 
gastvrijheid van ons land 
sterk aan slijtage onder-
hevig is. In de winterkou 

mensen opvangen in ten-
ten omdat er geen andere 

accommodatie beschik-
baar is, is ronduit inhu-

maan. Humanitas wil niet 
werkloos blijven toezien. 

Harrie Gen, stafmede-
werker bij het landelijk 

bureau van Humanitas en 
belast met de steunfunc-
tie op het gebied van de 
multi-culturele samenle-
ving, vertelt. 'Asiel aan-

vragen is net ganzenbor-
den: de kans om af te val-

len is heel groot, de 
gevangenis dreigt en als 

je al ooit met een vluchte-
lingenstatus een gewone 

woning bereikt, heb je 
talloze malen in de put 

gezeten.' 

`Begin november nam de Algemene 
Ledenvergadering van Humanitas 
een resolutie aan, met als doel alle 
mensen en mogelijkheden van Hu-
manitas te mobiliseren om een hu-
mane opvang van asielzoekers te 
helpen bewerkstelligen', vertelt 
Harrie Gen. 'Het ging daarbij om 
het vinden van meer en betere ac-
commodatie en om begeleiding van 
daarin op te nemen asielzoekers. 
Het ging bovendien om het vervul-
len van een brugfunctie tussen 
asielzoekers en mensen en organi-
saties waarvan asielzoekers afhan-
kelijk zijn' 

Wat is precies het probleem? 

`Elke maand komen enkele duizen-
den mensen ons land binnen, die  

hier hun toevlucht zoeken omdat het 
in hun eigen land onveilig of onleef-
baar is. In oktober 1993 kwamen 
3278 mensen met dit doel het land 
binnen. Elk van deze mensen heeft 
zijn eigen verhaal. Maar uit de lan-
den van herkomst is, zelfs voor een 
leek, al op te maken dat deze men-
sen niet zonder reden gekomen 
zijn. De meeste van hen kwamen uit 
het stukje Europa dat in brand en 
op z'n kop staat: het voormalige 
Joegoslavië. Andere landen van 
herkomst zijn Iran, Irak, Somalië, Sri 
Lanka, Roemenië, Zaïre, China en 
Afghanistan. De volgorde van deze 
toplijst komt overeen met de aantal-
len asielzoekers: uit Iran kwamen 
de meeste mensen, uit Afghanistan 
de minste. 
Het werkelijke aantal vluchtelingen 
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'Ja, in het Asiel Zoekers Centrum is 
het wachten op de definitieve be-
oordeling of de vluchtelingenstatus 
wordt toegekend. Dat kan lang du-
ren. Iemand wordt erkend als 
vluchteling als is aangetoond dat 
hij/zij gegronde vrees heeft voor 
vervolging op grond van ras, gods-
dienst, nationaliteit, lidmaatschap 
van een bepaalde sociale groep of 
politieke overtuiging en wanneer 
hij/zij geen bescherming geniet van 
het eigen land. Zo iemand komt uit-
eindelijk in een ROA-huis (ROA = 
Regeling Opvang Asielzoekers) te- 

uit al die verschillende landen be-
draagt een veelvoud van dat aantal. 
De meeste van hen komen niet eens 
toe aan een asielverzoek in een vei-
lig, welvarend land. Die worden in 
kampen opgevangen in hun regio. 
De mensen die zich ver verplaat-
sen, komen vaak uit de bovenlaag 
van de bevolking.' 

Stromen vluchtelingen zijn niet niet 
exclusief voor deze tijd. Ze zijn al 
bekend van de oudste culturen. Er 
zijn periodes geweest waarin zich 
veel meer mensen verplaatsten dan 
nu het geval is, ondanks het feit de 
wereldbevolking nu toch veel gro- 
ter is. 
'Het merendeel van alle asielzoe-
kers komt via België of Duitsland 
ons land binnen', vervolgt Harrie. 
'Mensen komen per trein per schip 
of bus, soms zelfs met betaalde, ge-
organiseerde reizen.' 

Het maakt kennelijk nogal wat uit hoe 
je het land binnenkomt? 

'Als je je meldt bij de vreemdelin-
genpolitie, kom je vervolgens te-
recht in een Opvang Centrum. Dat 
wordt beheerd onder eindverant-
woordelijkheid van WVC. Daar 
wacht je soms lang op een oordeel 
over je asielverzoek. Kom je echter 
met het vliegtuig binnen, dan wordt 
al meteen op Schiphol de kans op 
toekenning van het asielverzoek 
beoordeeld. Wordt die kans afwe-
zig geacht, dan kom je terecht in het 
Grenshospitium, een verwijderings-
reservoir. Je vliegt met de eerstvol-
gende mogelijkheid terug naar het 
land van herkomst. Wie door mid-
del van een kort geding tegen de 
Staat het voordeel van de twijfel 
krijgt, komt alsnog in het Opvang 
Centrum terecht.' 

Wat gebeurt er vervolgens? 

'In het Opvang Centrum volgt dus 
die voorlopige beoordeling. De 
mensen worden aan de tand ge-
voeld over hun vluchtmotieven, de 
omstandigheden waaronder ze ver- 

Vreemdelingenwet 
Humanitas heeft de Eerste Ka-
mer per brief laten weten het 
niet eens te zijn met de beoogde 
wijziging van de Vreemdelin-
genwet. Die wijziging moet 
asielprocedures verkorten. 
Maar dit gaat ten koste van de 
rechtszekerheid van vreemde-
lingen in het algemeen en asiel-
zoekers in het bijzonder. In het 
nieuwe wetsvoorstel is de be-
roepsmogelijkheid voor vreem-
delingen beperkt. Humanitas er-
kent in haar brief het belang van 
verkorting van de periode van 
onzekerheid over het lot van 
vreemdelingen. Ze geeft de Eer-
ste Kamer in overweging om 
tijdwinst te bewerkstelligen 
door het handhaven van het on- 
geclausuleerd beroep via een 
verkorte procedure. Als dat niet 
haalbaar zou blijken, stelt Huma- 
nitas als second best optie voor 
om aan de rechter in eerste in- 
stantie de bevoegdheid te ge- 
ven te bepalen of een vreemde- 
ling wel of niet recht op hoger 
beroep toekomt. 

trokken zijn en het afgelegd par-
cours. Wordt je recht op asiel toe-
gekend of je kans daarop in een la-
ter stadium aanwezig geacht, dan 
kun je doorstromen naar het Asiel 
Zoekers Centrum. Als men inschat 
dat je geen aanspraak maakt op de 
vluchtelingenstatus, een ontheem-
denstatus of een gedoogdenstatus, 
dan volgt verwijdering uit het Op-
vang Centrum.' 

Dan volgt uitzetting of het grote 
wachten? 

recht. Pas vanuit het ROA-huis vindt 
feitelijke doorstroming plaats naar 
een gewone woning, als die er is.' 

Het kan allemaal nogal lang duren? 

'Het kan heel lang duren voor je zo-
ver bent. Tijdens alle verschillende 
tussenstappen kun je nog worden 
afgewezen, zelfs nog in het ROA-
huis. Het lijkt net ganzenborden. Als 

je wordt afgewezen, dreigt vóór de 
uitzetting de gevangenis. Als je je 
status en je woning al haalt, dan heb 

je in elk geval heel vaak in de put 
gezeten.' 

Is er niets te doen aan die lange 
wachttijden? 

'Het blijkt dat de kanalen soms ver-
stopt zitten, dat er geen doorstro-

ming plaatsvindt. Dan zie je bijvoor-
beeld leegstand van ROA-wonin-
gen, terwijl de Asielzoekers Centra 
overvol zitten. Daardoor kan er ook 
geen doorstroming plaats vinden 
vanuit de Opvangcentra. Dan ko-
men er tenten voor de eerste op-
vang. Overigens wordt er wel ge-
zocht naar wegen om zaken te be-
korten of te vergemakkelijken. Zo 
wil het kabinet bijvoorbeeld een 
vijftal vreemdelingenkamers ver-
binden aan de rechtbanken. Daar 
zou men in laatste instantie oorde-
len over het asielverzoek. Daarmee 
zou de normale rechtsbescherming 

van asielzoekers verdwijnen. De 
Tweede Kamer heeft met dat voor-
stel al ingestemd. Te hopen is dat 
de Eerste Kamer het voorstel af-
stemt omdat het strijdig is met het 
Verdrag van Genève en met de 
Grondwet. Er wordt ook veel ge-
sproken over een lijst met 'veilige' 
landen. Ieder die uit zo'n land komt, 
zou dan onmiddellijk kunnen wor-
den teruggezonden. Een slechte 
zaak. Je kunt beter een lijst maken 
van onveilige landen. Dan kun je de 

mensen die daar vandaan komen 
snel voorzien van een status. Dát 
bekort pas echt de procedure.' 

JEAN-NET VAN GANZEWINKEL 
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Humanitas zoekt 
ruimte voor asielzoekers 

Humanitas heeft het druk 
met de vrijwillige thuis-

zorg, met zorg en wonen 
voor ouderen, met de kin-
derkampen, met de groei 

van Nederland naar een 
multiculturele samenle-

ving. Humanitas heeft het 
druk met zijn eigen orga-

nisatie. Met de verhou-
ding tot het Humanistisch 

Verbond. Met plaats en 
inhoud van het vrijwilli-
gerswerk. Allemaal be-

langrijk. Maar Humanitas 
kan alle dagelijkse 

besognes opzij zetten als 
het echt belangrijk is. 

Zo'n moment was er op 6 
november, tijdens de Al-

gemene Vergadering van 
Afgevaardigden van de 

Afdelingen (AVA) van Hu-
manitas. Het onderwerp: 
Nederland dreigde asiel-

zoekers aan het begin 
van deze winter onder te 

brengen in tenten. 

Humanitas is een vereniging die zich 
vooral richt op kleinschalige hulp- en 
dienstverlening in de eigen, plaatse-
lijke omgeving. Daar zijn we voor. 
Veel leden beseffen heel goed dat 
ook problemen op wat grotere af-
stand van het eigen huis aandacht 
vragen. Zij geven die aandacht ook, 
maar veelal in ander verband. Via 
Amnesty International, via het Foster 
Parents Plan, via Greenpeace of an-
dere in een bepaald werkterrein ge-
specialiseerde organisaties. 
Op 6 november realiseerde Humani-
tas zich echter voor een probleem te 
staan, waar wij niet aan voorbij kun-
nen gaan. Is Nederland vol? Moeten 
de asielzoekers maar op de hei of in 
het bos? Onzin, laten we zelf uitzoe-
ken of er echt onvoldoende opvang-
gelegenheid beschikbaar is. 
Op 6 november nam de AVA van Hu-
manitas een resolutie aan, die de af-
delingen opriep op pad te gaan om 
opvanggelegenheid voor asielzoe-
kers op te sporen. Die actie is de we-
ken daarna op gang gekomen. En-
kele tientallen gebouwen of com-
plexen zijn bij de landelijke 
werkgroep gemeld. Niet allemaal 
even bruikbaar, maar er zit veel tus-
sen waar over te praten valt. Accom-
modaties die misschien wel bekend 
zijn bij het ministerie van WVC, maar 
waarvan niet steeds duidelijk is 
waarom er geen gebruik van wordt 
gemaakt. Daarover wil Humanitas 
graag met het ministerie in overleg. 
Er zijn voormalige ziekenhuizen bij, 
een kazerne die is opgekalefaterd 
om `burgerdienst' te gaan doen. Een 
failliet hotel, vakantiepark, kantoor-
en bedrijfsgebouwen, leegstaande 
flatgebouwen die bestemd zijn voor 
de sloop. Maar die voor een vluchte-
ling uit Bosnië een geschenk uit een 
humanistische hemel kunnen zijn. 
Humanitas zal samen met het ministe-
rie nagaan welke van al deze onder-
komens werkelijk gebruikt kunnen 
worden. Humanitas zal ook moeten 
werken aan het organiseren van be-
geleiding. Humanitas zal nieuwe vrij-
willigers moeten vinden die bereid 
zijn tijd en aandacht te geven aan 
vluchtelingen die voor kortere of lan- 

Hoor 
de voorzitter 
Humanitas moet meer van zich la-
ten horen. dat is de mening van 
het hoofdbestuur, dat is de me-
ning van de AVA. Dat is ook de 
mening van de redactie van Van 
Mens tot Mens. Daarom is die re-
dactie verheugd u te kunnen mel-
den, dat George Brouwer als 
voorzitter van het hoofdbestuur 
van Humanitas voortaan elke twee 
maanden in dit blad zijn mening 
zal geven over een onderwerp 
dat Humanitas ter harte gaat. 

gere tijd in ons land verblijven. Want 
wat wij doen voor vluchtelingen mag 
niet ten koste gaan van het overige 
werk van Humanitas. 
Humanitas kent een sterke groei in 
het vriendschappelijk huisbezoek en 
andere vormen van vrijwillige thuis-
zorg, in de begeleiding van rouwen-
den, in het werken aan wonen voor 
ouderen, in de organisatie van va-
kantiekampen voor kinderen die dat 
nodig hebben. Dat werk gaat door. 
De AVA staat daar vierkant achter. 
Het werk met en voor asielzoekers 
komt daar bij. Omdat het een huma-
nistische plicht is deze mensen niet 
in de steek te laten. Ook al woon-
den zij niet een paar straten, maar 
een paar landen verderop. 

GEORGE BROUWER 
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George Brouwer: 

Samenleving heeft 
Humanitas hard nodig 

`De samenleving staat on-
der druk. In het bereiken 
van de heilstaat geloven 
we niet meer, de maak-

baarheid van de samenle-
ving is vervangen door 

beïnvloeding. Humanitas 
kan een belangrijke fac-
tor zijn om die samenle-

ving te beïnvloeden. 
Daarom moeten wij ons 

actief opstellen bij maat-
schappelijke en econo-

mische problemen.' 
George Brouwer, voorzit-

ter van Humanitas sinds 
anderhalf jaar opende de 

Algemene Vergadering 
van Afgevaardigden op 5 
november met een rede 

die scherp aangaf hoe het 
staat met de samenleving 

en met de plaats daarin 
van Humanitas. 

Eerst de samenleving. George Brou-
wer: 'In 1989 dachten we dat we het 
voor mekaar hadden. Koude Oorlog 
voorbij, Berlijnse muur weg en onder 
leiding van de VN zouden we wel 
even vrede en veiligheid over de we-
reld brengen. Niets is minder waar 
gebleken. Als we kijken naar de el-
lende van de Balkan, naar Somalië, 
naar alle streken in de wereld waar 
op dit ogenblik oorlog is, dan heeft 
dat ook gevolgen voor ons in Neder-
land.' 
Ook het economisch tij zit niet mee. 
George Brouwer: 'We zien het aantal 
niet-actieven toenemen. We zien dat 
onze sociale zekerheid fundamenteel 
in discussie komt. De overheid kampt 
zowel met een schuldenlast uit het 
verleden, als met teruglopende be-
lastingopbrengsten. Dat betekent be-
zuinigen, ook op ons terrein.' Ook 
ziet hij ons economisch stelsel slecht 
werken: 'We hebben een omvang-
rijke vraag naar arbeid in de zorg, in 
de hulpverlening, in de sfeer van de 
openbare veiligheid. Dat 'lossen we 
op' met banenpoolen. Bekend voor-
beeld is controleur op de tram. Eerst 
schaffen we hem af en daarna halen 
we hem als banenpooler weer bin-
nen. Dat zijn incidentele oplossingen, 
terwijl we juist structurele oplossin-
gen nodig hebben. Enerzijds dragen 
we geld over aan de niet-actieven, 
anderzijds hebben we een veelheid 
aan maatschappelijke taken te ver-
vullen. 
Is voor Humanitas een rol weggelegd 
bij het vervangen van de terugtre-
dende overheid, vraagt George 
Brouwer zich af. Hij stelt dat het de 
plicht van Humanitas is. 'In wezen 
hoeven we geen uitspraken te doen 
over wat arbeid is en wat vrijwilli-
gerswerk. Ons gaat het er om dat we 
mensen organiseren om maatschap-
pelijke problemen op te lossen. En of 
die oplossingen komen van profes-
sionals of van vrijwilligers, dat is ei-
genlijk vers twéé. Daarbij blijft onze 
afkeer bestaan, afkeer tegen het af-
hankelijk maken van mensen.' 
Alles wat voor mensen geldt, geldt 
volgens de voorzitter ook voor de 
vereniging zelf. 'Ook wij moeten ons  

niet afhankelijk maken, zeker niet 
van de overheid. Humanitas is een 
vereniging met veel potentie, met 
een eerbiedwaardige en solide 
naam. We hebben een breed en di-
vers takenpakket, ondersteund door 
een uitgebreid netwerk van instellin-
gen. Onze identiteit voorziet nog 
steeds in een maatschappelijke be-
hoefte. We zijn nog steeds trendset-
ter in welzijnsland. Een enkel voor-
beeld: in Rotterdam hebben we een 
integrale ouderenzorg tot stand ge-
bracht, voordat het woord `Wozoco' 
uit iemands keel kon komen. 
`Wij moeten onze werfkracht verster-
ken door potentiële vrijwilligers een 
keuze te bieden die aansluit op hun 
eigen ambities. Zij moeten meer pro-
jectmatig kunnen werken: we heb-
ben geen vrijwilligers meer voor het 
leven, de huidige geïndividuali-
seerde inwoner van Nederland wil 
gewoon in de tijd gebonden zijn met 
zijn verplichtingen.' 

En tot slot: 'Wil Humanitas een rol 
spelen in de samenleving, dan moe-
ten we nieuwe generaties aanspre-
ken. Als ik nu kritisch naar Humanitas 
kijk zie ik veel stuurlieden en te wei-
nig roeiers. De besluitvorming ver-
loopt vaak stroperig, er is een kloof 
tussen het Hoofdbestuur en de basis, 
de Afdelingen. Onze profilering in de 
publiciteit is onvoldoende. Veel Af-
delingen leiden een kwijnend be-
staan. De aansturing van de profes-
sionals kent een zekere mate van ver-
snippering, door de verscheidenheid 
is onze eenheid nauwelijks meer te 
herkennen. De vereniging is als het 
ware een verzameling eilanden, een 
bonte lappendeken met complexe 
onderlinge relaties. Ook doen we 
dingen dubbel met verwante organi-
saties, als het Humanistisch Verbond. 
We moeten onze energie niet zo ver-
spillen. Wie door het vangnet van de 
verzorgingsstaat is gedonderd is niet 
geïnteresseerd in ellenlange struc-
tuurdiscussies. Die heeft een vitale, 
efficiënte, effectieve vereniging no-
dig, een vereniging die helpt.' 

ERIK STIBBE 
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Nieuwe leden van het hoofdbestuur. V.l.n.r.: May, Sastromedjo en Cherpanath. 

O 

cis in 
anitas-bestuur 

Anne Sastromedjo 

Op vele plaatsen in Nederland zijn 
bij Humanitas mensen actief van 
zeer uiteenlopende herkomst. Ook 
Surinamers. In het landelijk bestuur 
was dit deel van onze samenleving 
tot dusver niet vertegenwoordigd. 
Daar is op 5 november verandering 
in gekomen. Op advies van de 
Stichting Landelijke Federatie van 
Welzijnsorganisaties voor Surina-
mers heeft het Hoofdbestuur me-
vrouw drs A. Sastromedjo en drs R. 
May voorgedragen als nieuwe le-
den van het Hoofdbestuur van Hu-
rnanitas. De Algemene Vergadering 
van Afgevaardigden heeft die voor-
dracht aanvaard. 
Daarmee is na de ondertekening 
van een samenwerkingsovereen-
komst tussen de Landelijke Federa-
tie en Humanitas op 8 mei van dit 
jaar in Utrecht een nieuwe stap ge-
zet op weg naar een betere toegan-
kelijkheid van Humanitas en de 
voorzieningen van Humanitas voor 
Surinamers. Nederland telt ruim 16 
miljoen inwoners.  Ruim 200.000 
daarvan zijn afkomstig uit Suriname. 
Dat betekent: afkomstig uit een cul-
tuur met andere gewoonten, andere 
normen en waarden dan de traditio-
neel Nederlandse. Dat is wennen 
voor beide partijen - en aan dat 
wennen wil Humanitas actief mee-
werken. Formeel is er geen vuiltje 
aan de lucht: alle Nederlanders 
hebben dezelfde rechten, of ze ooit  

geboren zijn in Doetinchem, in Bro-
kopondo, in Paramaribo of Amster-
dam. In de praktijk blijkt het alle-
maal minder ideaal. Mensen begrij-
pen elkaar vaak verkeerd omdat ze 
vanuit andere denkwerelden ko-
men. 
Humanitas kan er nu aan gaan wer-
ken om die denkwerelden ook op 
het hoogste bestuursniveau beter 
voor elkaar verstaanbaar te maken. 

Ronald May 
Ronald May werkt als coordinator 
hulpverlening aan migranten voor 
de RIAGG's in Den Haag. Als pro-
fessionele werker heeft hij zich ja-
renlang zowel op organisatorisch-
als op beleidsniveau ingezet voor 
de multi-culturalisatie van algemene 
instellingen. 
Hij onderstreept de doelstellingen 
van Humanitas volledig en vindt het 
werk van de vereniging belangrijk. 
De uitgangspunten, zoals onder 
meer het respecteren van de mens 
als cultuurdrager en het gelijkwaar-
digheidsbeginsel, onderschrijft hij 
van harte. 
Ook stemt hij in met het door de 

vereniging gelegde accent op de 
verantwoordelijkheid van mensen 
en groepen mensen, inclusief al-
lochtone, voor het realiseren van 
een goede toekomst van de samen-
leving.  

Anne Sastromedjo, coordinator bij 
het Projectbureau Samen Werken 
van de Arbeidsvoorziening in Am-
sterdam, is gespecialiseerd in vol-
wasseneducatie en ontwikkelde on-
der meer cursussen informatica 
voor vrouwen. Zij was directeur van 
de Stichting Probrasa (een regio-
nale steunfunctie-instelling voor Su-
rinamers) in Tilburg. 

dr J.K. Cherpanath  
Een oude bekende van Humanitas 
komt terug op een geheel andere 
plaats: van 1972 tot 1978 was Jos 
Cherpanath directeur van de Stich-
ting Humanitas in Rotterdam. Daar 
was hij verantwoordelijk voor de 
Humanitas-instellingen voor verzor-
ging, verpleging, revalidatie en 
huisvesting van ongeveer 2000 ou-
deren in Rotterdam. Hij was een van 
de initiatiefnemers van een van de 
eerste dagbehandelingen voor 
deze groep in ons land, ingevoerd 
in een van de verpleeghuizen van 
Humanitas. Ook was hij betrokken 
bij het openstellen van verzorgings-
huizen voor ouderen in de wijk die 
dagverzorging nodig hebben. 
In 1978 werd Jos Cherpanath alge-
meen directeur van het ziekenhuis 
Zonnestraal in Hilversum en vervol-
gens tot voor kort directeur medi-
sche zaken en patiëntenzorg van de 
drie inmiddels (mede onder zijn lei-
ding) gefuseerde Hilversumse zie-
kenhuizen. Daarnaast vervult hij 
een aantal bestuurlijke functies in 
de gezondheidswereld. 
Dr J.K. Cherpanath is geboren in 
Kerala, India. Hij studeerde in Ker-
ala, Madras en Nijmegen. Sinds 
1970 heeft hij de Nederlandse natio-
naliteit. Hij woont in Hilversum. Be-
gin dit jaar trad dr. Cherpanath toe 
tot het bestuur van de Stichting Be-
drijven & Humanitas. Als goed lid 
van Humanitas draagt hij via die 
stichting bij aan het verwerven van 
steun (mensen en geld) voor Huma-
nitas bij het bedrijfsleven. Zijn per-
soonlijke steun komt nu tot uitdruk-
king in zijn benoeming tot lid van 
het hoofdbestuur door de Alge-
mene Vergadering van Afgevaar-
digden op 6 november. 
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Erasmus-onderzoekers adviseren: 

Humanitas en Humanistisch 
Vraag honderd mensen op 

straat wat het verschil is 
tussen Humanitas en het 
Humanistisch Verbond. 

Het treft als u er één vindt 
die een zinnig antwoord 
geeft. Beide organisaties 

hebben te maken met een 
dalend of, op zijn best, ge-

lijkblijvend ledental. Die 
ledentallen staan boven-
dien in geen enkele ver-

houding tot het aantal 
mensen in Nederland dat 
zich 'humanist' noemt (ca 

20 procent). Beide organi-
saties kennen organisato-
rische problemen en heb-
ben te maken met aantas-

ting van de financiële 
basis voor hun werk. 

Het zijn conclusies van 
een onderzoekgroep van 

de Erasmus-universiteit in 
Rotterdam, begeleid door 
bestuurders van Verbond 
en Vereniging. Onderzoe-
kers en begeleiders heb-
ben zich niet beperkt tot 

een analyse, maar voegen 
daar aanbevelingen aan 

toe. De Algemene Verga-
dering van Afgevaardig-

den van Humanitas (AVA) 
besloot 6 november die 
analyses en aanbevelin-

gen intern in discussie te 
brengen. Waar gaat het 

precies over? 
8 VAN MENS TOT MENS december 1993 

Uitgangspunt van het onderzoek is 
dat drie problemen een gezond 
voortbestaan van het Humanistisch 
Verbond en Humanitas bedreigen: 
het lage ledental, het onduidelijke 
beeld dat de buitenwereld van bei-
den heeft en de 'eilandcultuur' bin-
nen het humanistische deel van Ne-
derland: veel verschillende organi-
saties zonder herkenbare 
samenhang. De financiële proble-
men komen daar nog bij. 
De manier waarop Verbond en Ver-
eniging met elkaar omgaan, varieert 
van nauwe samenwerking tot zeer af-
standelijk. Vooral Humanitas legt de 
nadruk op de eigen onafhankelijk-
heid: goede vrienden, maar niet aan 
elkaar ondergeschikt. Formeel ge-
heel juist, al begrijpt de buitenwe-
reld het niet steeds. De achtergrond 
van deze houding is echter zeer con-
creet: veel leden en vooral vrijwilli-
gers voelen zich aangetrokken tot de 
wijze van werken van Humanitas 
maar willen niet meteen als 'georga-
niseerde humanisten' te boek staan. 
Het is veelzeggend dat mensen die 
overwegen lid te worden van Huma-
nitas nog al eens wantrouwig vragen 
of ze daarmee meteen ook lid zijn 
van het Verbond. Uiteraard niet, 
maar het tekent de verschillende 
imago's. 

Bestaansrecht 
Net als mensen hebben organisaties 
een natuurlijke drang om te overle-
ven. De vraag is: waartoe? Voor Hu-
manistisch verbond en Humanitas 
onderkennen de onderzoekers een 
aantal duidelijke functies in de sa-
menleving. Met een aanbod van 
vorming en bezinning helpen zij 
mensen bij de vormgeving van de  

eigen levensbeschouwing. Met 
geestelijke verzorging helpen zij 
mensen bij de inrichting van hun ei-
gen leven. Met praktische vormen 
van hulp- en dienstverlening helpen 
zij mensen met concrete problemen 
van praktische aard. En zij staan 
voor de humanistische waarden en 
normen in een veelvormige samen-
leving. 
Dat is niet niks. Daar heeft een sa-
menleving waarvan ongeveer 50 
procent buitenkerkelijk is, zeker 
behoefte aan. Daarom durven de 
onderzoekers te constateren dat er 
volop kansen zijn voor een bloeiend 
voortbestaan van Humanistisch Ver-
bond en Humanitas. Het hangt er 
vooral van af hoe zij er in slagen 
hun taken te vervullen. 
Eerste advies: minder navelstaren, 
meer naar buiten kijken. Tweede 

advies: concentreren  op kerntaken 

in plaats van de aandacht te ver-
snipperen over talloze onderwer-
pen, hoe belangrijk die elk op zich 
ook mogen zijn. Voor beide organi-

saties geldt dat zij toch niet in staat 
zijn de hele wereld te verbeteren. 
En 'op eigen erf' is genoeg te doen. 
Derde advies: vergroten van 

de 

slag-vaardigheid. Wie de lange we-
gen kent die vaak voorafgaan aan 
de besluitvorming, begrijpt dat hu-
manisten vaak niet voorop lopen 
maar achteraan sukkelen. Zeer de-
mocratisch, maar met verlies aan in- 

vloed als humanisten pas met een 
mening komen als de discussie al 

p 
bijna voorbij is. En ook oplossingen 
voor praktische roblemen  

moeten 

sneller tot uitvoering worden ge-

bracht, vóór anderen de weg al op 
voor humanisten wellicht 

onwel- 

kome wijze hebben geblokkeerd. 

Aad van Oosten in hoofdbestuur Verbond 
Aad van Oosten, tot voor kort secretaris van Humanitas en directeur 
van het landelijk bureau Humanitas is door het congres van het Huma-
nistisch Verbond gekozen in het nieuwe hoofdbestuur van het Ver  
bond. Hij is daarmee een van de acht leden van dit geheel vernieuwde 
bestuur, dat nu wordt aangevoerd door dr Paul Cliteur, universital'

,  

hoofddocent Encyclopedie van de Rechtswetenschappen in Lelden. 



Verbond moeten samenwerken 

Nog gezellig onder elkaar smikkelen afgevaardigden tijdens de AVA van hun lunch. 

Tenslotte het vierde en zeer cruciale 
advies: meer samenwerking. Géén 
fusie, zo stellen vooral de begelei-
dende bestuurders. Hoewel het on-
derzoek ook een reeks van zaken 
noemt die men samen zou kunnen 
doen. Daarbij zijn een aantal prakti-
sche, ondersteunende taken. Een ge-
zamenlijk servicebureau zou beide 
ledenadministraties efficiënter kun-
nen bijhouden, de fondsenwerving 
met meer geconcentreerde deskun-
digheid ter hand kunnen nemen, de 
financiële administratie tegen lagere 
kosten kunnen verzorgen. Enkele 
medewerkers op éénmansposten 
kunnen steun krijgen van soortge-
lijke collega's uit de andere organi-
satie. Het is denkbaar onderzoek 
naar veranderingen en trends in de 
samenleving samen aan te pakken. 
Hier wreekt zich echter het gegeven 
dat uiteindelijk alleen Humanistisch 
Verbond en Humanitas onder de 
loep zijn genomen, niet de andere 
humanistische clubs. Een goed servi-
cebureau zou immers ook voor ande-
ren kunnen werken, voor de Vrije 
Gedachte, voor de IHEU (de Interna-
tional Humanist and Ethical Union), 
voor HOM (mensenrechten), HIVOS 
(ontwikkelingssamenwerking en 
HVO (vormingsonderwijs). Dat klinkt 
deels heel plausibel. Maar waarom 
dan ook niet voor bij voorbeeld het 
NIVON, de Vereniging voor Open-
baar Onderwijs, de 'vereniging-
spoot' van de VARA? 
Als het alleen gaat om technische 
kennis en faciliteiten zonder inhou-
delijke lading, zou het best kunnen. 
Je zou ook kunnen denken aan uitbe-
steden, soms nog veel goedkoper. 
Maar het gaat niet alleen om vakma-
tige dienstverlening.  Er is ook nog 
zoiets als identiteit. De meerwaarde 
van mensen die werken voor een 
doel en niet alleen voor een salaris. 

Spreekbuis 
Een andere taak, die de onderzoe-
kers zien weggelegd voor een geza-
menlijke aanpak is de 'spreekbuis-
functie'. Humanistisch Verbond en 
Humanitas zijn beide redelijk demo-
cratisch georganiseerd. Dat bete- 

kent: veel overleg, veel ruggespraak 
vóór iets of iemand zich namens de 
vereniging ergens in het openbaar 
over durft uit te spreken. Werkelijk 
gedelegeerde bevoegdheden zijn 
zeldzaam, de tenen zijn lang. Dat 
leidt er toe dat meningen die in grote 
lijnen door iedereen worden ge-
deeld, veelal pas worden uitgespro-
ken als iedereen zijn/haar zegje 
heeft kunnen doen. En als de samen-
leving al weer een paar onderwer-
pen verder is. Woordvoerders (de 
voorzitters voorop) van humanisti-
sche organisaties moeten even pro-
minent in de samenleving aanwezig 
zijn als hun collega's van andere le-
vensbeschouwelijke of maatschap-
pelijke groeperingen. Zij moeten uit-
spraken kunnen doen namens hun 
achterban, maar zonder gedwongen 
te zijn die vooraf over elke punt en 
komma te raadplegen. 
De onderzoekers stellen voor daar 
een nieuwe structuur voor in het le-
ven te roepen: een Humanistisch 
centrum Nederland. Een kleine, slag-
vaardig werkende groep met als 
hoofdtaak de beïnvloeding van de 
samenleving vanuit een humanisti-
sche visie. Dit Centrum zou humanis- 

tisch gefundeerde standpunten zelf-
standig en attent op het juiste mo-
ment naar buiten kunnen brengen. 
Op die manier kan het georgani-
seerde humanisme in Nederland 
meer van zich laten horen. Journalis-
tiek en politiek krijgen een humanis-
tisch `aanspreekpunt'. Zonder dat ie-
mand van nóg weer een humanisti-
sche club lid hoeft te worden. 

De centen 
Een van de aanleidingen tot het 
`Erasmus-onderzoek' was de finan-
ciële positie op langere termijn van 
vooral het Humanistisch Verbond. Ei-
genlijk is het draagvlak voor alle ta-
ken van het Verbond wel erg klein. 
Hetzelfde geldt, in iets mindere 
mate, voor Humanitas. Beiden zijn 
deels afhankelijk van overheidssub-
sidies, waarover op langere termijn 
nooit zekerheid bestaat en zeker niet 
in deze tijd van bezuinigingen en 
verleggen van verantwoordelijkhe-
den van de overheid naar het parti-
culier initiatief. Van de contributies 
kan zeker Humanitas niet leven, 
daarvoor is het tarief te laag. Van ka-
pitaalopbouw zoals bij sommige ker-
ken, via erfenissen, legaten en grote 
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Het nieuwe hoofdbestuur van Humanitas 
na afloop van de AVA'93 bijeen in de tuin 
van het conferentieoord van Euroase in 
Amersfoort. Van links naar rechts: 
W.T.M. Molle (Rotterdam), J. Renken 
(Hoogeveen), mevr. K.H. van den Berg-
Veenhuizen (Arnhem), mevr. M.T.A. Duijm 
(Den Haag), R. May (Utrecht), mevr. 
E. Claes (Amstelveen), mevr. A. Sastro-
medjo (Amsterdam), J.J.C. Oudenaarden 
(Stramproy), J.G.H. van Amerongen (Oud-
Beijerland), mevr. E. Reijs (Amsterdam), 
G.Brouwer (Rotterdam), R.A. Pijlman 
(Kropswolde), P.G.A. van den Kerkhoff 
(Leiden), J.K. Cherpanath (Hilversum) en 
P. van Agteren (Rotterdam). Geheel rechts 
F.W. Nelen, de nieuwe directeur van het 
Landelijk Bureau. 

schenkingen, is nog onvoldoende 
sprake. Geen verwijt: Humanitas en 
het Verbond zijn beide pas in 1945 
opgericht, de meeste grote kerkge-
nootschappen al eeuwen geleden. 
Samenwerking zou kosten kunnen 
besparen. Samenwerking zou ook, zo 
stelt het rapport, kunnen leiden tot 
versterking van de fondsenwerving 
als resultaat van meer duidelijkheid. 
Samenwerking - geen fusie. Want 
één en één is in dit geval vrijwel ze-
ker minder dan twéé. De structuur 
van de contributies vertoont vrijwel 
onoverbrugbaar grote verschillen: 
Humanitas vraagt een vast, relatief 
laag bedrag. De contributie voor het 
Verbond is gekoppeld aan het inko-
men en gemiddeld meer dan twee-
maal zo hoog als voor Humanitas. Bo-
vendien zijn ca 6000 mensen lid van 
beide verenigingen en betalen dus 
ook dubbel. Een fusie zou juist la-
gere inkomsten opleveren, nog bui-
ten beschouwing gelaten dat een 
deel van de leden van Humanitas be-
slist geen lid van het Verbond wil 
zijn en dus bij een fusie zou afhaken. 
Wat zeker mogelijk moet zijn is 
(technische) samenwerking bij het 
verwerven van meer subsidies en 
meer donaties voor bepaalde werk-
gebieden. Fondsenwervende acties 
kunnen (misschien) beter op elkaar 
worden afgestemd. Kennis op dit ter-
rein kan worden uitgewisseld. 
Want twee wéten wel meer dan één. 

Taakverdeling 
Hoe is de taakverdeling tussen Hu- 
manitas en het Verbond tot stand ge- 
komen? 
Bij de oprichting leek alles duidelijk. 
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Humanitas zou zich richten op maat-
schappelijk werk (later: maatschap-
pelijke dienstverlening). Het Ver-
bond zou zich richten op inhoud en 
vormgeving van de humanistische 
levensbeschouwing. 
Waartoe behoort het begeleiden van 
en spreken bij begrafenissen en cre-
maties? Onder welke noemer hoort 
rouwverwerking thuis? Is vriend-
schappelijk huisbezoek een vorm 
van praktische hulpverlening of van 
geestelijke bijstand? Waarom orga-
niseert de één dienstverlening aan 
mensen met een verstandelijke han-
dicap en heft de ander een werk-
groep op hetzelfde terrein op? 
De onderzoekers zien zelf ook, dat 
tradities hier een rol spelen. Om te 
toetsen waar de verschillende activi-
teiten thuishoren geven zij een ver-
deling in twee groepen aan: 
geestelijke vorming en verzorging 
(Humanistisch Verbond) en 
maatschappelijke hulp (Humanitas). 
Wijselijk gaan zij niet verder dan te 
constateren dat de betrokkenen er 
maar over moeten praten... 

Ter discussie 
Het hoofdbestuur van Humanitas stelt 
zich tot dusver op het standpunt dat 
vergroting van de efficiëntie door sa-
menwerking tussen de landelijke bu-
reaus een zaak is van de directies, 
zolang de eigen identiteit maar ge-
waarborgd blijft. Voor het overige 
vraagt het hoofdbestuur de vereni-
ging de discussie aan te gaan over 
de inhoud van het rapport. De Alge-
mene Vergadering van Afgevaardig-
den (AVA) heeft zich daar achter ge-
steld. 

Het Humanistisch Verbond gaat iets 
verder. Daar wil men direct nagaan 
hoe de aanbevelingen uit het rapport 
kunnen worden uitgevoerd. De di-
rectie van het landelijk bureau heeft 
daar ook met zoveel woorden de op-
dracht gekregen om te onderzoeken 
welke diensten kunnen worden sa-
mengevoegd. 

Discussie wil zeggen dat mensen 
zich in een onderwerp verdiepen en 
er met elkaar over in gesprek raken. 
Wil een discussie vruchtbaar zijn, 
dan moeten de resultaten van die ge-
sprekken ook met elkaar in verband 
worden gebracht en vastgelegd,  
waarna 'bevoegde organen' conclu-
sies kunnen trekken. 
Binnen Humanitas zal die discussie 
zich nu in eerste instantie moeten af-
spelen binnen de afdelingen en, 
eventueel, binnen de gewesten. 
Daarna zal de discussie moeten te-
rugkomen op landelijk niveau. Voor 
sommige besluiten kan het hoofdbe-
stuur de verantwoording nemen, an-
dere zullen moeten worden voorge-
legd aan de AVA. 
Basis voor alle discussies is het rap- 

port van de Erasmus-onderzoekers.  

In dit artikel zijn een aantal belang-
rijke punten uit het rapport aangege-
ven en soms kritisch bekeken door 
een uiteraard subjectieve bril. Wie 
ècht wil oordelen moet kennisnemen 
van het rapport zelf. 
Leden van Humanitas kunnen het aan-
vragen door f 3.- (voor kopieer- en 
verzendkosten) over te schrijven OP 
postgiro 582000 ten name van Huma-
nitas te Amsterdam onder vermelding 

`Erasmus'. 

elding 

Het hoofdbestuur hoopt dat er veel 
exemplaren moeten worden verzon-
den. 

ERIK STIBBE 
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Nieuw vrijwilligersbeleid 
in ontwikkeling 

De afgelopen jaren is in 
de vereniging naar voren 

gekomen dat de afspra-
ken over de rol en bete-

kenis van vrijwilligers bij 
de realisering van de ver-
enigingsdoelen aan actu-

alisering toe zijn. Vanuit 
dat gegeven verzocht het 

hoofdbestuur de be-
stuurscommissie maat-

schappelijk activerings-
werk (BCMA) om een 

aanzet voor nieuw vrijwil-
ligersbeleid. Op tafel 

kwamen een brainstorm-
notitie en een beknopte 

beleidsnota. Voordat het 
hoofdbestuur er knopen 
over doorhakt, wilde zij 

een discussie met de ver-
eniging. Het werd de 

mini-conferentie 'Opstap 
naar nieuw vrijwilligers-

beleid' tijdens de AVA 
op 5 november. 

Tijdens de mini-conferentie werd, na 
een prikkelende inleiding van me-
vrouw Mavis Carrilho van het Cen-
trum voor Ingebouwde Vorming 
over 'Werken met vrijwilligers', in 
vier afzonderlijke werkplaatsen aan-
dacht besteed aan evenzovele kern-
zaken uit de twee door de BCMA uit-
gebrachte stukken. 

Werkplaats 1 
Humanitas werkt zowel met beroeps-
krachten als met vrijwilligers. Zijn er 
nu duidelijke criteria of richtlijnen te 
geven voor werken met beroeps-
krachten, voor werken met vrijwilli-
gers of voor werken met een combi-
natie van beide ? 
Het is steeds afhankelijk van wat we 
precies willen bereiken, van beno-
digde kundigheden en de vereiste 
tijd. Er is bovendien een beperking 
aan wat je van mensen in hun vrije 
tijd mag vragen. Overigens geven 
vrijwilligers zelf dikwijls sterk afwij-
kende grenzen aan. Per initiatief 
moet worden bekeken met inzet van 
wie zaken het best kunnen worden 
uitgevoerd. Algemene regels zijn 
niet te geven. 

Werkplaats 2 
Humanitas moet alert en flexibel re-
ageren op knelpunten en noodsitu-
aties waarin mensen verkeren. Is dit 
mogelijk met vrijwilligers en onder 
welke voorwaarden? 
Men was van oordeel dat het al dan 

niet met vrijwilligers 
werken geen wezen-
lijke rol speelt bij 
het antwoord op de 
vraag of er al dan 
niet snel, adequaat 
of vernieuwend kan 
worden opgetreden. 
Van belang zijn een 
hecht netwerk, 
goede informatie 
over beschikbare 
kwaliteiten, organi-
satietalent en be-
reidheid om iets te 
doen. Daarmee moe-
ten met vrijwilligers 
zaken snel voor el- 

kaar te krijgen zijn. Essentieel zijn 
goede professionele ondersteuning, 
adequate voorlichting en training en 
openheid voor aangedragen actie-
punten. 

Werkplaats 3 
Ook werken met vrijwilligers stelt 
kwaliteitseisen. Hoe ver reikt dat of 
mag dat reiken en wie moet aandacht 
besteden aan het creëren en op peil 
houden van de kundigheid en deskun-
digheid van vrijwilligers? 
Kwaliteitseisen mogen zeker gesteld 
worden, maar die hangen af van de 
taken. Er is een duidelijke wens uit-
gesproken om zeker met betrekking 
tot bekwaamheden die terugkerend 
gevraagd worden of landelijk of re-
gionaal een minimum cursus- of trai-
ningspakket aan te bieden. Bedenk 
steeds wel dat vrijwilligerswerk pret-
tig moet blijven. 

Werkplaats 4 
Het officiële Humanitas standpunt is 
dat vrijwilligerswerk onbetaald werk 
is. Maar schaarste aan vrijwilligers 
brengt hier en daar vergoedingen 
mee. Kan/moet Humanitas om deze 
trend heen? Zo ja, hoe dan? 
Er bleek weinig animo voor betaling 
van vrijwilligers. Volgens sommigen 
is vrijwilligerswerk 'onbetaalbaar'. 
Anderen duidden op het gevaar dat 
mensen vanuit verkeerde motieven 
in het vrijwilligerswerk aan de gang 
gaan. Betaling roept meer proble-
men op dan het oplost. Wel was er 
begrip voor 'beloning' anders dan in 
geld uitgedrukt naar voren. Over ei-
gensoortige beloningsvormen moet 
creatief worden nagedacht. De vrij-
willigersschaarste zou geattaqueerd 
kunnen worden door goed door-
dachte, zorgvuldige werving, door te 
zorgen voor uitstekende begeleiding 
en door te zorgen voor heldere 
werkafspraken. 

Bovenstaande gegevens worden be-
trokken bij de verdere uitwerking 
van vernieuwd vrijwilligersbeleid 
van de vereniging. 

MICHAEL KERKHOF 
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politiek 
De zaal mocht tijdens de lustrum-

viering van Stichting Kinderop-
vang Humanitas twee maal een 

stem op een politieke partij 
uitbrengen. Eenmaal voor en de 
andere keer na een betoog over 

kinderopvang van politici. 
Kleine verhaaltjes kunnen grote 

effecten hebben, zo bleek. 

Uitslag stemmingen op 
basis van betogen van CDA, 

PvdA en D66 

voor betoog na betoog 

CDA 7,2 14,2 
PvdA 47,6 59,0 
VVD 8,3 5,3 
D66 20,2 12,0 
Overigen 14,3 9,3 

Vijf jaar Stichting Kinderopvang Humanitas 

Kinderopvang succesverhaal 
moeten wennen aan de inbreng van 
werkgevers en ouders. In vroeger 
jaren werd daar heel simpel over 
gedacht. 'Het werkveld dacht dat zij 
het aanbod bepaalde', zei Offer-
mans, 'en dat er niet veel meer no-
dig was dan een stenciltje waarmee 
het aanbod aan geachte klant kon 
worden gesleten. En dat met behoud 
van vrij tussen Kerst en nieuwjaar, 
drie tot vier weken sluiting tijdens 
de zomervakantie, in het voorjaar 
een week sluiting voor deskundig-
heidsbevordering in de bekende hut 
op de hei, gebruiksonvriendelijke 
openingstijden en zo nog een aantal 
heilige huisjes.' 
Hoewel de capaciteit in de kinder-

opvang vele malen kleiner is dan de 
vraag, wordt er al wel veel meer re-
kening gehouden met de wensen en 
noden van de klanten. Het kwaliteits-
denken heeft zich, net als in de ge-
hele dienstverlening, ook genesteld 
in de kinderopvang. Dat zal ook wel 
moeten, meende minister d'Ancona, 
want het aantal plaatsen in de kin-
deropvang zal de komende jaren 
toenemen. Als er meer aanbod ont-
staat, worden de klanten kritischer. 
Kwaliteit zal de komende jaren 
daarom steeds belangrijker worden. 
Theo Offermans betoogde dat dit 
voor de Stichting Kinderopvang Hu-
manitas de komende tijd een be-
langrijk onderwerp zal worden. De 
minister stelde hem tijdens de lus-
trumviering een subsidie in het 
vooruitzicht waarmee de stichting 
een voorstel kan uitwerken om te 

komen tot een objectieve kwaliteits-
standaard voor de eigen dienstver-
lening. 

De kinderopvang is de 
laatste vijf jaar een onver-

bloemd succesverhaal 
geweest. Zij is echter nog 

maar half zo groot als zij 
moet zijn. Ook moet meer 

aandacht komen voor 
kwaliteit. In plaats van 

meer wil de minister van 
WVC echter minder geld 
beschikbaar stellen. Op-

drachtgevers staan niet te 
trappelen om meer te be-

talen dan zij nu al doen. 
Een breed front van poli-
tici, werkgevers, ouders 

en kinderopvang zelf 
pleit voor handhaving 

van de overheidsrol. 

'Kinderopvang is booming busi-
ness', stelde minister d'Ancona tij-
dens het eerste lustrum van Stich-
ting Kinderopvang Humanitas. Een 
terechte opmerking, want de kin-
deropvang in zijn algemeenheid is 
de laatste jaren flink uit te kluiten 
gewassen. In maar liefst 95 procent 
van alle collectieve arbeidsover-
eenkomsten is iets geregeld over 
kinderopvang. Het aantal opdracht-
gevers van Stichting Kinderopvang 
Humanitas is sinds 1991 meer dan 
verviervoudigd tot 66. De sociaal-
economische omstandigheden 
noopten de overheid eind jaren 
tachtig tot maatregelen om vrouwen 
nader bij het arbeidsproces te be-
trekken. In 1990 pompte de toenma-
lige minister van WVC, Brinkman, 
130 miljoen gulden in de kinderop-
vang. Tot dan toe stelde de omvang 
kinderopvang landelijk gezien niet 
veel voor. Minister d'Ancona trapte 
het gaspedaal vanaf 1991 een stuk 
dieper in. Dit jaar stelt haar depar-
tement 290 miljoen gulden ter sti-
mulering van de kinderopvang be-
schikbaar. 
Kinderopvang Humanitas heeft goed 
garen gesponnen bij dit beleid. Het 
ene na het andere kinderdagverblijf 
werd geopend. Kinderopvang Hu-
manitas is een van de grootste aan-
bieders van kinderopvang in het 
land. Maar het is vooral een zaak van 
overheidsgeld. De bedoeling is om 
kinderopvang voor een belangrijk 
deel ook te laten dragen door op-
drachtgevers. Want kinderopvang is 
geen gratis basisvoorziening zoals 
bijvoorbeeld het onderwijs. Alle 
partijen moeten dus meebetalen aan 
kinderopvang. Nu is de bereidheid 
daartoe iets groter dan vroeger. 'Al-
gemeen leefde er vroeger een op-
vatting van: als je kinderen wilt, moet 
je er ook maar zelf voor zorgen', zei 
Theo Offermans, directeur van Stich-
ting Kinderopvang Humanitas, tij-
dens de lustrumviering in de 
Goudse stadsschouwburg. 'Nog al-
tijd, en niet alleen in kringen van 
werkgevers, klinken deze geluiden, 
zij het iets minder.' 
Ook de kinderopvang zelf heeft  

Jubelgeluiden 
De toekomst van de kinderopvang is 
echter ongewisser dan alle jubelge-

luiden doen vermoeden. Het minis-
terie van WVC heeft al bezuinigin-

gen in de pen. Over vier jaar zal de 
subsidie voor kinderopvang met 
honderd miljoen gulden zijn vermin-
derd tot 190 miljoen. De kinderop-

vang moet dan worden gedragen 
door bijdragen van de klanten,  be-
drijven en gemeenten. Maar het is 
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met onzeker vervolg 
nog lang niet zeker of het bedrijfsle-
ven de middelen en de wil opbren-
gen om geld in kinderopvang te ste-
ken. Vooral kleinere bedrijven zijn 
niet happig. 'Ik voorzie met name op 
het platteland in de toekomst grote 
problemen', zei Offermans. Dit 
schept nauwelijks zekerheid voor de 
toekomst. Het gevaar is niet denk-
beeldig dat de kinderopvang mee 
zal deinen op de golven van het eco-
nomisch getij, als zij afhankelijk 
wordt van bijdragen uit het bedrijfs-
leven. 
E.R. Steenborg, directeur beleids-
en overlegzaken van KBB (de Bijen-
korf) onderstreepte dat nog eens. Hij 
waarschuwde voor een omslag, 
vooral vanwege de enorme prijsont-
wikkeling die zich in de kinderop-
vang voordoet. `De prijsontwikke-
ling in de kinderopvang', zo zei hij, 
`staat niet in verhouding tot wat in 
andere sectoren in de dienstverle-
ning gaande is.' Om deze reden zou-
den er wel eens bedrijven kunnen 
afhaken. Maar de prijsverhogingen 
in de kinderopvang zijn een logisch 
gevolg van een inhaalslag. De lonen 
in de kinderopvang waren uitzon- 	PvdA) pleitten allemaal voor het 
derlijk laag. De loonsverhoging 	overeind houden van budgetten van 
werkt echter door in de prijzen van 

	
kinderopvang. 

kinderopvang. 	 Ook legden zei allemaal het accent 
In tegenstelling tot de plannen die 	op kwaliteitsverhoging. Dat bete- 
leven op het ministerie van WVC, 	kent dat er flink meer geld bij moet. 
lijkt de politiek nog niet toe aan een D66 wil zelfs van kinderopvang een 
afbouw van de subsidie voor kinder-  basisvoorziening maken. Dat kan 
opvang. Aanwezige politici (Doel- 	door de belastingaftrek voor het 
man van het CDA, Engelshoven van dubbele kostwinnerschap voor 
D66 en Van Nieuwenhove van de 

	
tweeverdieners af te schaffen. Dat 

Kwaliteit 
De Stichting Kinderopvang Humanitas heeft het initiatief geno-
men tot de opzet van een databank, waarin gegevens over kin-
deropvang in Nederland centraal kunnen worden geregistreerd. 
Die databank moet inzicht geven in onder andere capaciteit en 
bezettingsgraad, kosten en de zogenaamde ISO-kwaliteit (een 
internationale kwaliteitsnorm). De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten heeft al een modelverordening gemaakt, waarin het 
vooral gaat om opleidingseisen voor het personeel, oppervlakte 
van de verblijven, veiligheid en hygiëne. Als het aan Humanitas 
ligt komen daar normen bij voor bijvoorbeeld pedagogisch be-
leid, bedrijfsvoering en continuïteit. 

levert tien miljard gulden per jaar 
op. CDA en PvdA zijn daar minder 
van geporteerd, maar ook zij zijn 
voor het handhaven van de budget-
ten voor kinderopvang. Ook over de 
kwaliteit waren de parlementariërs 
het eens. Dat moet centraal gere-
geld worden. PvdA meent dat dit 
kan worden vastgelegd in de Wel-
zijnswet. 
Het lijkt er veel op dat de minister 
vooralsnog geen groot draagvlak 
vindt bij de geplande vermindering 
van subsidie voor kinderopvang. Zo-
wel een breed front van volksverte-
genwoordigers als betrokkenen 
rond de kinderopvang zien blij-
vende overheidsstimulering als 
meer dan gewenst. Hoe zich dat de 
komende vijf jaar zal voltrekken is 
onvoorspelbaar. Het is wel duidelijk 
dat alleen de vraag naar kinderop-
vang niet genoeg is om voldoende 
plaatsen van goede kwaliteit te 
waarborgen. 

HENK VLAMING 
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Humanitas is bestuurlijk 
betrokken bij de opzet 

van een landelijk project 
`Alternatieve Vreemde-

lingenbewaring' dat 
streeft naar menswaardi-

ger wegen om afgewezen 
asielzoekers uit te zetten. 
Uitzetting geldt als sluit-
stuk van het vreemdelin-

genbeleid in ons land. 
Asielzoekers worden tot 
de feitelijke uitzetting in 

een huis van bewaring of 
in een strafinrichting 

geparkeerd, zonder dat 
er in strafrechtelijke zin 

op hen iets valt aan te 
merken. 

Van 1990 tot 1992 zetten een aantal 
organisaties, waaronder Humanitas 
in de regio Alkmaar, het experi-
ment Alternatieve Vreemdelingen-
bewaring (AVB) op. Bedoeld om 
vluchtelingen te helpen. Maar ook 
om beleidmakers duidelijk te ma-
ken dat er een andere aanpak van 
deze problematiek van afgewezen 
asielzoekers mogelijk is. 
Steeds meer mensen verlaten huis 
en haard omdat zij door honger of 
politieke troebelen worden be-
dreigd. Voor economische vluchte-
lingen ligt er dan een levensgroot 
probleem. De rijkere gebieden in 
de wereld zitten zelden op hun 
komst te wachten. Niet zelden 
kiezen mensen daarom voor niet 
officiële kanalen en komen dan 
bedrogen uit. In Nederland verblijft 
inmiddels een onbekend aantal 
illegale vreemdelingen. Deels zijn 
zij het resultaat van een weinig 
doelmatige vreemdelingenbewa-
ring. Een flink deel van degenen 
die in bewaring worden gesteld 
kunnen niet binnen een redelijke 
termijn worden uitgezet. Zij worden 
na inbewaringstelling op straat 
gezet met de mededeling binnen 24 
uur ons land te verlaten. Waarheen 
is hun zaak. Met als resultaat dat 
illegaal in ons land verblijvende 
vreemdelingen blijven rondzwer- 

Het grenshospitium in Amsterdam 
Zuid-Oost, het beruchte opvangcentrum 

voor asielzoekers. Foto:ANP 
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Alternatieve 
vreemdelingenbewari 

ven, tot zij opnieuw worden aange-
houden en weer in bewaring wor-
den genomen. Dit volstrekt ineffec-
tief overheidshandelen kost 25 mil-
joen gulden per jaar. Zinloos 
besteed geld. Afgezien daarvan zijn 
er duidelijke ethische en humani-
taire bezwaren tegen deze handel-
wijze. Zware en ziekmakende vrij-
heidsberoving zonder zelfs maar 
een vermoeden van een strafbaar 
feit, is onacceptabel. Geen mens is 
gebaat bij groepen ontheemden 
zonder enig perspectief. 

Experiment 
Het experiment in de regio Alkmaar 
probeert om hier oplossingen voor 
te vinden, waar de betrokken vluch-
telingen mee geholpen zijn. Enkele 
uitgeprocedeerde, afgewezen asiel-
zoekers en arbeidsmigranten zon-
der strafblad zijn - met instemming 
van de rechter - vanuit een Humani-
tas-huis begeleid naar een veilig en 
legaal bestaan ergens in de wereld. 
In het experiment zijn de betrokken 
mensen daadwerkelijk  geholpen.  

Na afloop van het experiment is dit 
ook vastgesteld. Met de nodige in-
spanning, maar vooral met de in-
stelling om mensen echt uit de pro-
blemen te helpen, is het mogelijk 
gebleken om illegaal in ons land 
verblijvende vreemdelingen weer 
een legale plek te geven. Tegelijk 
is vastgesteld dat het overheidsbe-

leid nog steeds onverkort gericht is 
op de ineffectieve en mensonwaar-

dige detentie. Door de initiatiefne-

mers van het project is daarop be-
sloten om ook na het experiment  

met de alternatieve vreemdelingen-

bewaring door te gaan via de op-
richting van een landelijk AVB-pro-
ject. Recent besloot de Bestuurs-

commissie voor het 
Maatschappelijk Activerin.gswerk  

(BCMA) van Humanitas  hieraan ook 
in de toekomst te zullen gaan mee-
doen. Inmiddels ligt er een lande-
lijk projectplan op tafel en wordt er 
naarstig gezocht naar financiën om 
de zaak van de grond te tillen. 

MICHAEL KERKHOF 



Humanistische 
bouwstichting bouwt 

koopwoningen 
Bij de produktontwikke-

ling is de inkomens-
ontwikkeling van de 

doelgroep een belangrijk 
aandachtspunt aldus de 

Humanistische Bouw-
stichting Bejaarden-

huisvesting in haar jaar-
verslag over '92. 

Het HBB moet inspelen 
op de verschillende 

inkomensposities van 
ouderen. Een groeiende 
groep ouderen beschikt 

over een redelijk tot goed 
pensioen of over 

vermogen in de vorm van 
een eigen huis. 

Een gegeven waar iets 
mee is te doen. De HBB 

heeft dan ook de ontwik-
keling van koopwoningen 

ter hand genomen. 

De meeste projecten voor ouderen-
huisvesting zijn tot nu toe gereali-
seerd in de sociale huursector. Zo 
ook bij de HBB/HSHB. Tot voor kort 
was dat ook logisch. Jarenlang had-
den we te maken met categorieën 
ouderen die naast hun AOW weinig 
of geen pensioen hadden. Deze si-
tuatie is echter veranderd. Er ko-
men meer ouderen met een redelijk 
tot goed inkomen. In de nabije toe-
komst zal een deel van de ouderen 
dan ook in staat zijn om meer voor 
wonen te betalen. Zij zullen ook 
meer willen betalen. Maar kapitaal-
krachtige ouderen zullen meer kwa-
liteitseisen stellen aan wonen. 
Zo neemt de groep ouderen toe 
voor wie een op het ouder worden 
toegesneden koopwoning een goed 
alternatief is voor een huurwoning. 
Dat alternatief wordt in de hand ge-
werkt doordat de nieuwbouw in de 
sociale huursector afneemt. De HBB 
is al enkele jaren bezig om op dit 
spoor iets te ontwikkelen. Bijvoor-
beeld het in 1992 totstandgekomen 
wooncentrum De Knik in de ge-
meente Landsmeer. Een groeps-
woonproject voor ouderen met 24 
huur- en 10 koopwoningen. Het eer-
ste HBB-project met koopwoningen. 

Er zullen er meer volgen. Uit een 
peiling onder contribuanten bleek 
dat belangstelling voor koopwonin- 

Foto: Dineke Groenhof 

gen aanwezig is. In de HSHB-contri-
buantenblad Nieuwsbrief van afge-
lopen zomer werd gewag gemaakt 
van een klein onderzoekje. In maart 
en april van dit jaar organiseerde 
de HBB vijf voorlichtingsbijeenkom-
sten, waarin met belangstellenden 
gepraat is over de mogelijkheden 
van koopwoningen. Deelnemers 
voelden voor koopwoningen en ga-
ven aan onder welke voorwaarden 
en binnen welke financiële gren-
zen. Bovendien lieten zij weten wel 
HBB-hulp bij het regelen van de fi-
nanciering en bij het onderhoud 
van de woning te willen. De HBB is 
met deze gegevens verder aan de 
slag gegaan. 
Zo zijn er inmiddels op diverse 
plaatsen koopwoningen in ontwik-
keling. Soms binnen een totaal pro-
ject van koopwoningen, soms als 
onderdeel van een project waarin 
zowel koop- als huurwoningen te 
vinden zijn. De opzet naar koopwo-
ningen betekent een uitbreiding 
van het aanbod voor een ouderen-
publiek, dat maar moeilijk elders 
terecht kan, stelt de HBB. Men is te 
rijk voor toewijzing via het gemeen-
telijk ouderenhuisvestingsbeleid en 
te arm voor het vinden van een voor 
ouderen geschikte woning via de 
vrije markt. Zonder de belangen 
van de minder kapitaalkrachtige 
ouderen te veronachtzamen, doet 
de HBB daar nu iets aan. De koop-
woningen in het aanbod van de HBB 
worden daarbij niet zo maar 'weg-
gezet'. Aan eigenaren zal een be-
heersovereenkomst ter zake het on-
derhoud worden aangeboden. 
Daarnaast zal men bezien wat er 
verder aan dienstverlening is te re-
gelen. De soepelheid waarmee in 
het Landsmeerse project de eigen-
domsverhouding is geregeld, be-
wijst dat de HBB de zaak van de 
koopwoningen creatief en zonder 
starheid aanpakt. In De Knik heb-
ben bewoners de mogelijkheid om 
een huurwoning om te zetten in een 
koopwoning en omgekeerd. De 
verhouding huur-/koopwoningen 
moet overigens gelijk blijven. Zo 
kan er goed worden ingespeeld op 
de behoeften van het moment en 
dus optimaal rekening worden ge-
houden met de wensen en behoef-
ten van betrokken ouderen. Per slot 
van rekening gaat het daar allemaal 
om. 

MICHAEL KERKHOF 
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Leeftijdsbewuste arbeid 
Mensen worden op steeds jongere 	wordt gestoken in (loop)baanbege- 
leeftijd oud verklaard. Zij blijven 

	
leiding, waarbij inbegrepen nauw-

steeds langer vitaal. De wens weer-  keuriger aandacht voor de belast- 
klinkt om niet vroegtijdig aan de 

	
baarheid van medewerkers en voor 

kant te worden gezet. Ouderenor- 	het op peil houden van hun kennis 
ganisaties stellen dat anders kennis en kunde. Hoe het allemaal precies 
en kunde van ouderen wordt ver- 	moet en tegen welke grenzen men 
spild, dat de samenleving zichzelf 

	
daarbij aanloopt, moet in de praktijk 

en zijn ouderen tekort doet door 
	

blijken. Tegelijk is er via de CAO-af- 
mensen vroegtijdig overbodig te 	spraken gekozen voor een flexibel 
verklaren. 	 uittredingssysteem (FUT). Ver-
Deze gedachte heeft wortel gescho-  vroegd uittreden (VUT) is van de 
ten. In de regeringsnota 'Ouderen 

	
baan. 

in tel' van 1990 stelt ook de over- 
heid dat er te weinig geprofiteerd 

	
Ongelukkig moment? 

wordt van de ervaring en wijsheid 
	

Sommigen wezen op het 'ongeluk-
van ouderen en van hun bereidheid kige moment' om te pleiten voor het 
om zich in te zetten voor vele maat-  betrokken houden van ouderen via 
schappelijke activiteiten. De over- 	arbeid. We hebben immers te ma- 
heid wil onvrijwillige uittreding uit 

	
ken met verdwijnende arbeids- 

het arbeidsproces tegengaan. 	plaatsen, met hoge werkloosheid en 
Steeds vroeger oud verklaren, af- 	met aanspraken op betaald werk 
schrijven en laten verdwijnen via de van nog een aantal categorieën 
WAO, de VUT of anderszins, zou 	mensen, zoals jongeren, herintre- 
moeten veranderen in beter ge- 	dende vrouwen en allochtonen. Bo-
bruik van de mogelijkheden van 
juist wat oudere werknemers bin-
nen de bedrijven. Een visie die in-
middels ook hier en daar in het be- 
drijfsleven grond heeft gevonden. 
Maar hoe moet dat dan? 

	

vendien blijken veel ouderen zelf 
niet zo weg van langer werken. 
Aanwezige VUT-ers lieten uitdruk- 
kelijk weten geen dag spijt te heb- 
ben van het uitstappen. Zij zagen 
ook niet in dat zij met langer wer-
ken beter af zouden zijn geweest. 
Ook was lang niet iedereen erg 
overtuigd van de 'kennis en kunde' 
die met het vertrek van ouderen 
van de werkvloer verloren zou 
gaan. In veel banen en beroepen is 
kennis, kunde en vaardigheid van 
betrekkelijke waarde, werd ge-
steld. Zaken verouderen en beroe-
pen verdwijnen. Mensen kunnen 
ook op latere leeftijd om- of bijscho-
len, maar vaak is er een grens aan 
de spankracht. Levenservaring 
dan? Zou kunnen, maar lang niet ie-
der wordt door langer leven wijzer. 
Individuele aanleg en spankracht 
bepaalt de grenzen waarbinnen 
leeftijdsbewust personeelsbeleid 
zich zal ontwikkelen, naast bedrijfs-
economische aspecten, zo meenden 
de aanwezigen. Dat leeftijdsbewust 
personeelsbeleid moet komen, 
daar was iedereen het mee eens. 

Men is nooit te oud om te werken. ten en buiten scholingsprogramma's 
Foto: André Ruigrok te houden. Meer tijd en energie 
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Nog niet zo heel lang 
geleden was het 

vanzelfsprekend dat 
mensen aan het eind van 

jaren betaald werk met 
pensioen gingen. Steeds 
vaker zijn er pleidooien 

voor recht op arbeid voor 
gepensioneerden. 

Klaarblijkelijk is er iets 
aan de hand. 

Eind november vond in 
het stadhuis van 

Dordrecht een studiedag 
over 'Arbeid -betaald/ 
onbetaald- en leeftijd' 

plaats, mede georgani-
seerd door het gewest 

Humanitas Zuid-Holland. 

••• 

•t• 

• 

••• 

Mogelijkheden 
Als gesproken wordt over inspelen 
op de mogelijkheden van ouderen, 
dan hebben we het over het op posi-
tieve manier rekening houden met 
iemands capaciteiten. Gedurend 
ieders levensloop veranderen die 
capaciteiten. Je wint bijvoorbeeld 
aan kennis en vaardigheid maar ver-
liest aan uithoudingsvermogen. Is in 
die zin leeftijdsbewust personeels-
beleid mogelijk? Het antwoord op 
de studiedag lag in tussen ja en nee. 
We kunnen een heel eind in de rich-
ting komen van het positief omgaan 
met ouderen. Bij het chemie-concern 
AKZO bijvoorbeeld, is een ouderen-
beleid in ontwikkeling. Men benut 
er manieren om werknemers langer 
vitaal en vaardig te houden. Leiding-
gevenden leren af om oudere werk-
nemers op voorhand te onderschat- 



Met ingang van 1 april 
1994 krijgen gemeen-
ten de verantwoorde-
lijkheid voor de toe-
kenning van belang-
rijke voorzieningen 
voor lichamelijk ge-
handicapten zoals wo-
ningaanpassingen, 
vervoer en rolstoelen. 
Dan treedt namelijk 
de Wet Voorzieningen 
Gehandicapten (WVG) 
in werking. Of de ge-
handicapten dan ook 
echt de voorzieningen 
krijgen die ze nodig 
hebben, zal echter 
sterk afhangen van de 
manier waarop de ge-
meente uitvoering 
geeft aan de wet. 

Wat gaat er veranderen? 
Het huidige stelsel van 
voorzieningen voor 
gehandicapten is 
ingewikkeld en ver-
brokkeld. Voor gelijk-
soortige voorzieningen 
bestaan verschillende 
regelingen, die door 
diverse instanties 
worden uitgevoerd. Als 
gehandicapte moet je 
daarom altijd eerst uit-
zoeken of je bij de be-
drijfsvereniging, de ge-
meente of het Rijk moet 
aankloppen. Uitgangs-
punt in het nieuwe stel-
sel is dan ook dat ge-
handicapten zoveel 
mogelijk bij één loket 
terecht kunnen met hun 
vraag om hulp voor ge-
lijksoortige voorzienin-
gen. Dat is trouwens 
maar zeer ten dele ge-
lukt. Verder krijgen 
mensen van 65 jaar en 
ouder eindelijk recht 
op dergelijke voorzie-
ningen. Daarmee wordt 
een einde gemaakt aan 
de ongelijke behande-
ling tussen degenen 
die jonger en degenen 
die ouder zijn dan 65. 
Wie nu na zijn 65-ste 
jaar behoefte krijgt aan 
zo'n voorziening, moet 
deze zelf betalen of 
daarvoor een beroep 
doen op de Algemene 
Bijstandswet. Met de  

komst van de nieuwe 
wet krijgen ook zij aan-
spraken op alle voor-
zieningen. 

Welke voorzieningen? 
Allereerst worden de 
zogenaamde zorg-voor-
zieningen op 1 januari 
aanstaande overgehe-
veld naar de Algemene 
Wet Bijzondere Ziekte-
kosten (AWBZ). Het gaat 
daarbij bijvoorbeeld 
om hulpmiddelen en om 
assistentie bij algemene 
dagelijkse levensver-
richtingen (zoals bij het 
aankleden, wassen en 
zich verplaatsen), maar 
ook om woningaanpass-
ingen boven 45.000 gul-
den. Voor al deze zaken 
moet voortaan het zie-
kenfonds of de particu-
liere ziektekostenverze-
kering worden aange-
sproken. Dan zijn er de 
woon-, leef- en ver-
voersvoorzieningen en 
woningaanpassingen 
die minder dan 45.000 
gulden kosten. Die wor-
den ondergebracht in 
de nieuwe Wet Voorzie-
ningen Gehandicapten. 
Het gaat hier om de 
grootste groep voorzie-
ningen: de meeste wo-
ningaanpassingen, de 
trapliften, rolstoelen, 
deur-tot-deur-vervoer, 
kilometervergoedingen, 
aangepaste auto's. 
Daarvoor moet de ge-
meente dus gaan zor-
gen. Verder zijn er nog 
de zogeheten werkvoor-
zieningen zoals aanpas-
sing van de werkplek 
en vervoer naar het 
werk. Die blijven net zo-
als nu het geval is, in de 
AAW (Algemene Ar-
beidsongeschiktheids-
wet). Ze moeten bij de  

bedrijfsverenigingen 
worden aangevraagd. 
En tenslotte inkomens-
ondersteunende voor-
zieningen: vergoeding 
van extra kosten van 
voeding of verwarming. 
Die vergoedingen wor-
den niet langer via de 
AAW verstrekt, maar zo 
nodig via de Bijstands-
wet en dus door de so-
ciale dienst van de ge-
meente. 

Zorg op maat 
De bedoeling van het 
onderbrengen van 
woon- en vervoersvoor-
zieningen en de ver-
strekking van rolstoelen 
bij de gemeenten is, dat 
de gemeenten zorg op 
maat gaan leveren. Zij 
kunnen de voorzienin-
gen beter afstemmen op 
de woon- en leefsituatie 
van de gehandicapte en 
op de lokale situatie. De 
gemeente weet immers 
het beste welke voorzie-
ningen er al zijn en 
welke nog ontbreken. 
Daarbij legt de wet de 
gemeente ook een zorg-
plicht op: ze moet waar 
mogelijk de zelfstandige 
woon- en leefsituatie van 
gehandicapten waarbor-
gen en is verplicht die 
voorzieningen te ver-
strekken die de beper-
kingen van een gehandi-
capte wegnemen of ver-
minderen. Daarom moet 
elke gemeente haar 
voorzieningenbeleid 
vastleggen in een veror-
dening. Daarin wordt 
aangegeven welke voor-
zieningen de gemeente 
precies levert, welke 
procedures daarvoor 
zijn, hoeveel eigen bij-
drage wordt gevraagd 
en wie voor welke voor- 

ziening in aanmerking 
komt. Elke gemeente is 
namelijk vrij om dat zelf 
in te vullen. 

Ook 65-plussers komen 
per 1 april dus in aan-
merking voor de leef- en 
vervoersvoorzieningen 
die tot nu toe onder de 
werking van de AAW 
vielen, zoals rolstoelen 
en vergoedingen voor 
individueel of collectief 
vervoer. Het geld voor 
de voorzieningen 
waarop 65-plussers nu 
recht krijgen, wordt ech-
ter weggehaald bij ge-
handicapten van onder 
de 65. Er komt dus geen 
cent bij, terwijl de groep 
die daarop aanspraak 
kan maken, zeker ver-
dubbelt. Voor wonin-
gaanpassingen is zelfs 
aanzienlijk minder geld 
beschikbaar, omdat het 
kabinet het budget met 
een kwart heeft gekort. 
Het ontbrekende bedrag 
moet nu worden opge-
bracht door de huurder 
of de eigenaar-bewoner, 
die daardoor op aan-
zienlijk zwaardere woon-
lasten komt. 

Eigen bijdrage 
De gemeenten zijn 
voorts vrij om een eigen 
bijdrage of inkomensaf-
hankelijke bijdrage van 
de gehandicapte te vra-
gen. Als een gemeente 
daartoe besluit, mag dat 
alleen in het jaar waarin 
de voorziening wordt 
toegekend of vervangen 
en slechts binnen be-
paalde grenzen. Voor 
huishoudens met een in-
komen op bijstandsni-
veau, is de hoogte van 
die eigen bijdrage wet-
telijk vastgesteld op 186 
gulden per kalenderjaar 
en op maximaal 500 gul-
den voor inkomens tot 
de ziekenfondsgrens. 
Mensen die een eigen 
bijdrage boven de 186 
gulden niet kunnen be-
talen, kunnen een be-
roep op de bijzondere 
bijstand doen. 
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huis laat alleszins te wen-
sen over, de buurt is wei-
nig stimulerend en op 
school redden jongeren 
het niet. Het effect is dat 
veel jongeren gemakke-
lijk marginaliseren. No-
dig is intensieve bege-
leiding en een toekomst-
perspectief. Aan beiden 
wil de overheid de no-
dige aandacht besteden. 

Kindermishandeling 
De vertrouwensartsen 
kindermishandeling kun-
nen het werk haast niet 
meer aan. Het aantal 
meldingen stijgt jaarlijks 
met ca 20 procent. De 
groei van de bureaus 
vertrouwensartsen blijft 
daarbij sterk achter. De 
oorzaak is bekend: geld-
gebrek. Gevolg van deze 
situatie is, dat wachtlijs-
ten ontstaan. Stel je voor 
dat niemand tijd heeft 
om de melding van een 
mishandeld kind te be-
handelen. Zolang kan de 
(vermoedelijke) mishan-
deling dus ongestoord 
doorgaan. Misschien een 
aardig onderwerp om 
eens vragen te stellen tij-
dens de komende tour-
nees van kandidaten 
voor de Tweede Kamer. 

Zwakzinnigenzorg 
De Geneeskundige In- 
spectie voor de Volksge- 
zondheid is bezorgd 
over de toenemende in- 
vloed van verzekeraars 
op de zwakzinnigenzorg. 
Hoe individueler de be- 
handeling, hoe hoger de 
kosten. Dat willen verze- 
keraars veranderd zien. 
Zo willen zij in een aantal 
gevallen grotere verzor- 
gingsgroepen. Duidelijk 
is dat de inspectie wei- 
nig geporteerd is van 
dergelijke ingrepen, die 
de kwaliteit van de zorg 
bedreigen en niet bijdra-
gen aan de inhoud. Een 
vergelijkbare zorg heeft 
de inspectie ten aanzien 
van de decentralisatie 
van de verslavingszorg. 
Gemeenten met finan-
ciële moeilijkheden 
stelden al wachtlijsten in 
voor methadonverstrek-
king of maakten een 
eind aan de verstrek-
king. Het bracht de in-
spectie markant in het 
nieuws omdat zij als re-
actie op deze ontwikke-
ling pleitte voor metha-
donverstrekking via de 
ziekenfondsverzekering. 

Hulpagenda 
Zo mag je de agenda 
noemen die het NIBUD 
(Nederlands Instituut 
voor Budgetvoorlichting) 
jaarlijks te koop aan-
biedt. Deze bijzondere 
agenda geeft namelijk 
een groot aantal sugges-
ties, tips en invul-
schema's die u kunnen 
helpen om rood staan 
van uw giro- of bankre-
kening te voorkomen. 
Aardig is dat gebruikers 
worden uitgenodigd hun 
persoonlijke succestips 
op het gebied van de 
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Probleemjongeren 
Het kabinet wil volgend 
jaar 73 miljoen extra be-
steden aan probleemjon-
geren. Het gaat hierbij 
om een intensief bege-
leidingsprogramma 
waarmee jeugd met pro-
bleemgedrag weer op 
het juiste spoor moet ra-
ken. Volgens de WVC-
nota Jeugd verdient de 
toekomst omvat de pro-
bleemjeugd niet meer 
dan vijftien procent van 
alle jongeren. Maar in 
absolute getallen is dat, 
gemeten naar 5 miljoen 
jongeren tot 18 jaar, wel 
750 duizend personen. 
Rond veel van deze jon-
geren is er sprake van 
een combinatie aan pro-
blemen. Het ouderlijk 

Derde Wereld 
Het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssa-
menwerking (HIVOS) is een van de deelnemers aan 
de Stuurgroep Campagne '94. Deze Stuurgroep wil 
volgend jaar extra aandacht voor de internationale 
taken van ons land. Om in ieder geval verzekerd te 
zijn van systematische aandacht voor zaken buiten 
onze grenzen hebben een reeks van organisaties 
(naast HIVOS onder andere NOVIB, IKV, FNV, NVR 
en Pax Christi) de Stuurgroep Campagne '94 opge-
richt die de media zal bewerken en ook anderszins 
het publiek zal aanspreken. Men vreest dat het toe-
komstig beleid op het terrein van de ontwikkelings-
samenwerking, de internationale veiligheid en de 
duurzame ontwikkeling van landen in de Derde 
Wereld, volgend jaar namelijk geheel in de verkie-
zingsstrijd zal ondergaan. Maar de internationale 
problematiek mag beslist niet vergeten worden. Op 
16 april zal in Den Haag onder de titel Nieuwe we-
reld, nu! een groot Pleinfestival worden georgani-
seerd, met sprekers uit diverse landen, debatten 
met politici, internationale musici en diverse pre-
sentaties. Ook andere maatschappelijke organisa-
ties dan de initiatiefnemers van Campagne '94 zul-
len naar verwachting aandacht besteden aan de 
betekenis van de Derde Wereld. 

»PAAN STOF 
huishoudelijke financiën 
aan het NIBUD toe te 
zenden. De leukste tips 
krijgen weer een 
plaatsje in de agenda 
van het NIBUD voor 
1995. 
U kunt de NIBUD-agenda 
1994 bestellen door 

11.50 over te maken op 
postgiro 36.87.00 ten 
name van NIBUD Den 
Haag onder vermelding 
van 'agenda'. 

Kosten gezondheidszorg 
Alle bezuinigingspogin-
gen ten spijt is de ge-
zondheidszorg vorig jaar 
weer duurder geworden. 
Er kwam 7% bovenop. 
Een troost er kwam min-
der op dan in 1991 toen 
de kosten met 8,3% ste-
gen. In totaal kostte de 
gezondheidszorg in 1992 
48 miljard gulden. De 
gegevens zijn afkomstig 
van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek. Het 
berekende tevens dat de 
kosten voor medisch 
specialisten ook waren 
toegenomen. Een opval-
lende mededeling om-
dat de ziekenfondsen en 
de Ziekenfondsraad juist 
onlangs lieten weten, dat 
deze kosten niet of nau-
welijks verschilden van 
die van het jaar er voor. 



OWOG officieel vernieuwd 
Vrijdag 19 november overhandigde Wim Revet, 
voorzitter van de Stuurgroep Over Wonen van 
Ouderen Gesproken (OWOG) het vernieuwde 
OWOG-materiaal aan (van rechts naar links) de 
heren Dordregter, directeur Ordening van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten, Van den 
Broek, directeur Nationale Woningraad Zuid-Neder-
land en Van Leeuwen, directeur Nederlands Chris-
telijk Instituut voor de Volkshuisvesting. 
Met deze overhandiging gaf Revet het officiële 
startschot voor het Landelijk Projectbureau OWOG. 
Zoals bekend is OWOG een samenwerkingsproject 
van Humanitas en de ANBO. 
Het projectbureau is ondergebracht op het Lande-
lijk Bureau Humanitas in Amsterdam. 

SiikijEN LAND 

Buitenland 
Ook in het buitenland 
bestaat een groeiende 
belangstelling voor de 
ideeën van Humanitas. 
Zo kreeg de Afdeling 
Alkmaar het verzoek 
om een bezoeker uit Ja-
pan het een en ander te 
vertellen over het vrij-
willigerswerk met en de 
huisvesting van oude-
ren. Als docent aan een 
kleine universiteit in To-
kio wilde hij deze infor-
matie graag verwerken 
in zijn lessen. Hij werd 
in Alkmaar ontvangen 
door de kerngroep 
huisbezoek, de coordi-
natoren van de tele-
fooncirkels en de 
OWOG-groep. Ook 
bracht hij een bezoek 
aan twee wooncentra 
voor ouderen. Zowel 
bezoeker Kawabata als 
de mensen van Humani-
tas in Alkmaar kijken  

met plezier op dit con-
tact terug, al was het 
knap vermoeiend. Want 
het is niet gemakkelijk 
alles over Humanitas uit 
te leggen in het Engels, 
als voor alle partijen 
geldt dat het niet je 
moedertaal is... 

Schenking 
De Afdeling Enschede 
heeft een bijzondere 
schenking ontvangen: 
van de Nationale Chris-
ten Geheelonthouders 
Vereniging. Die schonk 
het geld dat overbleef 
van de verkoop van 
haar hotel Atlanta, ruim 
40.000 gulden, aan Hu-
manitas Enschede. De 
afdeling heeft deze 
schenking besteed aan 
de dringend gewenste 
uitbreiding en renovatie 
en herinrichting van 
haar recreatie-, cursus-
en vergaderruimte. 

Samenwerking 
Afgelopen zomer staken 
de afdeling Humanitas 
Amstelveen en de ge-
meenschap van het Hu-
manistisch Verbond in 
Amstelveen de koppen 
bij elkaar. In sommige 
afdelingen van Humani-
tas is samenwerking 
met een BV-gemeen-
schap al jaren een feit. 
Bij andere wordt er niet 
over gepeinst en bij 
weer anderen wordt er 
af en toe aan elkaar ge-
roken. Vooral op plaat-
selijk vlak kan samen-
werken voor twee par-
tijen tot meer initiatief 
en daadkracht leiden. 
Uiteraard in het belang 
van degenen voor wie 
activiteiten (hulp- en 
dienstverlening en an-
dere handreikingen) 
worden georganiseerd. 
In Amstelveen komen 
beide besturen nu twee 
keer per jaar bij elkaar, 
agenda's en periodie-
ken zullen in het ver-
volg worden uitgewis-
seld, bij belangrijke 
agendapunten kunnen 
wederzijds bestuursle-
den aanwezig zijn en er 
zal worden nagegaan of 
er gezamenlijke projec-
ten (onder andere een 
bezoekgroep, een ge-
spreksgroep) mogelijk 
zijn. 

Humanitas-prij s 
De Afdeling Zeist en 
omstreken van Humani-
tas heeft haar 'Humani-
tasprijs 1993' toege-
kend aan mevrouw La-
tifa Slimani. Zij zet zich 
al jaren in om Marok-
kaanse vrouwen uit hun 
isolement te halen. Zij is 
de spilfiguur van een 
groep Marokkaanse  

vrouwen met wie zij 
naai-, kook- en typecur-
sussen organiseert, die 
zij leert fietsen en sti-
muleert mee te doen 
aan taalcursussen en 
aan een 'opstap-pro-
ject' voor de kinderen. 
Dat laatste project is ge-
richt op het verkleinen 
van achterstand (o.a. 
taalachterstand) bij al-
lochtone kinderen. De 
prijs is aan mevrouw 
Slimani uitgereikt tij-
dens een daverend Ma-
rokkaans vrouwenfeest 
op 10 november. De 
enige mannen die daar-
bij een ogenblik aanwe-
zig mochten zijn waren 
wethouder Ruys, die het 
allochtonenbeleid in 
zijn portefeuille heeft, 
en voorzitter Van 
Noordwijk van Humani-
tas Zeist, die de prijs 
mocht uitreiken. Me-
vrouw Van Noordwijk 
was er bij, was enthou-
siast maar ging toch 
met een aantal vraagte-
kens naar huis. Het was 
voor het eerst, dat een 
groep Marokkaanse 
vrouwen in Zeist een 
vrouwenfeest in eigen 
stijl had opgezet, met fi-
nanciële steun van de 
gemeente. Veel vrou-
wen werden door hun 
mannen met de auto 
naar het wijkgebouw 
gebracht, een enkeling 
kwam per taxi, de vrou-
wen uit de buurt lopend 
en een paar jonge meis-
jes op de fiets. De mu-
ziek werd verzorgd 
door een Belgisch-Ma-
rokkaanse band van al-
leen vrouwen: ze had-
den wel drie mannen 
bij zich, als chauffeur en 
om de instrumenten op 
te stellen. 
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Slachtofferhulp broodnodig 
Begin november verschenen de re-
sultaten van een landelijk onder-
zoek van het Ministerie van Binnen-
landse Zaken en het Ministerie van 
Justitie over crimininaliteit, onvei-
ligheidsgevoelens en het functio-
neren van de politie in Nederland. 
50.000 mensen werden in de loop 
van drie maanden gebeld. Nu ver-
schijnen er heel wat onderzoeken 
zult u denken. Het bijzondere aan 
dit onderzoek was dat voor het 
eerst in de geschiedenis mensen 
gevraagd werden naar hun gevoel 
van veiligheid op straat en thuis. 
En wat blijkt: bijna 1/3  van de bevol-
king voelt zich soms tot vaak onvei-
lig. Dat gaat voor veel mensen zo-
ver dat ze 's avonds de deur niet 
meer opendoen, bepaalde straten 
vermijden en hun kinderen niet 
zomaar de straat op laten gaan. 
Slachtofferhulp, een georgani-
seerde vorm van hulp door vrijwil-
ligers, bestaat in 1994 tien jaar. Pas 
tien jaar. Het heeft lang geduurd 
voordat het besef doordrong dat 
niet alleen de dader aandacht be-
hoeft, maar ook het slachtoffer. 
Slachtofferhulp is een vereniging 
met 72 buro's die in elke gemeente 
werkzaam is. De Buro's Slachtoffer-
hulp zijn veelal gevestigd in een 
politieburo of houden er regelma-
tig spreekuur. Via de politie is het 
mogelijk de dagstaten in te zien 
van de aangevers van misdrijven 
en slachtoffers van verkeersonge-
vallen. Dat zijn de groepen slacht-
offers voor wie slachtofferhulp 
werkt. 1100 vrijwilligers zijn soms 
bij nacht en ontij op pad om met 
mensen te praten. Want wie kan 
beter het vertrouwen teruggeven 
en een luisterend oor bieden dan 
een medeburger? 
Slachtofferhulp had in 1992 contact 
met 65.000 slachtoffers. Dat is veel. 
Maar nog maar een schijntje ver-
geleken bij de aantallen mensen 
die slachtoffer worden van een 
misdrijf. Van tasjesroof, inbraak, 
mishandeling, vandalisme... Het 

lijkt er af en toe op dat de samenle-
ving geheel uit het lood is gesla-
gen. Met de toename van het aantal 
misdrijven klinkt de roep om stren-
gere straffen en lees je over sug-
gesties om notoire criminelen maar 
in het openbaar op posters bekend 
te maken. Weinig hoor je echter 
over de oorzaken van de toene-
mende criminaliteit. Wel over de 
aantasting van de minimumlonen,  

beperking van sociale rechten van 
ziekte, arbeidsongeschiktheid, ou-
derdoms- en pensioenvoorzienin-

gen. Wie de kranten leest zal ook 
weten dat er misschien maar be-
trekkelijk weinig mensen werken, 
maar dat die veel uren maken en 
zich over de kop werken. Er lijkt 
zich een tweedeling in de samenle-

ving te voltrekken, waarbij het ene 
deel rijk en overwerkt is, tegen het 
overspannene aan. Het andere 
deel bijt op een houtje en kan weer 
boterhammen met tevredenheid  

eten. In een dergelijk klimaat kan 
de criminaliteit gedijen. Want niets 
is frusterender dan zien hoe goed 
anderen het zgn.hebben, terwijl je 
zelf niet weet hoe de eindjes aan 
elkaar te knopen. Het is goed om 
dit met de feestdagen, het nieuwe 
jaar en de verkiezingen  voor de 
deur, nog eens duidelijk te stellen. 
Binnen de vereniging werken er 
veel vrijwilligers en wij zien graag 
dat er zich nog meer mensen bij 
ons aansluiten. Niet omdat wij de  
criminaliteit kunnen oplossen,  
maar omdat we wel wat aan de ge- 
volgen kunnen doen. En op onze  
eigen wijze doen we met onze hulp 

ook iets aan het voorkomen van:, 
meer misdrijven. Door te bemid- 
delen tussen slachtoffer 

 en dader 

en te praten over vergeving en 
verwerking. Het gaat nog aarze- 
lend en voorzichtig en het belang 
van het slachtoffer moet ook 
voorop staan. Maar zonder toena- 
dering, proberen, met vallen en 
opstaan, wordt het er sowieso niet 
beter op. Op ons kunt u rekene

n.  

M.S. Groenhuijsen 
is voorzitter van 
de landelijke 
vereniging 
Slachtofferhulp; 
hoogleraar in het 
straf(proces)recht-
aan de Katholieke 
Universiteit van 
Brabant waar hij 
zich bezighoudt 
met de rechts-
positie van 
slachtoffers. 

HAIIIEKREET 
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