
„ARBEIDSETHOS ter dis-
cussie stellen", luidde één 
van de vele aanbevelingen, 
die de ca 120 deelnemers aan 
de op 13 en 14 januari j.l. ge-
houden conferentie over ar-
beid „Niet werkloos toezien" 
op tafel legden (Pag. 4, 5 en 6) 
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EXTRA 8. In dit nummer bieden wij u 8 extra pagina's aan met het 
complete Humanitis Werkplan 1984. 

DENKEN OVER DOEN. De BHWO (Bestuurscommissie Humanitas 
Welzijn Ouderen) laat de aktie „Vriezen ze dood, dan vriezen ze dood" 
niet zomaar doodbloeden. Waarom het hoog tijd is om de handen uit de 
mouwen te gaan steken leest u op pag. 13. 

DE JOT — pagina moest dit keer wegens plaatsgebrek vervallen. Jarruns711 erfis-
Vinden wij óók! 

DE LAVA belegt (voor het eeát) op 16 en 17 maart a.s. een confeieI.1ste. b 

 (Deze

egdebedra- 
onder 	

na 

 : 

onder het motto „Werk aan de afdeling". Belangstelling?Bijzondjging  belast. 
op pag. 7. ancieel willen 

lingsnieuws en (twee pagina's)  „mening  van lezers" wel in 
S postgiroreke-
n door overma- 

TEN SLOTTE treft u de andere vaste rubrieken: Kort van 

nummer van 1984 aan. En . . alsnog een verslag van een in 16a3n.d5s0e. 11(1 .°5°8P1--) 
vorig jaar gehouden con.  ferentie over bejaardenbeleid. (pag. 1(3 Centraal Bu- 
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Arbeid 
Met Humanitas, len Dales en vele an-
deren ben ik van mening datje werklo-
zen en arbeidsongeschikten niet mag 
laten barsten. Omdat de conferentie 
hierover voor mij te belastend is, toch 
een schriftelijke bijdrage. 
Ik hoop dat op de conferentie niet alleen 
gelegenheidsoplossingen worden be-
f eht, die van anderen een prijs vra-
gen zonder zelf bereid te zijn daarvoor 
ook een prijs(je) te betalen. Oorzaken 
aanpakken en het zoeken naar een 
evenwicht tussen egoïsme en altruïsme 
vind ik moeilijk en blijkbaar velen met 
mij. Misschien willen leden van Hu-
manitas iets van elkaar leren in een 
twee-richting circuit . . .? Tot slot dit: 
het mag dan schijnen dat „werken met 
een behoud van uitkering" de nood van 
het werkloos-zijn tijdelijk verlicht; in 
werkelijkheid wordt de negatieve ma-
nier waarop de maatschappij naar de 
werkloze en de werkloze naar zichzelf 

kijkt in stand gehouden door ongelijk-
waardige beloning - én dus bevesti-
ging van het werkloos-zijn. Ik meen dat 
juiste en volledige informatie over de 
oorzaken, vergezeld van daadwer-
kelijke herverdeling van de arbeid en 
inkomen meer zullen helpen. Dan krij-
gen de mensen weer wat moed, die ze nu 
dreigen te verliezen. 

Wim Berman, 
Veldhoven. 

Windmolen 
De 50+-groep heeft een steungroep op-
gericht om geld bijeen te brengen voor 
een windmolen voor het Vredes Aktie 
Kamp Woensdrecht. Wij hebben 4000 
gulden nodig, nu hebben wij er duizend 
en daarom willen we via allerlei bla-
den proberen het ontbrekende geld bij-
een te brengen. 
Daar de molen in verband met de win-
ter zo snel mogelijk geplaatst moet 
worden, staan enige van onze mensen 
garant om het nu nog ontbrekende be-
drag voor te schieten. We hebben met 
groot optimisme alvast opdracht gege-
ven voor de bouw en plaatsing van de 
molen. Wij hopen echter, dat het geld 
aangevuld kan worden. 
Als iedereen die dit leest - dus 661c de 
lezers van Van Mens tot Mens - één gul-
den stort, zijn wij uit de zorgen. Het 
nummer waarop gestort kan worden: 
4295032 t.n.v. W. van Pesch, Hilversum 
met vermelding van Windmolen. Na- 
mens de 50+-groep. 

Helly Mourik 
Vechtstraat 147, Amsterdam. 

Noodklok luiden 
In het decembernummer van Van Mens 
tot Mens bepleiten enkele ingezonden 
brievenschrijvers, dat Humanitas zich 
verre dient te houden van de problema-
tiek rond de kernbewapening. Laat dat 
maar aan de politiek over, werd er ge-
zegd. Moet Jan met de Pet over zulke 
ingewikkelde zaken gaan praten, ter-
wijl de meest geleerde heren al tegenge-
stelde meningen hebben? 
Laat mijn antwoord heel duidelijk 
zijn: Ja! 
De bakkersvereniging, scholen en ker-
ken en zeker Jan met de Pet; zij allen 
worden geconfronteerd met de massa 
vernietigingswapens, armoede in de 
wereld en de dreigende aantasting van 
het milieu. Deze drie onderwerpen heb-
ben een samenhang en een beetje steek-
houdend betoog kan daar dan ook niet 
onderuit. 
1) De realiteit van vandaag is, dat de 
wereld, snel en doeltreffend, binnen en-
kele uren totaal vernietigd kan wor-
den. De macht om dit vernietigingsap-
paraat in werking te stellen ligt bij een 
kleine elitaire groep. Tot die groep 
kunnen instabiele figuren behoren 
(Nixon-Watergateschandaal). Wie kan 
zeggen hoe groot de druk van de wa-
penfabrikanten-lobby is op deze elite 

Op deze pagina ruimen wij graag ruim-
te in voor de mening van onze lezers. 
Dat betekent niet, dat wij die altijd on-
derschrijven. 
De inhoud van de brieven waarvan wij 
ons het recht voorbehouden die in te 
korten - blijft geheel voor rekening van 
de inzenders. 

groep? Niemand start een wereldoor-
log. Het is altijd de ongewilde escalatie 
die niet te voorspellen bleek. De onze-
kerheid, of er voor onze kinderen nog 
een toekomst is, is van niet te onder-
schatten betekenis en beïnvloedt ons le-
ven in hoge mate. 
2) Naast een krankzinnige wapen-
wedloop staat, een ontstellende armoe-, 
de. Een derde van de wereld moet met 
een gewapende overmacht zijn rijk-
dommen beschermen. In een derde van 
de wereld aan de andere kant, hebben 
mensen noch brood noch medicijn. Elke 
tien dagen sterven daar 550.000 men-
sen van honger en gebrek. Dat zijn 
evenveel mensen als er op 29 oktober in 
Den Haag demonstreerden. Twee mil-
joen mensen komen per maand van 
honger om en het trieste is, dat het toe-
komstbeeld er steeds somberder gaat 
uitzien. 
3) Onze maatschappij, die we met 
(kern)wapens schijnen te moeten ver-
dedigen, pleegt een onverantwoorde 
aanslag op het milieu. Consumenten 
organisaties kunnen nauwelijks 
( zee)water vinden waar het veilig is te 
baden. Aan Engelse stranden spoelt 
radio-aktief zeewier aan. Olievervui-
ling is al een gewoon verschijnsel ge-
worden. Vis bevat kwik en de moeder-
melk vergiftigt de baby's met sporen 
DDT en PCB's. In bepaalde wijken van 
Amsterdam hebben kinderen te hoge 
loodconcentraties in het bloed. Ons 
kleine landje telt 1300 geregistreerde 
gifbelten waaronder een aantal dat de 
mens zeer ernstig bedreigt. Dat bij de 
vervaardiging van de splijtstof voor 
atoomwapens plutonium in het milieu 
komt, zegt niet zoveel, tenminste als je 
niet weet dat plutonium de meest gif-
tige stof is op aarde, door de mens ge-
maakt. Het blijft 250.000 jaar radio-
aktief en kan evenzolang, in uiterst ge-
ringe hoeveelheden, kanker blijven 
verwekken. 
„BEWAPENING DOODT, OOK ZON-
DER HET GEBRUIK ERVAN". 
De politiek heeft een wereld voortge-
bracht, die er nog nooit z6 slecht heeft 
voorgestaan. De verontruste mens luidt 
dan ook de noodklok. 
PAS OP! Het is twee voor twaalf!►  
Het merendeel der politici gaat, ge-
vangen binnen systemen, op de oude 
voet verder. Nog steeds streeft men 
naar economische groei als 30 jaar ge-
leden. Milieu-wetten worden hier ver-
soepeld, het vijandbeeld aangewalc-
kerd, want een oorlogsindustrie levert 
banen op, maar zeker ook geld-macht. 
Het is ontzettend belangrijk dat men-
sen weten hoe ze gemanipuleerd wor-
den. Er moet een bewustwordings-pro-
ces op gang worden gebracht. 
De heer van Dijl gebruikt in zijn inge-
zonden stuk woorden als linkse infil-
tratie en geestdrijverij. Daarmee toont 
hij aan, dat hij de harde feiten niet on-
der ogen durft te zien, laat staan er 
conclusies uit trekken. 
Het is goed dat Humanitas de pro-
blematiek waar de mensen mee leven 
niet uit de weg gaat, het gaat hier im-
mers om de mensheid en ligt dat niet 
besloten in het woord HUMANITAS? 

Dick Vlietstra 
Secr. Humanistisch Vredesberaad 

afd. Smallingerland 
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Stort uw bijdrage op 
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Slaapt Hu manitas? 
De oprichters van Humanitas, leden 
uit de SDAP en NVV zullen, voor zover 
zij nog leven, wel heel treurig zijn als zij 
de commentaren lezen in de heden-
daagse „Van Mens tot Mens" over het 
standpunt dat Humanitas in moet ne-
men t.a.v. de kernwapens. 
Ik kan nog steeds niet begrijpen dat het 
standpunt van de Algemene Vergade-
rint t.a.v. de kernwapens niet verder is 
gekomen dan de halfzachte verklaring 
dat „deze massale vernietigingswa-
pens vanuit ethisch oogpunt verwer-
pelijk zijn". 
Uit discussies met leden van Humani-
tas blijkt dat men dit standpunt heeft 
ingenomen omdat men bevreesd is dat 
leden die niet behoren tot de zgn. linkse 
groepen hun lidmaatschap zouden op-
zeggen, wanneer Humanitas een 
duidelijk NEEN tegen de kernwapens 
zou zeggen. 
Men is bang een „linkse signatuur" op-
gelegd te krijgen. En links is verwerpe-
lijk. 
In de laatste „Van Mens tot Mens" 
staan nu zelfs al suggesties, dat we deze 
belangrijke zaken aan de politiek moe-
ten overlaten. Humanitas moet zich af-. 
zijdig houden en alleen maar helpen 
waar geholpen moet worden. 
Is Humanitas nu echt opgericht om tot 
in eeuwigheid hulp te verlenen aan 
mensen die onrecht wordt aangedaan? 
Of zouden de oprichters gedacht heb-
ben aan de bestrijding van het onrecht 
opdat we een maatschappij krijgen 
waarin Humanitas geen bestaansrecht 
heeft? 
Ik ben bitter teleurgesteld dat er binnen 
Humanitas al zoveel invloed is van 
rechtse groepen, die m.i. alleen maar 
buitenkerkelijk (en dat soms nog niet 
eens) maar geen Humanist zijn. Een 
groep die de huidige politiek steunen 
van de klok terug zetten naar de ar-
moe-tijd die ver achter ons ligt.. 

ONTWAAKT HUMANITAS VOOR-
DAT JE GEHEEL INSLAAPT. 

H. J. G. Keizer, 
Penningmeester afd. Apeldoorn. 

ACCOM 
Graag wil ik reageren op de ingezon-
den mededelingen van de heren van 
Dijl, Benthem de Grave en Mazure in 
het decembernummer van „Van mens 
tot mens". 
Zelden heeft een briefschrijver mijn ei- 

gen mening zo goed en duidelijk ver-
woord als de heer van Dijl. Ik ben het 
volkomen met hem eens. Ook de brieven 
van de heren Benthem de Grave en Ma-
zure kan ik geheel onderschrijven. 
Ik heb aan het geschrevene niets toe te 
voegen dan een hartgrondig: accoord! 

Drs. R. J. Vogels 
Pijnacker 

Accoord (2) 
Gaarne wil ik mij aansluiten bij de 
opmerkingen van de heren van Dijl, 
Benthem de Grave en Mazure over de 
eenzijdigheid bij de oproep deel te ne-
men aan de zg. vredesdemonstratie in 
het decembernummer  van Van Mens tot 
Mens. 
Geen weldenkend mens zal voorstan-
der zijn van welk vernietigingswapen 
dan ook, hetzij conventioneel, hetzij 
nucleair. Uitgaande van uw doelstel-
lingen dient u dan ook uw veroordeling 
uit te spreken over de bewapenings-
wedloop in zijn algemeenheid en niet 
een dergelijk eenzijdige actie te steu-
nen. 
Daarmee bedrijft u inderdaad poli-
tiek, een politiek waar een aantal van 
uw leden het om bekende redenen niet 
mee eens kan zijn. Met mij zijn anderen 
lid geworden van uw vereniging op 
grond van een bepaalde filosofie, niet 
op een politieke overtuiging gebaseerd. 
Een algemene menselijke filosofie van 
waaruit wij een ieder willen steunen, 
die omwille van de menselijkheid hulp 
of raad behoeft. Meent u dat dit moet op 
grond van bepaalde politieke overtui-
gingen, dan hebt u de plicht dit duide-
lijk uit te spreken. Het gevolg zal dan 
vanzelfsprekend zijn, dat meerderen 
hun lidmaatschap opnieuw kritisch 
moeten bezien. 
Dit zou uiterst betreurenswaardig zijn; 
ook hier een polarisatie en dan nog wel 
in een vereniging als de onze? 

Hoogachtend 
Dr. A. Fuldauer, 

Borne. 

HELP DE LEPRA BESTRIJDEN. 
DOE HET NU! 

Nederlandse Stichting voor 
LePrabestriging/Amsterdain 

Mauritskade 63,1092 AD 
Amsterdam. Tel 020-938973  

Dertig jaar 
„Rekenschap" 
In december vorig jaar maakte het we-
tenschappelijk cultureel tijdschrift 
REKENSCHAP zijn dertigste jaar-
gang vol. 
„Rekenschap" is een uitgave van de 
Stichting SOCRATES, een werkstich-
ting van het Hum. Verbond met als 
doel de humanistische levensovertui-
ging blijvend te verdiepen. Ter gele-
genheid van dit dertigjarige bestaan 
verscheen een extra nummer van Re-
kenschap, met een selectie uit dertig 
jaar Rekenschap-artikelen. U treft 
hierin bijdragen aan van (wijlen) Jaap 
van Praag, Ten Have, Freudenthal, 
Hella Haasse, Schaper en vele anderen. 
Maar ook het decembernummer is bij-
zonder boeiend: hierin o.m. een artikel 
van Paul Cliteur over het denken van 
de Erasmusprijs-winnaar Isaiah Berlin 
en over de spanningen in Midden-
Amerika. Dit decembernummer is 
verkrijgbaar door storting van f 10,- op 
giro 58.22.93 t.n.v. Stichting Socrates te 
Utrecht, onder vermelding van „de-
cembernummer". Wie zich met ingang 
van dit nummer abonneert (f 35,- per 
jaar), ontvangt de jubileumbijlage er 
gratis bij. Wie uitsluitend die jubi-
leumuitgave wil, kan deze bestellen 
door eveneens f 10,- over te maken op 
bovenvermeld gironummer, onder 
vermelding van „Jubileum-uitgave". 

Legaten 
Zij, die Humanitas in hun laatste wils-
beschikking een legaat wensen toe te 
kennen, zouden hiervoor de volgende 
formulering kunnen gebruiken: 

„Ik legateer, vrij van rechten en kosten, 
aan Humanitas, nederlandse vereni-
ging voor maatschappelijke dienstver-
lening en samenlevingsopbouw, geves-
tigd te Amsterdam, een som groot 
	gulden." 

Schenkingen, legaten en erfstellingen 
zijn onderworpen aan een verlaagd 
vast tarief van 11% ingevolge artikel 
241 lid 4 van de Successiewet 1956, ter-
wijl voor 1984 voor schenkingen een 
bedrag van f 6.199,— is vrijgesteld van 
schenkingsrecht en voor legaten en erf-
stellingen een bedrag van f 12.397,— is 
vrijgesteld van successierecht. (Deze 
bedragen worden jaarlijks geïn-
dexeerd). Boven de vastgestelde bedra-
gen wordt de gehele verkrijging belast. 

Zij, die Humanitas financieel willen 
steunen, kunnen dit doen door overma-
king van een bijdrage op postgiroreke-
ning 58200 of bij de Hollandse Koop-
mansbank (rekeningnr. 63.50.11.581) 
ten name van Humanitas Centraal Bu-
reau te Amsterdam. 
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Humai las: 
werkloos toe/   n 

olvw 
Arbeidsethos ter discussie 

stellen; van het idee afkomen 
dat je altijd iets nuttigs moet 
doen. 

Herwaardering en grens-
verschuiving van betaalde 
arbeid en onbetaald (vrijwil-
ligers)werk. 

Projekten opzetten voor 
niet-werkenden. 

IJveren voor het standpunt 
dat iedereen recht heeft op een 
basis-inkomen. 
• Initiatieven ondersteunen 
voor afschaffing van de sol-
licitatieplicht. 
• In eigen kring beginnen met 
experimenten m.b.t. arbeids-
tijdverkorting/verdeling. 
• Pressie uitoefenen bij het 
zeker stellen van de financiële 
regelingen. 
• Voorlichtende en mentali-
teits-beinvloedende projek- 
ten opzetten. 
• Voorlichting en cursussen 
geven over vraagstukken, 
zoals: wat kun je met je be-
schikbare tijd doen? 
Dit is een kleine greep uit de vele voor-stellen, suggesties en plannen, die de leden van Humanitas aan het eind van de tweedaagse conferentie' over arbeid „Niet werkloos toezien" - op 13 en 14 
januari j.l. in het Evert Kupershotel te 
Amersfoort gehouden - op tafel legden. Maar voordat de deelnemers in diverse werkgroepen werden verdeeld om deze aanbevelingen voor het hoofdbestuur te formuleren, was een aantal inleiders 
aan het woord geweest. Inleidingen die 
naast veel goedkeuring, óók reacties 
aan de zaal ontlokten, wat deze con-
ferentie een extra levendig aanzien 
gaf. 

In zijn openingswoord op vrijdagavond 
stelde conferentie-voorzitter A. A. 
Ruitenberg de vraag: „Waarom willen 
wij niet werkloos toezien?" Hij gaf zelf 
antwoord op deze vraag: „In 1990 zul-
len er 1.5 miljoen mensen werkloos zijn 
en voor het jaar 2000 wordt dat aantal 
op 1.8 miljoen geschat. Daarom heeft 
het zin dat de leden van Humanitas 
hier nu al over gaan nadenken." Daar-
na gaf de heer Ruitenberg het woord 
aan de eerste inleider: Prof. dr. P. 
Thoenes (socioloog), die zijn betoog in 
vier punten wilde onderverdelen: 
analyse, misstand, herstelpogingen, rol  

Prof. dr. P. Thoens. 

maatschappelijk werk en rol van Hu-
manitas. 
„Twintig jaar geleden", aldus de heer 
Thoenes, „hadden we zelfs niet kunnen 
dromen, dat wij in de tachtiger jaren in 
Europa met het probleem van ettelijke 
miljoenen werklozen zouden zitten. 
Trien greep iedere personeelschef wat 
ie krijgen kon. Intussen is er veel ver-
anderd ... Wat dat betreft hebben we 
een levendige samenleving ..." Hij 
vervolgde: 
„De huidige situatie willen we niet 
aanvaarden, omdat arbeid te belang-
rijk wordt gevonden: arbeid verleent 
ons status, verschaft ons een inkomen, 
we kunnen er onze ambities in kwijt en 
arbeid betekent ook sociale kontakten 
hebben." 
Hij ging uitvoerig in op de vraag waar-
om op de arbeidsmarkt vraag en (ar-
beids)aanbod niet meer op elkaar aan-
sluiten. Als belangrijke faktor noemde 
hij automatisering en mechanisering, 
die arbeid-uitstotend werken. 
„De man die machines koopt is niet 
iemand die zich druk maakt over het 
nationale 	werkgelegenheidsbeleid, 
over onze verzorgingsstaat of het mi-
lieu", aldus Thoenes. Hij meende ook 
een modieuze tendens te kunnen sig-
naleren: „Er wordt veel naar Japan ge-
keken: die doen alles met machines; 
kunnen wij toch niet achterblijven". 

Verder was hij van mening dat „kapi-
taal" liever met machines werkt dan 
met arbeiders. In dit verband vond hij 
het standpunt ,,dat de werkgelegen-
heid zich zon herstellen, als de over-
heid maar meer geld in de bedrijven 
pompt" dan ook uitermate dom, want 
„de 

overheid heeft miljarden in het 
bedrijfsleven gestopt en wat is er ge-
beurd? Er werden machines voor ge-
kocht of het geld werd belegd in het 
buitenland." 

Over „herstelpogingen" zei hij: dat de 
één dit wil bereiken via loonsverlagin-
gen („dan kunnen wij onze concurren-
tiepositie verbeteren en Japan inha-
len") en de ander wil dat juist via 
loonsverhogingen („want dat verhoogt 
de koopkracht"). Dat laatste zal echter 
niet helpen, want de tijd van „Koop ne-
derlandse waar dan helpen wij elkaar" 
is een kreet uit de dertiger jaren. Ook 
wordt er geroepen om grote door de 
overheid gesteunde projekten, maar hij 
geloofde dat hierdoor hoogstens 
100.000 arbeidsplaatsen zijn te creëren. 
Binnen deze regering zag hij evenwel 
niet de politieke kracht om op grote 
schaal werkgelegenheid te scheppen. 
Prof. Thoenes vond wel dat we naar een 
drastische herverdeling van de arbeid 
en naar arbeidstijdverkorting moeten, 
waarbij hij meer effekt verwachtte van 
„grote verloftijden in de bloeitijd van je 
leven dan van minder uren per dag 
werken". 
Hij voerde ook zijn „hobby ten tonele": 
een arbeidsdienstplicht instellen voor 
het verrichten van gemeenschapsta-
ken in de verzorgende sfeer. Verder 
pleitte hij voor „grijs werk": d.w.z. on-
derlinge arbeidsruil, waarbij je met ge-
sloten beurzen klussen voor elkaar ver-
richt. Hij noemde hiervan voorbeelden 
in Engeland en hier en daar in Frank-
rijk. Humanitas zou een aanzet kunnen 
geven met werk-ruil-winkels. Aan-
dacht schonk hij ook aan het arbeid-
sethos, „dat teruggedrongen moet 
worden". Hij vond dat Humanitas in dit 
verband als pressiegroep zou kunnen 
optreden. 
Een andere taak voor Humanitas zag 
hij in „het leefbaar maken van werk-
loosheid en in mensen helpen wennen 
om zonder werk te leven". Naast het 
opzetten van projekten dacht hij dat dit 
mogelijk zou zijn via gespreksgroepen, 
werklozentheater in de wijken etc. Hij 
besloot met: Humanitas is niet „posi-
tief christelijk" en hoeft dus niet-wer-
ken niet als een vorm van zonde te zien. 
Als vooruitstrevende organisatie zou 
Humanitas experimenten moeten 
aandurven." 

„Spervuur" 

In de daarna aangekondigde discussie 
openden de panel-leden, de heren 
Rengelink (voorzitter HB), Koopman 
(hoofdbestuurslid) en Weggelaar 
(FNV) een „spervuur" van vragen en 
opmerkingen. 
Hans Weggelaar zei „niet effectief te 
kunnen reageren: hij zag niets in ar-
beidsruil. Koopman wilde van de „so-
cioloog Thoenes" méér toelichting op 
arbeidsethos en Rengelink wees op het 
gevaar van werkloos-zijn en dus min-
der inkomen hebben. Uit eigen erva- 
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	die werkt dei  
gehele dag als 
vrijwilligster " 

• • • 

ring (in de gezondheidszorg) wist hij 
dat lichamelijke en psychische klach-
ten als gevolg van werkloosheid veel 
groter zijn dan vermoed wordt. 
Toen Prof. Thoenes de panelleden had 
geantwoord, moest hij het met „de zaal 
opnemen", waarbij zowel de dertiger 
jaren, de strijdbaarheid van de werklo-
zen toen, het huidige onderwijs en een 
continue werkdag/nacht ter sprake 
kwamen. 

Luisteren en meedenken 

De tweede conferentiedag begon met 
een viertal inleidingen. De heren A. 
den Broeder (werkzaam op het minis-
terie voor Sociale Zaken en hoofdbe-
stuurslid van het Humanistisch Ver-
bond) en S. v.d. Belt (voormalig 
raadsman van het Humanistisch Ver-
bond en voorzitter van de Humanitas 
afdeling Eindhoven) gaven „hun hu-
manistische visie op arbeid en toe-
komst". 

Als humanistische visie ten aanzien 
van arbeid noemde drs. Den Broeder 
het recht van de mens „om ook in het 
arbeidsleven mogelijkheden te vinden 
voor zelfontplooiing, zelf-expressie en 
zelfverwerkelijking". Hij ging in op de 
geschiedenis van de arbeid: de agra-
risch-ambachtelijke samenleving is 
vervangen door de industriële en deze 
door de post-industriële of diensten-
maatschappij. Over waardering van 
arbeid zei hij o.a., dat in het antieke 
Griekenland alleen intellectuele ar-
beid in hoog aanzien stond; dat het 
vroege christendom arbeid zag als straf 
voor de zondeval en dat het kapitalisme 
in arbeid een prestatie tegen beloning 
(koopwaar) ziet. In onze verzorgings- 
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staat is via allerlei sociale voorzienin-
gen en wetten de kapitalistische visie 
op arbeid evenwel verzacht. 
Pratend over werkloosheid wees hij in 
het bijzonder op de  positie van de jon-
geren, „waarvan velen niet eens werk-
ervaring kunnen opdoen". Hij sprak 
zelfs van een „lost generation". 
Hoewel arbeid óók welvaart betekent, 
kleven er onaangename kanten aan: 
ploegendiensten, stank, vuil, lawaai, 
tocht, hitte, kou en hierdoor veel 
ziekteverzuim. 
Maar er is ook veel schijn-welvaart: 
merkbaar aan overbodige produkten, 
ongezonde werksituatie, aantasting 
van het leefmilieu, uitputting van 
energiebronnen en grondstoffen, uit-
buiting van de mensen in de derde we-
reldlanden. 
De heer Den Broeder constateerde 
naast de sterke druk op arbeidsplicht 
evenwel een veranderende arbeids-
beleving: zo hebben veel  jongeren 
minder bezwaar tegen  het ontvangen 
van een uitkering en ze hebben meer 
aandacht voor zaken als vrije tijd e.d. 
Voor de toekomst zag hij niet voor 
iedereen meer arbeid Wel is 't noodza-
kelijk om arbeid te gaan  verdelen en de 
arbeidstijd drastisch te verminderen. 

En aan het gesprek over een ander 
arbeidsethos moeten óók de arbeiden-
den deelhebben. De problemen wor-
den niet opgelost „als een elite van me-
ning is dat er een ander arbeidsethos 
moet komen." 

Leve de luiheid ... 
Seine v.d. Belt begon met te zeggen, 
dat hij géén deskundige was. Reden 
waarom hij niettemin een inleiding 
hield? Hij had bij het inzien van het 
WERKPLAN de opmerking gemaakt 
„Gaat Humanitas nu ook al meedoen 
aan arbeidsverheerlijking?  Arbeid is 
juist een verdwijnend verschijnsel". 
Aad van Oosten, die dit hoorde zei 
toen: „Zou jij dat op de conferentie 
willen uitleggen?" En zodoende stond 
hij er 
Niet verwonderlijk dus dat hij zei: 

„Wij hebben geen loflied nodig op ar-
beid en vlijt, maar op luiheid. Het stre-
ven van de mens om met zo min moge-
lijk arbeid een zo groot mogelijk resul-
taat te bereiken heeft juist nu grote 
mogelijkheden. We zullen afscheid 
moeten nemen van het verschijnsel ar-
beid als hoogste goed, sociale status, 
voornaamste levensvulling, waarde-
bepalend voor de mens. 
Hij pleitte voor ontmythologisering van 
de arbeid. Dat is ingrijpend, maar „we 
moeten áf van het idee dat de mens 
leeft om te werken, dat arbeid adelt en 
dat ledigheid des duivels oorkussen is, 
etc." Er bestaat zeer bevredigend werk 
meestal nog goed betaald ook, maar 
saai, vervelend, geestdodend werk 
mag, wat hem betreft, verdwijnen. 
Hij ziet de wereld afgaan op één groot 
wereld-bedrijf dat volledig geautoma-
tiseerd is en in onze primaire levensbe-
hoeften voorziet. De wáre slaven: ro-
bots zonder gevoel zorgen dan voor al-
les. En al dat werk zal ondergronds 
worden verricht, terwijl de aarde boven 
de grond teruggegeven zal worden aan 
de natuur. Seine v.d. Belt: „U denkt dat 
dit eenutopie is? Ja! Ireëel? Nee! 
Na de uitvinding van het wiel, de ha-
mer en de bijl is de mechanisatie als 
verlengstuk van de mens in een zeer 
snel tempo gegaan. 
Een bijkomend verschijnsel is los-
koppeling van arbeid en inkomen, 
denkt u maar aan AOW, bijstand, so-
ciale voorzieningen." Wie niet werkt, 
zal niet eten, vindt hij een achterhaald 
principe. In het wereldbedrijf van 
Seine v.d. Belt moet alles gratis zijn, 
daarmee vervallen alle sociale voorzie-
ningen, AOW, banken, verzekeringen 
etc. 
Bezit geeft geen status meer en de be- 

vervolg op pag. 6  
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langrijkheid daarvan verdwijnt dus. 
Belangrijk wordt: spel in iedere vorm, 
kortom zich ontplooien. De macht van 
de ene mens over de andere zal worden 
opgeheven en het is niet meer nodig dat 
de ene mens de andere onderdrukt. „We moeten ophouden met de mensen 
wijs te maken dat er in de toekomst 
weer volledige werkgelegenheid zal 
zijn maar ze voorbereiden op een heel 
andere manier van leven: op een leven 
zonder arbeid", adviseerde de heer v.d. Belt. 

Beleving werkloosheid 

Over de betekenis en beleving van 
werkloosheid spraken de heer H. 
Schipper (agogisch medewerker Stich-
ting Experimenteel Werk 't Gooi) en 
mevrouw Cora Doeve (werkloos on- 
derwijzeres). 
Hans Schipper hield een warm 
pleidooi voor het werken met behoud 
van uitkering. Zijn ervaring was zelfs 
dat werklozen liever dit (zelfgekozen) 
werk doen dan betaald werk verrich-
ten: „Het lagere inkomen wordt ge-
compenseerd door het doen van zelf 
gekozen kwalitatief hoogwaardige 
werkzaamheden, terwijl bovendien 
voor een kortere werkweek kan wor-
den gekozen. Een groot aantal mensen, 
werkzaam in de projekten van de stich-
ting Experimenteel Werk 't Gooi, ge-
ven de voorkeur aan werken met be-
houd van uitkering i.p.v. aan betaald 
werk. Steeds meer wordt ontdekt dat 
het hebben van betaald werk niet al-
leen zaligmakend is." 
Cora Doeve vertelde uitvoerig wat het 
betekent om 2 jaar werkloos te zijn en 
over de grote moeite die ze had met de 
vaak willekeurige regels van arbeids-
bureau, sociale dienst, enz. Máár . ze 
is niet bij de pakken gaan neerzitten en 
is nu geheel verzoend met haar situatie 
als werkloze. Ze zit in allerlei actie- 
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groepen tegen misstanden, ontstaan 
uit het te kort aan arbeidsplaatsen en 
alle schadelijke en remmende regels 
die er zijn voor mensen zonder betaald 
werk. 
Ze werkt met behoud van uitkering als 
vrijwilliger op een school, waar ze zich 
thuis voelt, en haar enige klacht is dat 
ze alleen lessen zoals handenarbeid, 
tekenen etc. mag geven. De „echte" 
lessen zoals lezen en rekenen zijn voor-
behouden aan betaalde krachten. 
Ze pleit zeer voor afschaffing van de 
sollicitatieplicht, ze vindt dat zin-
loos.Er is immers geen werk en dan is 
solliciteren alleen maar deprimerend. 
Tenslotte pleitte zij  ervoor „dat het ver-
zet tegen allerlei regels die het leven 
van mensen met een uitkering be-
moeilijken, landelijk zou moeten wor-
den georganiseerd omdat niet iedere 
gemeente dezelfde regels hanteert en 
men vaak afhankelijk is van de stand-
punten van individuele ambtenaren." 

Ten slotte .. • 
Met al de opgedane kennis, trokken de 
circa 120 deelnemers aan de conferen-
tie zich terug in »werkgroepen" om na 
ampele discussie de (vele) aanbevelin- 
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het Hoofdbestuur worden voor- 

Conferentie-voorzitter Ruitenberg 
beloofde ,,dat dit onderwerp voortdu-
rende aandacht zal blijven krijgen." 
Op de komende Algemene Vergade-
ring zal „arbeid" zeker weer onder-
werp van gesprek zijn en dáár zal men 
samen een standpunt innemen over 
,,dit maatschaPPolijk omkeringspro-
ces". Maar de voorzitter sprak de 
hoop uit „dat de aanwezigen nu al hun 
aandacht aan dit onderwerp willen 
blijven geven". 

Fleur Vos 
Ank van Zachten 

Op 30 jan. j.l. is de Stichting Gasten-
verblijf Humanitas Twente haar werk-
zaamheden gestart. De Stichting is op-
gezet als Sociaal Pension voor buiten-
landse Islamitische vrouwen (en hun 
eventuele kinderen), die — om welke 
reden dan ook — niet langer thuis kun-
nen blijven. Ook Islamitische meisjes, 
die door een gedwongen uithuwelij-
king in een onmogelijke positie komen 
of zijn gekomen, kunnen hier onderdak 
krijgen. 
Het Gastenverblijf Humanitas Twente 
is voortgekomen uit een Gewestelijke 
Overijsselse Humanitas bestuurs-
commissie, waarin alle Twentse Hu-
manitas-afdelingen hebben meege-
dacht (Helpend Wonen Humanitas 
Twente). De afdeling Enschede en het 
hoofdbestuur van Humanitas hebben 
de voorwaarden geschapen, zodat het 
sociaal pension in een geschikt pand is 
gehuisvest, terwijl het Koningin Ju-
liana Fonds, de Provincie Overijssel, 
Rotary Enschede, de gemeente En-
schede en de Twentse Humanitas-af-
delingen de inrichting van het pand 
mogelijk hebben gemaakt. 
Ruim twintig vrijwillige medewerk-
sters (die ieder ruim twintig uur per 
week werken) hebben het voornemen 
de organisatie zo soepel mogelijk te la-
ten verlopen. Ze worden bijgestaan 
door o.a. het Centrum Buitenlanders 
Oost-Nederland dat voor de sociale be-
geleiding zal zorgdragen. 
Het streven is de vrouwen zelf te laten 
kiezen of zij naar hun man terug willen 
gaan (nadat aan een betere huis-situa-
tie is gewerkt) of dat zij zelfstandig 
willen gaan wonen. Ook kunnen de 
buitenlandse Islamitische vrouwen 
kiezen voor dit tehuis of voor een ande-
re instelling/pension waarvan ze hulp 
kunnen verwachten. 

Voor informatie en opname kan men 
053-314151 bellen. Verder kunnen toe-
komstige gasten via hulpverleners van 
onder andere het Centrum Buiten-
landers Oost-Nederland, Maat 
schappelijke Dienstverlening Zuid-
Oost-Twente, politie en andere hulp-
verlenende instanties worden toegela-
ten. 

SteM 
Een verruiming van de moge-
lijkheid tot het opnemen van on-
betaald verlof zou goed zijn voor 
het bestrijden van de werkloos-
heid. 

(J, J. Keyzer, Groningen) 



n-sellu2aucerairmr122b Jetigibescherming 
De Landelijke Bestuurscommissie Jeugdbescherming Humanitos 
heeft een klachtencommissie ingesteld, die uit onderstaande vier 
personen bestaat: 

De heer drs. Th. van Oosten Sociaal pedagoog, voormalig prak-
tijkleider werkeenheid Hen Haag, 
thans verbonden als staffunctiona-
ris aan het Koningin Juliana Fonds. 
Maatschappelijk ,,verkster, hu 
reannleidster M.O.B. te Amsterdam. 
Psycholoog, is tot noveinhere 1983 lid 
van het Hoofdbestuur van Humank-
tas geweest. Heeft jareniange erva-
ring als organisatie-adviseur van 
non-profitorganisaties. 

• n=De heer Mr. C. M. da Cimha Advocaat te Zeist. 

-- Mevrouw R. Pornpe 

— De heer Drs. Ph. van Praag 
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Op 16 en 17 maart a.s. belegt de 
LAVA in Amersfoort een con-
ferentie onder het motto 
„Werk aan de afdeling", waar 
de resultaten van drie door de 
LAVA uitgevoerde projekten 
met de deelnemers zullen 
worden besproken. Het gaat 
hierbij om: 
- Beschrijvingen van het rei-
len en zeilen van een viertal 
afdelingen van verschillende 
grootten en aktiviteiten. 
- Het ontwikkelen van een 
cursus voor vrijwilligers. 
- Nagaan wat de resultaten 
zijn als er extra tijd en energie 
gestopt wordt in het aktive-
ren van een afdeling. De be-
vindingen daarvan in drie af-
delingen zijn vastgelegd. 

Bij deze projekten ging het erom te 
ontdekken welke elementen stimule-
rend werken, zowel in actieve afdelin-
gen als in afdelingen „waar het minder 
levendig is" èn welke bouwstenen voor 
het werken in de afdeling kunnen wor-
den aangedragen. Hopelijk zullen de 
conferentie-deelnemers hieraan nieu-
we elementen/bouwstenen kunnen 
toevoegen èn de in Amersfoort opge-
dane ervaringen benutten bij het werk 
in de afdeling. 
Met vragen over deze conferentie kunt 
u zich wenden tot André Hogers of Ste-
ven Spaargaren, die deel uitmaken van 
de voorbereidingscommissie en via het 
Centraal Bureau bereikbaar zijn. 

Aanmelden 

U kunt zich ook aanmelden bij boven-
genoemden, maar . . . het wordt op prijs 
gesteld als u dat via uw afdelingsbe-
stuur zou doen. De bedoeling is „een 
goede spreiding over afdelingen en 
gewesten te krijgen". Bij de definitieve  

aanmelding zal hiermee rekening wor-
den gehouden. Het aantal deelnemers 
is tot 70 beperkt. 

Programma 

Hoewel de vorm van de conferentie nog 
een verrassing is, willen we u enkele 
zakelijke gegevens niet onthouden: 
Vrijdag 16 maart: Vanaf 18 uur ont-
vangst deelnemers. (Broodjes zijn 
aanwezig voor degenen die zich hier-
voor opgeven). 
19.30 uur: Aanvang conferentie. Na het 
openingswoord van de conferentie-
voorzitter, zal in diverse groepen ge-
werkt worden met het conferentie-ma-
teriaal, dat de deelnemers van tevoren 
wordt toegezonden. De bedoeling hier-
van is o.m., dat de „deelnemers hierin 
struktuur aanbrengen". Aan het eind 
van de avond worden de resultaten be-
kend gemaakt. 

Vanaf 22 uur: gelegenheid om ervarin-
gen uit te wisselen (onder een drankje). 

Op zaterdagmorgen staat de handlei-
ding van de cursus voor vrijwilligers 
centraal. De conferentie-deelnemers 
zal naar hun mening worden gevraagd 
en „deelnemen" aan een cursus. 

Na de lunch worden de resultaten van 
de vrijdagavond en zaterdagmorgen 
(plenair) onder de loep genomen en 
vanzelfsprekend hopen de organisato-
ren dat hiermee een basis is gelegd om 
activiteiten in het afdelings/vereni-
gingsleven vorm (te gaan) geven. 

Tot slot zal met elkaar worden nage-
gaan, hoe een vervolg op deze werkcon-
ferentie gestalte kan krijgen, waarna 
de bijeenkomst om uiterlijk 16.00 uur 
wordt afgesloten. 

Dank u wel, 
dank u wel! 
Op het Centraal Bureau werd 
een envelop (zonder afzender) 
bezorgd. De inhoud bleek een 
verrassing te bevatten, nl, een 
klimgroeibewijs aan toonder 
ter waarde van één duizend 
gulden, dat over enige tijd in-
wisselbaar is met een hoge ren-
te. 
Kennelijk wil de gever onbe-
kend blijven, maar omdat wij 
aannemen dat dit hoogstwaar-
schijnlijk om een gift van een 
onzer leden gaat, bevestigen 
wij de ontvangst in het leden-
orgaan. 
Niet alleen willen wij de ont-
vangst bevestigen, maar ,de 
onbekende gever" hiervoor 
hartelijk dank zeggen! 
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. . . De mannen doen iets meer aan huishoudelijk werk 

Sociale atlas van de vrouw 

Beurs voor 
senioren 
Van 29 mei t/m 2 juni a.s. wordt in de 
Rijnhal/Musis Sacrum te Arnhem 
een beurs voor senioren gehouden. 
De Algemene Nederlandse Bond 
voor Ouderen, Unie van Katholieke 
Bonden van Ouderen en de Prot. 
Christelijke Ouderenbond zijn de 
organisatoren van deze Beurs, 
„omdat zij menen dat de ouderen 
met beide benen in het maat-
schappelijke, religieuze en poli-
tieke leven moeten blijven staan èn 
dat zij op deze gebieden moeten 
blijven meespreken, in het bijzon-
der waar het zaken betreft die voor 
henzelf van belang zijn." 
Op 30 mei vindt een (openings) 
symposium plaats onder de titel 
„Zorgen voor morgen èn wat daar-
van terecht komt". Op de beurs 
wordt verder aandacht besteed aan 
de participatie van ouderen in het 
samenlevingsgebeuren, de moge-
lijkheden en faciliteiten in het ka-
der van Pas 65 en aan het wonen en 
leven van ouderen. Natuurlijk is er 
ook aandacht voor de gezondheids-
zorg en voor de voeding, maar ook 
kleding, reizen en buitenrecreatie 
staan in het brandpunt van de be-
langstelling. Dat is nog niet alles: 
verzamelaars zullen aan hun trek-
ken komen, evenals doe-het-zel-
vers. 
Er komen tentoonstellingen van 
velerlei kunstuitingen van ouderen 
en ten slotte kunt u kennis maken 
met de prestaties van ouderen op 
het gebied van zang, muziek en 
(volks)dansen. Kortom, het wordt 
een manifestatie voor en door oude-
ren! 

De eerste landelijke nieuwjaarsbijeenkomst op initiatief van het hoofdbe-
stuur is een succes geworden. Op zaterdag 7 januari jl. zijn ruim 120 mensen 
vanuit het hele land naar Amsterdam gekomen. Het oud-hollandse zaaltje 
in het Noord-Zuid-Hollands Koffiehuis vormde een passend decor. 
Er waren interviews, die op gepaste wijze werden onderbroken door salon-
muziek van het Nieuwjaarskwintet. Er was volop gelegenheid voor onder-
ling kontakt op deze gezellige bijeenkomst. Het ligt in de bedoeling er een 
jaarlijkse traditie van te maken! 

Vergeleken met tien jaar geleden — het 
begin van de tweede emancipatiegolf—
is de situatie van vrouwen in ons land 
op een paar terreinen nogal veranderd. 
Vrouwen zijn steeds meer in de sa-
menleving gaan meedoen. Zij zijn meer 
buitenshuis gaan werken, worden va-
ker lid van een vakbond of een poli-
tieke partij en zijn actiever geworden in 
het verenigingsleven en in het vrijwil-
ligerswerk. Meisjes hebben in hoog 
tempo hun onderwijsachterstand in-
gehaald; het opleidingsniveau van 
vrouwen in het algemeen is gestegen. 
Het aantal alleenstaande of samen-
wonende vrouwen dat in haar eigen le-
vensonderhoud wil of moet voorzien, is 
in de jaren zeventig sterk toegenomen. 
Men trouwt minder, scheidt vaker en 
blijft vaker kinderloos. 
De jongere generatie vrouwen poetst, 
kookt en boent aanzienlijk minder dan 
vroeger gebeurde; de mannen doen iets 
meer aan huishoudelijk werk. De Ne-
derlandse samenleving is de vrouw die 
zich niet gedraagt volgens het traditio-
nele rolpatroon steeds meer gaan ac-
cepteren. 
Dit zijn enkele conclusies uit een stu-
die van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau met de titel „Sociale atlas van 
de vrouw 1983". Auteur van het meer 
dan 400 pagina's tellende boek is Cor-
rine Oudijk. 
De Sociale atlas van de vrouw 1983 be-
schrijft de verschillen tussen vrouwen 
en mannen in het begin van de jaren 
tachtig, en vergelijkt die met de situa-
tie van 10 á 15 jaar geleden. In die stu-
die zijn een duizendtal onderzoeken 
verwerkt. Voor een deel is dat nog niet 
gepubliceerd materiaal van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau, voor een an-
der deel zijn dat gegevens van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek, proef-
schriften en materiaal van de universi-
taire afdelingen Vrouwenstudies. 
De Sociale atlas van de vrouw toont 
aan, dat ondanks een aantal ontwikke-
lingen in emancipatorische richting de 
verschillen tussen mannen en vrouwen 
groot blijven. Vrouwen doen bijna 
driekwart van het onbetaalde werk en 
nog geen kwart van het betaalde. 

Slechts 45 procent van de vrouwen van 
18 jaar en ouder beschikt over een ei-
gen inkomen uit arbeid, sociale zeker-
heid of vermogen, tegen 99 procent van 
de mannen. Het percentage vrouwen 
dat minder dan 25 uur werkt, steeg tus-
sen 1971 en 1981 van 22 procent tot 31 
procent. Het percentage mannen met 
een deeltijdbaan slechts van een pro-
cent naar twee procent. 
Meisjes halen weliswaar hun onder-
wijsachterstand in, maar ze kiezen nog 
steeds traditionele vakkenpakketten 
en studierichtingen. De leidinggeven-
de posities en de politieke besluitvor-
ming blijven in de jaren zeventig een 
mannenzaak. Deze situatie strookt niet 
met de wensen en behoeften van vrou-
wen. Dit kan leiden tot spanningen 
rond de eis van vrouwen om maat-
schappelijk actiever te worden. 
De Sociale atlas van de vrouw 1983 
wordt uitgegeven bij de Staatsuitge-
verij in Den Haag en kost f 30,—. 
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HUMANITAS 
WERKPLAN 1984 

JInn december II 982 namen het hoofdbestuur en de landelijke en gewestelijke staf het 
besluit om voor 1984 een werkplan op te stellen, dat zoveel mogelijk op de wensen en 

ideeën van de afdelingen zou zijn gebaseerd. 
Dat was eenvoudiger gezegd dan gedaan! 

Maar niettemin kregen de deelnemers aan de laatste Algemene Vergadering (november 
1983) zo'n plan „ter bespreking aangeboden", waaraan ze bovendien hun goedkeuring 

hechtten. 
Omdat dit werkplan evenwel een zaak van alle leden is, treft u dit nu in deze EXTRA 8 

(pagina's) aan. 
De werkwijze verliep als 't volgt: de gewesten maakten in hun regio „de inventaris op" 

van plannen en werkzaamheden in de verschillende afdelingen en op grond hiervan 
werden gewestelijke werkplannen opgesteld, die ten grondslag lagen aan het door het 
hoofdbestuur samengestelde landelijk werkplan. De gevolgde procedure garandeert 

dat dit plan aansluit bij hetgeen overal in het land leeft en gebeurt en bovendien wordt 
voorkomen dat zo'n werkplan een loze slag in de lucht wordt. 

Bij de samenstelling van dit eerste Werkplan  deden zich nog de nodige haken en ogen 
voor: zo kwamen pas in september i.l. bijvoorbeeld de laatste gewestelijke plannen 
binnen. Mágra alle begin is moeilijk en als we in de komende jaren met deze opzet 
doorgaan, rekenen we erop dat de procedure  aanmerkelijk kan worden versneld. 

Helaas zijn er ook afdelingen die verstek hebben laten gaan en in zo'n geval wordt het 
moeilijk om een gewestelijk plan te laten ',corresponderen"  met wat er in de afdelingen 

leeftt. Dit heeft dan uiteraard ook weer gevolgen gehad voor de samenstelling van het 
landelijke verenigingsplan. 
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De in het werkplan genoemde 
activiteiten steunen voor een 
zeer groot deel op wat de afde-
lingen hebben aangedragen, 
maar daarnaast werd ook reke-
ning gehouden met de uitspra-
ken die op de Algemene verga-
deringen werden gedaan. Daar-
naast zijn er plannen genoemd, 
die in verband met de huidige 
maatschappelijke ontwikkelin-
gen van groot belang worden 
geacht. 
Het belang van dit Werkplan is 
vanzelfsprekend gelegen in het 
feit dat wij met elkaar afspra-
ken maken over hetgeen wij als 
vereniging willen bereiken, wat 
gèèn vrijblijvende zaak is. 
Daarom verzoeken wij de afde-
lingen bij hun keuze van activi-
teiten, ernstig rekening te hou-
den met de prioriteiten zoals 
die in het werkplan zijn ge- 
noemd. 
Daarnaast moeten afdelingen 
en gewesten — en ook het hoofd-
bestuur — over vrije Beleids-
ruimte kunnen beschikken. In 
een levende vereniging als Hu-
manitas is dat ook noodzake-
lijk. Er dient echter een goede 
afweging te worden gemaakt 
tussen activiteiten die wel en 
die niet in het werkplan worden 
genoemd. Wellicht is een ver-
houding van 7:3 redelijk? 
Vrijwilligerswerk dat niet als 
zodanig in het Werkplan voor-
komt kan dus best naast de wèl 
genoemde activiteiten worden 
uitgevoerd. Het ligt evenwel 
voor de hand, dat de werk-
zaamheden van gewestelijke en 
landelijke functionarissen pri-
mair gericht zijn op het in het 
werkplan opgesomde vrijwilli-
gerswerk. Daarom zal een afde-
ling niet altijd op hun steun 
kunnenrekenen, wanneer het 
om „niet-genoemde" activitei-
ten gaat. 
Veel van wat in het werkplan 
voorkomt zal voor bepaalde af-
delingen „niets nieuws" bete-
kenen en dikwijls zal ook con-
solidatie van het bestaande 
werk belangrijker blijken te 
zijn dan aan „iets totaal 
nieuws" te beginnen. 

Tenslotte wijzen we erop dat 
sommige activiteiten „opbloei-
en" omdat de omstandigheden 
hiervoor gunstig zijn; ook kun-
nen ze „geboren worden" uit de 
maatschappelijke 	noodzaak 
van het moment. Daarvoor 
moet ruimte blijven bestaan, 
want alles van tevoren „plan-
nen" is een onmogelijke zaak! 

Beleidsdoelen 
De aandacht die wij voor de in 
het werkplan genoemde activi-
teiten hebben, is ontleend aan 
het beleidsdoel „dat wij moeten 
streven naar erkenning van het 
recht èp en de plicht tot zelfbe-
stemming van": 

— de mens via arbeid 
— de mens binnen een vreedzame we-
reld 
— jongeren 
— geestelijk gehandicapten 
— de oudere mens 
— mensen in de derde wereld landen 
— „hulpvragers"  

— culturele minderheden in Nederland 
— mensen met een strafrechtelijk ver- 
leden 
en zelfbestemming ook: 
— via een aangepaste woonomgeving 
Humanitas wil mede-verantwoorde-
lijkheid dragen voor het lot van boven-
genoemde groepen en voor het dragen 
van verantwoordelijkheid waar het 
gaat om het tot stand brengen van een 
vreedzame wereld en voor de wijze 
waarop mensen zijn gehuisvest. De in-
houd van het werkplan is hiermee in 
overeenstemming. 

Inhoud van het werkplan 

Arbeid 
Vrede en Veiligheid 
Jeugdwelzijn 
Geestelijk Gehandicaptenzorg 
Welzijn Ouderen 
Ontwikkelingssamenwerking 
Hulp- en dienstverlening 
Minderheden 
Delinkwentie en samenleving 
Crisisopvang 
Wonen 
Gezondheidszorg 
Verenigingsopbouw 
Deskundigheidsbevordering en vrij- 
willigerswerk 
Ledenwerving 
Subsidiëring en financiering 

Hoofdbestuur 
A. A. Ruitenberg, 
J. Koopman 
H. Rengelink 
mw. Prins 

H. van Gelder 
Michael Kerkhof J. Witteveen 

J. Koopman 

A. van Oosten 	B. Israel 

Vrede en Veiligheid 
Jeugdwelzijn 
Geestelijk 
gehandicapten 
Welzijn Ouderen 
Ontwikkelings-
samenwerking 
Hulp- en dienst-
verlening 
Minderheden 
Delinkwentie en 
samenleving 
Crisisopvang 
Wonen 
Gezondheidszorg 
Verenigingsopbouw 
Deskundigheids-
bevordering en 
vrijwilligerswerk 
Ledenwerving 

Aad van Oosten 
Ben Droste 

Joop van Dalen 

Ondersteuning 
Zoals uit de inleiding al duidelijk is geworden, kunnen de afdelingen bij hun werk 
niet alleen rekenen op de steun van de gewestelijke functionarissen, maar ook op 
die van staf- en hoofdbestuursleden, die ieder voor een bepaalde activiteit aan-
spreekbaar zijn. 
In de staf zijn „de aandachtsvelden" als volgt verdeeld, 
vet gedrukte namen zijn het eerst aanspreekbaar: 

Landelijke functionarissen: 
Arbeid 	 Michael Kerkhof Aad van Oosten 

Steven SpaargarenAndré Hogers 
(dir. j eugdbesch.) 

Wilko Post 
Aad van Oosten Steven SpaargarenB. Israel 

Yvo Baudoin 
Wilko Post 
André Hogers 
André Hogers 
Wilko Post 

Aad van Oosten 
Ben Droste 

B. Israel 
S. Breuer 
J. J. v. Arragon 
J. Witteveen 
H. J. Schoenmaker 

Steven SpaargarenAndré Hogers 
Joop van Dalen 

Subsidie en financiën Wilko Post 

W. Molle 
S. Breuer 
W. de Haas 
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. . .Mede verantwoordelijk zijn voor vreedzame wereld . . . 

Thema arbeid 
Op de Algemene Vergadering 
'82 werd met algemene stem-
men het besluit genomen om 
„binnen de vereniging een dis-
cussie op gang te brengen over 
de plaats van de arbeid in onze 
samenleving, waaronder: ge-
volgen voor mens en samenle-
ving van de door strukturele 
oorzaken teruglopende werk-
gelegenheid. 
Voor 1984 staat op het pro-
gramma: initiatieven nemen 
om de positie van de werklozen/ 
niet loonarbeidactieven te ver-
beteren. Om dit te bereiken zijn 
zowel op afdelings-, geweste-
lijk- als op landelijk niveau de 
volgende activiteiten ontwik-
keld: 
Op afdelings-niveau: streven naar het 
starten/voortzetten van de afdelings-
discussies over; 
— een visie op arbeid vanuit humanis-
tisch standpunt 
— de problemen van werklozen/niet 
loonarbeidsactieven 

— mogelijke bijdragen aan een oplos-
sing van de individuele problematiek. 

Op gewestelijk niveau worden afde-
lings-activiteiten ondersteund door: 
— de organisatie van werkbijeenkom-
sten; 
— de bevordering van de communicatie 
tussen de afdelingen; 
— directe advieswerkzaamheden. 

Op landelijk niveau worden afdelings-
en gewestelijke activiteiten onder-
steund door: 
— het aandragen van informatie/dis-
cussie-materiaal; 
— het organiseren van een landelijke 
werkconferentie; 
— het ontwikkelen van landelijk vere-
nigingsbeleid. 

Vrede en veiligheid 
„Humanitas is van mening dat 
gebruik en bezit van kernwa-
pens en andere massale ver- 
nietigingswapens 	vanuit 
ethisch oogpunt verwerpelijk 
is," aldus de slotconclusie van 
de standpuntbepaling van Hu-
manitas, zoals die op de Alge-
mene Vergadering van 1982 
werd vastgesteld. Hieruit vloeit  

voort dat Humanitas een taak 
heeft bij het streven naar een 
veiliger en vreedzame wereld. 
Voor 1984 wordt geadviseerd 
diverse activiteiten op gang te 
brengen om de besluitvorming 
van de A.V. '82 te realiseren. Dit 
kan: 

Op afdelingsniveau: door het organise-
ren van: 
— huiskamerbijeenkomsten 
— (openbare) informatie- en discus-
siebijeenkomsten 
— cursus „vijanddenken" (naar voor-
beeld Utrecht) 
— instelling van een plaatselijke werk-
groep, die zich inzet voor de bevorde-
ring van aktiviteiten rondom het as-
pekt vredesopvoeding. Zo mogelijk in 
samenwerking met plaatselijke verte-
genwoordigers van het Humanistisch 
Vormingsonderwijs en de vereniging 
voor Openbaar Onderwijs. 
Deze aktiviteiten kunnen worden ge-
richt op leden, niet-leden en kontakt-
personen. 

Op gewestelijk niveau: 
— aktivering en voorlichting in afde-
lingen 
— formeren van een gewestelijke werk-
groep en in het algemeen het onder-
steunen van aktiviteiten van de afde-
lingen en werkgroepen. 

Op landelijk niveau: 
— de ondersteuning van aktiviteiten op 
dit terrein in afdelingen en gewesten, 
mede op basis van de voorstellen van de 
landelijke kernwapengroep. 
— het in samenwerking met het Huma-
nistisch Vredesberaad en het Huma-
nistisch Vormingsonderwijs samen-
stellen van leerstofpakketten. 
— Kontakten leggen en onderhouden 
met het Humanistisch Vredesberaad en 
IHEU. 

Jeugdwelzijn 
Jeugdwelzijn heeft sinds het 
bestaan van Humanitas steeds 
grote aandacht gekregen. Voor 
„kinderen en jongeren in nood" 
kan niet genoeg worden ge-
daan. Daarom bezint Humani-
tas Jeugdwelzijn zich steeds op 
mogelijkheden om de hulp uit 
te breiden en/of „aan te pas-
sen". Naast het bestaande 
werk, zijn er dus ook nieuwe 
initiatieven aan de orde geko-
men. Voor 1984 wordt vooral 
gedacht aan het opzetten van 
additionele- en zelfstandige 
aktiviteiten voor het welzijn 
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van jeugdigen. Bij realisering 
hiervan wordt gedacht aan: 
Op afdelingsniveau streven naar: 
— het instandhouden van het bestaan-
de werk, met name het kindervakan-
tiewerk, crèches e.d. en verder het uit-
breiden van deze aktiviteiten; 
— het vormen van vrijwilligerskernen 
met als taak: 
1) het opzetten en onderhouden van 
een stelsel van opvangadressen voor 
tijdelijke opvang van jeugdigen, b.v. 
weglopers (in minstens 5 afdelingen); 
2) het opzetten van voorzieningen 
voor begeleide kamerbewoning (in 5 
afdelingen); 
3) t.b.v. het uitvoerende jeugdbescher-
mingswerk van Humanitas het opzet-
ten van groepen gezinsvoogden (10 
adop. gezinsvoogden in respectievelijk 
de afdelingen Amsterdam, Den Haag, 
Rotterdam en Utrecht). 
4) het werven van vakantie-, zondag-, 
speelgezinnen en het werven van 
pleeggezinnen (in het westen van het 
land). 
Op gewestelijk niveau worden deze ak-
tiviteiten o.a. ondersteund door de or-
ganisatie van cursussen, gericht op ka-
derleden en vrijwilligers, die zich met 
deze aktiviteiten willen belasten, en 
verder door het aandragen van infor-
matie en het geven van advies. 
Op landelijk niveau zal materiaal wor-den geproduceerd 
— voor afdelingsaktiviteiten b.v. ge-
richt op specifieke werving van vrij-
willigers voor vakantiewerk en voor 
opvang van jeugdigen in crisissitua-
ties; 
— voor kadercursussen. 
Verder worden de bestaande aktivitei-
ten op het gebied van de kinderbe-
scherming geconsolideerd en uitge-
bouwd. 

Tijdens het congres jeugdwelzijn is uit-
voerig gesproken over de taken van 
Humanitas op dit terrein. Daarover 
wordt gerapporteerd in de „Nota 
Jeugdwelzijn". (Nog verkrijgbaar) 

Geestelijk 
gehandicaptenzorg 
De zorg voor geestelijk gehan-
dicapten is de jongste loot aan 
de Humanitas-stam, want sinds 
1982 trekt onze vereniging zich 
ook hun lot aan. Hierbij wordt 
vooral gestreefd naar klein-
schalige voorzieningen èn naar 
vergroting van de Humanitas-
participatie binnen deze werk-
vorm. 
Voor realisering hiervan wordt 
als 't volgt gedacht: 

. . . voor kinderen nooit genoeg doen . . . 

Op afdelingsniveau streven naar: 
— de opzet van projekten voor begelei-
de kamerbewoning (zes afdelingen); 
— de opzet van een gezinsvervangend 
tehuis (vier afdelingen); 

Op gewestelijk niveau worden deze af-
delingsaktiviteiten ondersteund door: 
— het aandragen van informatie; 
— het geven van advies; 
— het geven van signalen over mogelij-
ke projekten aan de landelijke stich-
ting. 

Op landelijk niveau worden aktivitei-
ten ondersteund door een inmiddels in 
het leven geroepen landelijke stichting. 
Deze landelijke stichting zal boven-
dien onderzoek uitvoeren naar de (on)-
mogelijkheid van de opzet van een in-
stituut binnen het kader van Huma-
nitas. 
De tijdens de Algemene Vergadering 
van 1982 behandelde nota „Zorg voor 
zwakzinnigen vanuit Humanitas" 
geeft nadere informatie. 

Welzijn ouderen 
Binnen Humanitas is het werk 
voor ouderen zo oud als de vere-
niging zelf. Vooral in een tijd 
van economische recessie zoals 
nu het geval is, volgt Humani-
tas het doen en laten van de 
overheid op de voet, temeer om-
dat de huidige overheidsmaat-
regelen de positie van ouderen 
bedreigen. Voor 1984 zijn drie  

beleidsdoelen voorgesteld om 
de algemene beleidsintenties 
inhoud te geven: 
a) de verbreding van het aanbod aan 
directe hulpverlening aan ouderen; 
b) het kritisch reageren op beleids-
voornemens van overheden die de 
maatschappelijke positie van ouderen 
bedreigen; 
c) het continueren van bestaande ver-
enigingsaktiviteiten ten behoeve van 
ouderen. 
Realisering van deze drie werkdoelen 
betekent: 
Op afdelingsniveau streven naar: 
— het opzetten/uitbreiden van klusjes-
diensten en/of het opzetten van avond-
en weekendhulp en/of het opzetten van 
ombudswerk en/of het opzetten en uit-
breiden van telefooncirkels; 
— aandacht voor het plaatselijk wel-
zijn-ouderen-beleid en het uitbrengen 
van Humanitas-reacties daarop; 
— voortgangsbewaking van bestaande 
afdelingsaktiviteiten; 
— regelmatige rapportage aan de afde-
lingsvergadering; 

Op gewestelijk niveau worden de afde-
lingsaktiviteiten ondersteund door: 
— de opstelling van een gewestelijk ak-
tieplan ; 
— de organisatie van werkbijeenkom-
sten; 
— de bevordering van de communicatie 
tussen de afdelingen; 
— directe advieswerkzaamheden. 
Voorts wordt zelfstandig gereageerd 
op provinciaal welzijn-ouderenbeleid. 

Op landelijk niveau wordt steun gege-
ven aan de afdelings- en gewestelijke 
aktiviteiten door: 
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...permanente verkoop van ABAL-produkten . . . 

— het onderhouden van regelmatige 
contacten met afdelings- en gewestelij-
ke besturen/werkgroepen; 
— het verlenen van medewerking aan 
gewestelijke werkbijeenkomsten; 
— het doorspelen van landelijke be-
leidsontwikkelingen. 
Voorts wordt zelfstandig gereageerd 
op het landelijk welzijn-ouderenbeleid 
en worden bestaande landelijke aktivi-
teiten gecontinueerd. 

Ontwikkelings- 
samenwerking 
Wat de ontwikkelingssamen-
werking betreft is voor 1984 be-
sloten om in het bijzonder de 
activiteiten van HIVOS, HOM 
en ABAL te ondersteunen. 
Voor de afdelingen betekent dit: 
— incidentele of permanente verkoop 
ABAL-produkten, 
— inzameling fondsen voor HIVOS, 
— voorlichtingaktiviteiten over HI-
VOS of haar projekten, 
— oprichten van een HOM-groep: on-
derzoek en aktie op het terrein van 
mensenrechten. 
Dit betekent mede: 
— 't aantrekken van vrijwilligers en 
— voorfinanciering van ondermeer de 
ABAL-verkoop. 
Voor gewesten: 
— aktivering van en voorlichting aan 
afdelingen, 
— oprichten van een gewestelijke 
werkgroep die bundelt, coordineert en 

 

„witte vlekken" bewerkt, 
— voorlichting. 
Voor hoofdbestuur en centraal bureau: 
— beschikbaar stellen resp. maken van 
HIVOS-, HOM- en ABAL-materiaal 
ten behoeve van de afdelingen en ge-
westen 
— interne en externe propaganda van 
Derde-wereld-aktiviteiten en verder: 
— bestuurlijk contact met HIVOS, 
HOM en ABAL 
— HIVOS, HOM en ABAL op het spoor 
zetten van de Humanitas-werkwijze 
(vrijwillige afdelingsaktiviteiten). 

 

ombudswerk (sociaal-adviesbureau) 
met behulp van vrijwilligers. 
Op gewestelijk niveau wordt gestreefd 
naar: 
— ondersteuning van bovengenoemde 
afdelings-aktiviteiten; 
— het organiseren van een kadercursus 
voor afdelings-vertegenwoordigers; 
— bevordering van de communicatie 
tussen de afdelingen in het gewest; 
— directe advieswerkzaamheden. 

Op landelijk niveau wordt steun gege-
ven aan de afdelings- en gewestelijke 
aktiviteiten door: 
— het onderhouden van regelmatige 
contacten met afdelings- en gewestelij-
ke besturen/werkgroepen; 
— het verlenen van medewerking aan 
gewestelijke kadercursussen 
— het doorspelen van landelijke be-
leidsontwikkelingen; 
— vanuit het landelijke werkapparaat 
„Vara-hulp" advies geven met betrek-
king tot concrete hulpverlenings/ad-
viesvragen enerzijds en verzoeken om 
inschakeling van vrijwilligers plaatse-
lijk anderzijds. 
Voorts wordt zelfstandig gereageerd 
op het landelijke welzijnsbeleid en 
worden bestaande landelijke aktivitei-
ten waaronder het landelijk werkap-
paraat „Vara-hulp" gecontinueerd c.q. 
aangepast. 

  

 

Hulp en 
dienstverlening 

 

 

Voor 1984 gaat de aandacht in 
het bijzonder uit naar: 
a) het ondersteunen van Hu-
manitas-vertegenwoordigers in 
plaatselijke/regionale instel-
lingen voor maatschappelijke 
dienstverlening; 
b) Het opzetten van ombuds-
werk-aktiviteiten. 
Om dit te bereiken wordt: 
Op afdelingsniveau  gestreefd  naar: 
— regelmatige rapportage van de ver-
tegenwoordigers aan het afdelingsbe-
stuur en een jaarlijkse  verslaglegging 
in het jaarverslag van de afdeling; 
— aandacht voor het plaatselijke wel-
zijnsbeleid en het uitbrengen van Hu-
manitas-reacties daarop; 
— het opzetten van c.q. meewerken aan 

 

  

Minderheden 
Wat het onderwerp Minderhe-
den betreft, wil Humanitas 
vooral werken aan verbetering 
van de relatie tussen autochto- 
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nen en allochtonen (Nederlan-
ders en buitenlanders). Voorts 
wordt gestreefd naar uitbrei-
ding van het (vertrouwde) 
woonwagenwerk. 
Voor de afdelingen betekent dit met 
betrekking tot de relatie-verbetering 
Nederlanders-buitenlanders: 
— directe hulpverlening aan buiten-
landers 
— (openbare) informatie- en discus- 
siebijeenkomsten. 
Ten aanzien van het woonwagenwerk: 
— opzetten van een werk- en scholings-
projekt (voorbeeld Deventer) 
— meedoen aan initiatieven t.a.v. 
woonwagenbewoners 
— (openbare) informatie- en discus-
siebijeenkomsten. 
Hierbij zijn aantrekken van vrijwilli-
gers, opstellen van een programma en 
het leggen van kontakten onmisbare 
faktoren. 
Voor gewesten: 
— aktivering, ondersteuning en voor-
lichting in afdelingen, met name door 
de gewestelijk functionaris. 
Voor het landelijk niveau: 
ondersteuning van plaatselijke en ge-
westelijke aktiviteiten op deze terrei-
nen door 
— het ontwikkelen van materiaal 
— het verzorgen van publicaties 
— het schrijven van artikelen etc. in 
Van Mens tot Mens en de Kaderkring-
loopkrant. 

Delinkwentie en 
samenleving 
Wat de sector Delinkwentie en 
Samenleving aangaat, staat 
Humanitas in algemene zin 
vooral voor ogen: een bijdrage 
leveren aan decriminalisering 
en ijveren voor vermindering 
van strafrechterlijk ingerijpen. 
Voor 1984 staat concreet op het 
programma: 

Continuering bijdrage aan het Voor-
lichtingsprojekt Delinkwentie en Sa-
menleving, met als doel: de beïnvloe-
ding van de publieke opinie, gericht te-
gen vooroordelen met betrekking tot 
(ex)delinkwenten en m.b.t. de waarde 
van strafrechtelijk ingrijpen. De bij-
drage aan het voorlichtingsprojekt 
krijgt vorm door middel van vertegen-
woordiging in de organen van dit pro-
jekt, 
Op regionaal niveau vanuit de afdeling 
Rotterdam en de gewesten Groningen, 
Noord-Holland en Zuid-Holland 

Op landelijk niveau vanuit de Projekt-
groep Delinkwentie en Samenleving 
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— Continuering van de bijdrage aan 
stimulering/opzetten van hulpverle-
ningsprojekten voor slachtoffers van 
delikten, met als doel hulpverlening 
aan slachtoffers en het bevorderen van 
conflictoplossing tussen slachtoffers 
en daders. 
— Continuering vertegenwoordiging in 
de projekten te Alkmaar en Hoorn van-
uit het gewest Noord-Holland 
— Bijdragen tot het opzetten projekt te 
Nijmegen en stimulering betrokken-
heid Humanitas in de toekomst vanuit 
het gewest Gelderland 
— Het veilig stellen in de voorwaarden-
scheppende sfeer van de Projektgroep 
Delinkwentie en Samenleving, met als 
eerste doel het behoud van de forma-
tieplaats voor de betreffende landelijk 
functionaris. 
— Het proefondervindelijk ontwikke-
len van een model hulpverlening door 
vrijwilligers aan (potentiële) wetsover-
treders, met als doel preventie van cri-
minaliteit en recidive. 
Uitvoering door de Projektgroep en een 
gewest dat daartoe bereid is. 
Beschikbaar zijn in dit kader de publi-
caties „Mensen in instituten" en „een 
sleutelvoorziening voor slachtoffers 
van misdrijven". 

Crisisopvang 
Hoewel in diverse Humanitas-
activiteiten »de werksoort cri-
sisopvang" is terug te vinden, 
willen wij door het bestaande 
tekort aan voorzieningen in het 
land, extra aandacht gaan be- 

steden aan deze zaak: d.w.z. dat 
we voor 1984 het opzetten van 
voorzieningen voor volwasse-
nen, die (tijdelijk) in een crisis-
situatie verkeren, als werkdoel 
voor ogen hebben. 

Voor afdelingen betekent dit: 
— aandacht schenken aan de vraag Me 
door zelfhulp en hulp uit de omgeving, 
volwassenen die in crisissituatie verke-
ren, geholpen kunnen worden. 
— onderzoeken of de opzet van ruimte-
lijke voorzieningen tot de mogelijkhe-
den behoren. 
— het vormen van vrijwilligerskernen 
die tot taak hebben: 

wao-ers bijeen brengen om samen te 
praten over „wat het betekent om wao-
er te zijn" en over wat men als wao-er 
aan maatschappelijk nuttig werk kan 
doen. 
— gespreksgroepen vormen om samen 
te praten over rouwverwerking. 
— mannengroepen vormen, omdat juist 
daaraan veel behoefte is (naast het 
vrouwenwerk, dat in dit kader al wordt 
georganiseerd) 
Voor het gewestelijk en landelijk ni-
veau betekent het dat waar mogelijk, 
op verzoek van afdelingen, het nodige 
gedaan zal worden aan ondersteuning 
en stimulering van aktiviteiten in dit 
kader zal in 1984 achterwege moeten 
blijven. 

DELINKWENTIE EN SAMENLEVING 

VOOROORDELEN 

"Ngellwe  ---rnorw 
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— het opzetten van gespreksgroepen; 
— het vormen van bezoekersteams voor 
mensen met weinig of geen familie. 
Als doelgroep moeten degenen worden 
beschouwd die afhankelijk zijn of wor-
den van de zorgsystemen. Het is nood-
zakelijk om zowel plaatselijk als regio-
naal de nodige informatie over de 
strukturen van deze voorzieningen te 
verzamelen. 
Op gewestelijk niveau kunnen de afde-
lingsaktiviteiten worden ondersteund. 
Als speciaal aandachtsveld geldt voor 
gewesten het kritisch volgen van pro-
vinciale planning en zo nodig het daar-
op reageren. Bovendien kunnen gewes-
ten zich melden voor provinciale raden 
en andere overleggroepen. 
Op landelijk niveau zullen voor zover 
mogelijk de aktiviteiten van afdelingen 
en gewesten worden ondersteund. 
Afhankelijk van ontwikkelingen bij af-
delingen en gewesten zal meer syste-
matisch informatie worden verzameld. 
Zijn deze ontwikkelingen meer dan in-
cidenteel dan zal getracht worden een 
werkgroep in te stellen. 

. . .recht op aangepaste woonruimte . 

Wenen 
Voor zowel jongere als oudere 
mensen is „goed wonen" een 
onmisbare faktor voor mense-
lijk geluk: dit betekent ook zelf 
(méé)bepalen, wat goed wonen 
voor je betekent. Vandaar het 
advies „woonvormen bevorde- 
ren, waarin rekening wordt ge-
houden met bewoners-wen- 
sen". Om dit te bereiken zijn de 
volgende activiteiten ontwik-
keld: 

Op afdelingsniveau streven naar het 
vormen van een werkgroep „Anders 
Wonen", die ter plaatse de mogelijkhe-
den voor andere woonvormen onder-
zoekt. De werkgroep, waarvan zowel 
leden als niet-leden deel kunnen uit-
maken kan kontakten leggen met be-
staande projekten op dit gebied. 
Op gewestelijk niveau zal ernaar ge-
streefd worden om deze werkgroepen 
te ondersteunen, waarbij de vorming 
van minstens één werkgroep in een ge-
west zal worden gestimuleerd. Initia-
tieven daarvoor gaan uit van het be-
stuur en de functionaris. Zij belasten 
zich tevens met het verzamelen van in-
formatie. 
Op landelijk niveau zullen aktiviteiten 
van afdelingen en gewesten worden 
ondersteund. Indien er op afdelings- en 
gewestelijk niveau ontwikkelingen 
zijn van meer dan incidentele aard zal 

E11~1.1~~1 worden nagegaan of het voor een lan-
delijke steunverlening gewenst is een 
werkgroep in te stellen. Een landelijk 
functionaris zal de ontwikkelingen op 
dit vlak volgen en zo nodig het hoofd-
bestuur informeren over verder te ne-
men stappen. 
Beschikbaar is de interessante publi-
catie „Sporen van een nieuwe woon-
cultuur", waarin een groot aantal 
woonvormen zoals die zich recent heb-
ben ontwikkeld, worden beschreven. 
lon~m~ 

Gezondheidszorg 
Humanitas' vertegenwoordi-
gers zullen vooral moeten gaan/ 
blijven participeren in de be-
sturen van organisaties, die 
werkzaam zijn op het terrein 
van de gezondheidszorg. Op de 
samenstelling van de aanwezi-
ge en nieuw op te richten voor-
zieningen moet alert worden 
gereageerd. Het doel van parti-
ciperen is vooral streven naar 
vergroting van de mondigheid 
van de „gebruikers" van de 
voorzieningen. Hiervoor is no-
dig dat: 
Op afdelingsniveau wordt gestreefd 
naar: 
— samen met vertegenwoordigers van 
het Humanistisch Verbond zich aan-
melden voor de bezetting van be-
stuurszetels; 
— het meedoen aan mogelijkheden 
voor inspraak; 

31~111~111 

Verenigingsopbouw 
Om de doelstellingen, die Hu-
manitas zich heeft gesteld, ook 
te kunnen bereikèn is „een le-
vende aktieve vereniging" on-
misbaar. Zo'n vereniging moet 
gedragen worden door mensen, 
die enerzijds bereid zijn de ver-
eniging financieel te steunen en 
anderzijds bereid zijn om deel 
te nemen aan de door Humani-
tas ontwikkelde aktiviteiten. 
Voor het afdelingsniveau betekent dit 
de leden meer bij de vereniging en de 
aktiviteiten in de afdeling betrekken. 
In 1984 zou de communicatie tussen 
het afdelingsbestuur en de leden ver-
groot kunnen worden b.v. door het uit-
geven van een nieuwsbrief. Ook de 
communicatie met het gewest en het 
hoofdbestuur dient vergroot te 
worden. 
In de afdeling kunnen twee of meer be-
stuursleden de taak op zich nemen de 
communicatie gestalte te geven. Het 
instellen van een aparte werkgroep is 
een alternatief. Deze bestuursleden be-
waken tevens de communicatie met het 
gewest en het hoofdbestuur. De men-
sen die men hiermee wil bereiken zijn 
afdelingsleden, het gewestelijk bestuur 
en het hoofdbestuur. Het afdelingsbe-
stuur neemt hiertoe het initiatief. 
Voor het gewestelijk niveau betekent 
dit service verlenen aan de afdelingen 
om hun doelstelling voor 1984 te hel-
pen realiseren. Voorts stelt het gewest 
zich ten doel om in 1984 één afdeling 
specifiek te ondersteunen en te reakti- 
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.hirn vrijwilligerswerk vereist géén cursus . . 

veren. Het gewestelijk bestuur kan 
daartoe een werkgroep „aktiveren af-
delingen" instellen. 
Op landelijk niveau zullen de afdelin-
gen en gewesten worden gestimuleerd 
en ondersteund, waarbij aandacht aan 
methodiekontwikkeling wordt be-
steed. 

Deskundigheids- 
bevordering en 
vrijwilligerswerk 
Voor veel vrijwilligerswerk is 
evenals voor veel betaald werk 
een bepaalde deskundigheid 
onmisbaar. Daarom wil Huma-
nitas die deskundigheid bevor-
deren en voor 1984 staan „ont-
wikkelen en organiseren van 
cursussen voor vrijwilligers en 
(Humanitas) vertegenwoordi-
gers" op het programma. 
Dit betekent voor de afdelingen: 
— regelmatig contact met de leden van 
de afdeling die Humanitas in andere 
organisaties vertegenwoordigen: 
— het meewerken aan de organisatie 
van cursussen voor vrijwilligers en ver-
tegenwoordigers. 

de gewesten: 
— het geven van medewerking aan de 
organisatie van cursussen en het zoe-
ken van afdelingen die hieraan mede-
werking willen geven. Verder het bege-
leiden van die cursussen. De geweste- 

lijk functionaris is voor deze aktivitei-
ten aanspreekbaar. 

het landelijk niveau: 
— Het „overdragen" van de handlei-
ding van de LAVA in verband met de 
cursus voor vrijwilligers; 
— Het ontwikkelen van de cursus voor 
vertegenwoordigers; 
— Het organiseren van een conferentie 
terzake; 
— Het adviseren over vrijwilligers-
werk. 
Voor deze aktiviteiten is de LAVA aan-
spreekbaar. 

Ledenwerving 
Het ledenbestand consolideren, 
maar liever nog uitbreiden 
heeft voortdurende aandacht 
binnen de vereniging nodig. 
Per 1 jan. '84 bedroeg het aantal 
leden: 29.500, gestreefd moet 
worden naar 30.500 leden per 1 
jan. '85. Dit betekent voor de 
afdelingen een uitbreiding van 
het ledental met 8%. Vooral 
moet aandacht worden ge-
schonken aan het lidmaatschap 
van jongeren (20-30 jarigen). 
Dit zou bereikt kunnen worden 
door: 
— het organiseren van plaatselijke 
wervingsakties, info-avonden, huisbe-
zoek, spreekbeurten bij verwante orga-
nisaties, verzorgen van plaatselijke pu-
bliciteit. 
N.B. Ontwikkeling van eigen aktivitei- 

ten bevordert de ledenwerving in posi- 
tieve zin. 
Op gewestelijk niveau streven naar: 
— stimulering en ondersteuning van de 
plaatselijke aktiviteiten op het terrein 
van de ledenwerving; 
— het organiseren van gewestelijke bij-
eenkomsten met in de afdelingen ak-
tieve ledenwervers. 
Op landelijk niveau zal ondersteuning 
gegeven worden door: 
— beschikbaar stelling van voorlich-
tingsmateriaal, wervingsartikelen ad-
vertentieteksten, standmateriaal etc.; 
— verlenen van medewerking aan 
plaatselijke en gewestelijke bijeen-
komsten; 
— het geven van algemene ondersteu-
ning door middel van het ledenorgaan 
Van Mens tot Mens en de Kaderkring-
loopkrant. 

Enanderings 

erg subsklile 

prob-ematfiek 

Bijna overbodig is de opmerking dat 
onze doelstellingen alleen wáár ge-
maakt kunnen worden als de vereni-
ging over voldoende financiële midde-
len beschikt. De „financiën" kunnen 
dan ook geen onderdeel van een werk-
plan zijn, maar behoeven onze voort-
durende aandacht. 
Die continue aandacht zal gerealiseerd 
moeten worden door de jaarlijkse op-
stelling van afdelings-, gewestelijke en 
landelijke begrotingen. 
Voorts door het bijhouden van een goe-
de overzichtelijke financiële admini-
stratie; door het tijdig indienen van 
subsidie-aanvragen, het actief mee-
doen aan financiële akties (loterijen 
etc.), een beroep doen op bestaande 
fondsen etc. 
Afdelingen en gewesten kunnen ter on-
dersteuning een beroep doen op de ge-
westelijk functionarissen en in het bij-
zonder op het Centraal Bureau. 

5.3 (D) 

Het hoofdbestuur hoopt dat aan het 
eind van dit jaar kan worden nagegaan 
in welke mate, de doelstellingen van 
het werkplan zijn verwezenlijkt. Het 
„opmaken van de rekening" kan dit 
werkplan een extra interessant facet 
geven. 
Voor 1985 zal opnieuw een soortgelijk 
plan worden samengesteld. Hierbij is — 
dat spreekt vanzelf — de medewerking 
van de afdelingen onontbeerlijk, die op 
hun beurt op de steun van de gewesten 
kunnen rekenen. Om één en ander vlot 
te laten verlopen is het raadzaam dat 
de afdelingen zich reeds nu over hun 
werkplan 1985 gaan beraden. 
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Reizen; op andere wijze 
De reizenbrochure 1984 van het NIVON is verschenen en is bedoeld 
voor zowel jonge als oudere reislustigen. Het NIVON is niet te vergelij-
ken met een commercieel reisbureau en verkoopt „geen reizen in blik". 
Het NIVON houdt rekening met de wensen van de mensen ... en gaat 
dus ook uit van betaalbare prijzen. 
Dat kan omdat veelal gebruik wordt gemaakt van de natuurvrienden-
huizen of van de kampeerterreinen waarover het NIVON beschikt. Ook 
in het buitenland dienen meestal natuurvriendenhuizen als verblijfs-
plaats, voor de georganiseerde reizen of voor de individuele vakantie-
ganger. Op deze manier behoren tevens de in de regel wat „exclusieve" 
vakanties tot de mogelijkheden! Zo kan men aan wintersport of aan 
bergsport doen. Zeilkampen worden georganiseerd. Kortom, allerlei 
mogelijkheden liggen er open. 
Op deze wijze is er de gelegenheid tot een aktieve vakantie, 66k voor 
degenen die te kampen hebben met een geringere financiële armslag. 
De reizenbrochure 1984 is gratis te bestellen bij: 
NIVON, P.C. Hooftstraat 163, 1071 BV Amsterdam. Tel.: 020-766889. 
(Ook voor méér informatie.) 

Aan de achterdeur van de armoe 
Het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking ( HIVOS) be-
staat vijftien jaar, waarvan de laatste vijf jaar ook als mede-financieringsor-
ganisatie van projekten in ontwikkelingslanden. Als aandenken aan dit 
,,dubbele jubileum"  schreef Rolf Boost een boekje „Aan de achterdeur van de 
armoe". Hierin worden ervaringen beschreven die ontleend werden aan de 
dagboeken van Gera Breebaart, Wim Loode en Tine van der Meer, die in 
opdracht van HIVOS enige door deze organisatie gesubsidieerde kleinschalige 
projekten in India bezochten. 
Omdat HIVOS de vergaarde kennis en ervaring niet onder de korenmaat wil 
houden, is het boekje ook verkrijgbaar in de boekhandel. Uitgever is Wereld-
venster Amsterdam (in samenwerking met HIVOS). 

HIPJEUGD- 
KAMPEN 1984 
In 1983 is op initiatief van en-
kele leden van de Landelijke 
Werkgroep 	Humantistische 
Jongeren een jeugdkamp in 
Hooghalen (Dr) georganiseerd. 
Het kamp, dat toen bestemd 
was voor jeugd van 12 t/m 15 
jaar was een geweldig succes. 
Daarom is besloten deze aktivi-
teit voort te zetten. In 1984 zul-
len zelfs twee kampen worden 
georganiseerd. Uitgangspunt 
voor beide kampen is de zelf-
werkzaamheid van de deelne-
mers. Zo wordt het programma 
in onderling overleg vastge-
steld en wordt gezamenlijk eten 
gekookt, schoongemaakt, enz. 

- Het natuurbeheer- en kanokamp dat 
van zondag 15 juli t/m zaterdag 21 juli 
wordt gehouden is bedoeld voor 13 t/m 
16 jarigen en wordt gehouden in het 
natuurgebied „De Weerribben" in 
Noord-West Overijssel. Er zal worden 
overnacht in de kampeerboerderij „De 
Kragge" (Ossenzijl). Het is de bedoe-
ling om drie dagen mee te helpen hooi-
en in gebieden waar dit niet met machi-
nes kan vanwege de bodemgesteldheid. 
De resterende tijd zal grotendeels wor-
den besteed aan het maken van kano-
tochten en aan het geven van kano-in-
structies voor diegenen die geen of wei-
nig ervaring hebben met kanoën. De 
deelname is beperkt tot 25 personen. 

- Het andere kamp wordt gehouden 
van zaterdag 28 juli t/m zaterdag 4 au-
gustus en is bedoeld voor jeugd van 11 
t/m 14 jaar. Evenals vorig jaar wordt 
het kamp in „'t Hiekerhoes" te Hoog-
halen (Dr) gehouden. Het thema van de 
week is: „Samen-werken/leven/spe-
len". Er zullen allerlei vormen van spel 
en creatieve aktiviteiten worden geor-
ganiseerd (maskers maken, schminken, 
houtbewerking, samenwerkingsspe-
len, volleybal, improvisatie, toneel, 
speurtocht). Daarnaast zijn er in de 
omgeving van Hooghalen goede moge-
lijkheden om te wandelen, fietsen en 
zwemmen. Een bezoek aan het „Kamp 
Westerbork" is mogelijk. Deelname 
beperkt tot 40 personen. 

De prijs bedraagt voor elk kamp 
f 160,— per week per persoon. Een fol-
der met verdere informatie en een in-
schrijfformulier kan worden aange-
vraagd bij het Humanistisch Verbond, 
Postbus 114 3500 AC Utrecht of telefo-
nisch, 030-318145, vragen naar Ilse 
Kootstra of Jac van den Oort. Aange-
zien de deelname voor beide kampen 
beperkt is, is een spoedige opgave ge-
wenst. 
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Bejaardenbeleid in 
woelige wateren 
„Het bejaardenbeleid bevindt 
zich in woelige wateren". Met 
deze woorden opende de heer 
W. Don gedeputeerde van de 
provincie Zeeland de thema-
dag in de Prins van Oranje te 
Goes. Hij wees op de „aan-
staande" wijziging van de Wet 
op de Bejaardenoorden en de 
enige tijd geleden verschenen 
beleidsbrief voor een oude-
renbeleid. 
In deze brief, aldus de heer 
Don, maakt de regering haar 
visie kenbaar over het in de 
toekomst te voeren ouderen-
beleid en er worden een aantal 
taakverschuivingen genoemd 
in het intra- en extra-murale 
werk: 

- Zo zal het verzorgingstehuis verple-
gingsbehoeftige bewoners in de toe-
komst zoveel mogelijk zelf op moeten 
vangen. Ook krijgt het verzorgingste-
huis een taak bij de verzorging en ver- 
pleging van licht psycho-geriatrische 
patiënten. 
- Er zal een verschuiving plaats moe-
ten vinden van verzorgingstehuis naar 
gezinsverzorging en wijkverpleging. 
Dit betekent grotere druk op de ge-
noemde extramurale voorzieningen. 
- Gezinsverzorging en wijkverpleging 
zullen daarentegen weer worden ont-
last door het invoeren van de wijkfunc-
tie van het bejaardenoord. Dit houdt in 
dat er een nacht- en dagopvang van 
bejaarden uit de wijk wordt ingevoerd. 
- Bovendien wil de regering streven 
naar een verschuiving van gezins-
verzorging en wijkverpleging naar 
vrijwilligers en familie van de bejaar-
de. Dit noemen we mantelzorg. Anders 
gezegd, van betaalde zorg naar onbe- 
taalde zorg. 
Ook de regering streeft nu naar een zo 
groot mogelijke zelfstandigheid voor 
de bejaarde medemens. Wellicht van-
uit een ideologie, maar zeker vanuit 
vermeende bezuinigingsmogelijkhe-
den. 
'Vanuit zijn „provinciale praktijk" be-
twijfelde de heer Don evenwel of de 
extra-murale zorg inderdaad zoveel 
minder zou kosten dan een plaats in 
een bejaardenoord. Een onderzoek in 
Zeeland heeft aangetoond dat bij de vi-
sie van de overheid „best vraagtekens 
kunnen worden geplaatst en met de 
huidige vrijwel niet onderbouwde be-
leidsombuigingen trekt de regering 
een te grote wissel op de toekomst. We 
dienen er rekening mee te houden dat 

10 FEBRUARI 1984 • VAN MENS TOT MENS 

In het decembernummer '83 be-
loofden wij te zullen terug ko-
men op de op 9 november j.l. in 
Goes gehouden Themadag 
„Verbreding en functie van het 
verzorgingstehuis". 
Voor deze belangrijke bijeen-
komst hadden de organisato-
ren: de Humanistische Stich-
ting Huisvesting Bejaarden 
(H.S.H.B.) Amsterdam en de 
Humanistische Stichting Ja-
cob Roggeveen, Middelburg 
drie inleiders uitgenodigd, die 
ieder een bepaald facet bespra-
ken: t.w. 
1. Mevr. Y. Kolk-Bas, ver-
pleeghuisarts, Huizen (NH). 
„Help, de patiënt verzuipt". 
2. F. J. Biezenbeek, arts, hoofd 
van de afd. Verpleeghuiswezen 
van de geneeskundige Hoofd-
inspektie van de Volksgezond-
heid. „Het verpleeghuis: 
nieuwe wegen haalbaar of 
niet?" 
3. Dr. H. Rengelink, arts, direk-
teur G.G. en G.D. Amsterdam. 
„De mensen zullen zelf wel 
uitmaken welke zorg ze krij-
gen". 
In bijgaand artikel laten wij u 
kennis maken met de inhoud 
van deze „gesproken woorden", 
die niets aan acutaliteit hebben 
ingeboet. 

de voortgaande bezuinigingsplannen 
van de regering op het terrein van het 
bejaardenbeleid in de toekomst een 
vermindering van de zorgverlening 
aan onze ouderen tot gevolg kan heb-
ben en dat moeten we koste wat het 
kost met z'n allen zien te voorkomen! 
Het thema van deze dag is dan ook zeer 
actueel." 

~De dokters 
Als eerste inleider sprak mevrouw 
Kolk-Bas, die zei zich in een para-
doxale situatie te bevinden: „immers 
ons doel is samen praten over het wel-
zijn van bewoners in verzorgingstehui-
zen en verpleeghuizen, maar het zijn 
dan toch maar weer drie dokters die u 
vertellen wat zo goed zou zijn . .." Maar 
ja de dokters hadden letterlijk de witte 
jas thuis aan de kapstok gehangen. 
Mevrouw Kolk vertelde vervolgens dat 
zij al vele jaren is verbonden aan de 
opleiding voor ziekenverzorgenden. 

zie ze bij de introduktie, een stel 
enthousiaste jonge mensen, die er niet 
tegenop zien voor ouderen te zorgen en 
daar hun beroep  (niet  hun baan) mee 
invullen. 

. . schrijvende facetten uitbeelden . . . 

Wat is er natuurlijker en gewoner in 
het zorgen voor een ander dan die te 
wassen of te helpen met wassen. Maar 
wat leren ze op school: het wassen van 
een patiënt wordt theoretisch uit el-
kaar geplozen en beschreven tot een 
handeling in diverse stadia. 
Een alledaagse handvaardigheid 
wordt omgezet in een ingewikkelde 
beroepsuiting, waarover je telkens 
moet nadenken of het wel in de goede 
volgorde gaat! 
Dit is niet verzonnen; zo gáát het. Elke 
professie in zo'n verpleeghuis heeft de 
neiging zich op te blazen, gaat zichzelf 
bewijzen en liefst onmisbaar maken. 
De hulp in de verpleeghuizen wordt 
kunstmatig getrokken uit de kontekst 
van medemenselijkheid en gepresen-
teerd als onmisbare professionele 
vaardigheid. En kijk, het werkt ook 
nog; de mensen raken onzeker over ei-
gen capaciteiten en er wordt dan al 
gauw gezegd: voor deze zorg moet de 
bewoner maar naar een verpleeghuis. 
Ik stel dat in veel mindere mate dan nu 
gebeurt, een patiënt behoefte heeft aan 
deze uitgebreide zorg, die alleen het 
verpleeghuis biedt. De gebruikelijke 
gang van zaken in elk systeem is, dat 
het zichzelf waar gaat maken, ieder in-
stituut zal zichzelf als uniek gaan pro-
fileren, dat wil zeggen zich gaan rich-
ten op minderheden en de constante 
terugkoppeling naar de oorspronkelij-
ke vraag vermindert." 
Mevrouw Kolk wees op het gevaar van 
opgedrongen hulp, want „niets holt de 
eigen capaciteit tot zelfzorg en vitaliteit 
zo uit als het feit dat er geen beroep 
meer gedaan wordt op wat je zelf kan." 
En: „primair wordt gekeken wat 
iemand niet meer kan. Daarop wordt 
hij ingedeeld als begeleidingsbe- 



hoeftig, verzorgingsbehoeftig, ver-
pleegbehoeftig ..." 
Over oud worden: 
„Bijna iedere jongere gezonde mens, 
die je vraagt naar zijn idee over ouder 
worden zal je dit beeld voor houden: 
Een angstig beeld van afhankelijkheid 
en verlies van waardigheid en zelf-
respect. Iedere keer als we starten met 
een nieuwe opleiding voor zieken-
verzorgenden (het is een streekschool 
voor 5 opleidingen) vraag ik de leerlin-
gen naar hun associaties bij het idee: 
Hoe zal ik mezelf ervaren als 70-jarige? 
Hooguit 1 of 2 van de 20 ziet dan posi-
tieve punten zoals: rustig, tevredener. 
De meesten zeggen nu al nooit zo oud te 
willen worden. Alle associaties met 
„oud", lopen via ziek en afhankelijk en 
worden negatief beleefd. Dat ouderen 
ook zinvol kunnen leven in een „huis" 
blijkt uit een onderzoek naar de satis-
factie bij verpleeghuisbewoners. Hier-
bij kwam naar voren dat mensen die 
nog iets voor hun mede-bewoners kon-
den doen dit als zinvol in hun bestaan 
ervoeren. 

Weinig hulp gevraagd? Weinig hulp geven. 

Knelpunten 
„Telden we in 1961 90 verpleeghuizen 
met 6383 bedden, thans zijn er 330 ver-
pleeghuizen met in totaal 47.456 bed-
den. Echter: naarmate de behoefte aan 
verpleeghuisbedden steeds meer in-
gevuld raakte, werd eveneens een aan-
tal knelpunten, die een gevolg waren 
van de richting die het Nederlandse 
verpleeghuismodel was opgegaan, 
duidelijker", aldus de heer N. Biezen-
beek in zijn inleiding en hij noemde: 
— de observatie- en plaatsingsproce-
dure van potentiële verpleeghuispa-
tiënten, met name ten aanzien van de 
vraag hoe een zorgvuldige differentia-
tie tussen somatisch zieken en psy-
chogeriatrische patiënten tot stand 
kan komen; 
— de mogelijkheden tot intensivering 
van de samenwerking tussen verpleeg-
huizen, ziekenhuizen en bejaardenoor-
den; 
— de voorwaarden, waaronder het 
leefmilieu voor de patiënt verbeterd 
zou kunnen worden en zijn privacy 
vergroot; 
— de plaats van de dagbehandeling, 
eventueel nachtbehandeling, toege-
spitst op de vraag of elk verpleeghuis in 
principe over deze mogelijkheid zou 
behoren te beschikken; 
— de opvang van jeugdigen; 
— schaalverkleining; 
— eventuele tussenvormen tussen een 
verpleeghuis en een bejaardenoord. 

Voor de toenmalige minister van 
volksgezondheid Mw. Gardeniers was 
dit aanleiding om een advies over het 
verpleeghuiswezen aan te vragen bij de 
Centrale Raad voor de Volksgezond-
heid. Vragen uit dit advies van 1982 
gelden ook nu: 
— In hoeverre is het mogelijk ver-
pleegbehoeftige bejaarden langer in 
bejaardenoorden te houden — even-
tueel onder begeleiding van een ver-
pleeghuis — teneinde overplaatsing te 
voorkomen? 
— Hoe kan schaalverkleining van ver-
pleeghuizen worden gerealiseerd,  

waardoor verpleging dichter bij het 
oorspronkelijke woonmilieu gereali-
seerd kan worden? 
De heer Biezenbeek wees op de toene-
mende vergrijzing van de bevolking. 
„Tot het jaar 2000 zal het aantal „65-
plussers" met ruim 20 procent stijgen 
en het aantal mensen boven de 85 jaar 
met ruim 40 procent." 

Het Nationaal Ziekenhuis Instituut 
heeft berekend dat tot het jaar 2000 de 
verpleeghuissector moet worden uit-
gebreid met ± 8500 bedden, indien de 
huidige normen worden gehanteerd. 
Als er leeftijdsspecifieke berekenin-
gen worden gemaakt — waarin een 
sterkere groei van de hoogbejaarden 
is verdisconteerd — zou de extra ver-
pleeghuisbehoefte 13.000 bedden be-
dragen. 
Hij geloofde dat naast de bezwaren, die 
aan een verpleeghuis kleven, de eco-
nomische crisis een voortgang van de 
verpleeghuisontwikkelingen volgens 
het huidige model in de weg staat, en 
daarom „lijkt het een goede zaak eens 
over de grenzen te kijken, waar men 
met vergelijkbare Problematiek zit, 
maar naar andere oplossingen zoekt. 
Dr. Biezenbeek vindt de situatie in De-
nemarken opmerkelijk en na een stu-
diereis trok hij de vol
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telt 37 bedden, men kan derhalve veel 
kleinschaliger bouwen dan in Neder-
land. Een verpleeghuis relatief kort bij 
het vertrouwde woonmilieu  van de pa-
tiënt kan aldaar gerealiseerd  worden; 
— Het recht op privacy in de vorm van 
een eigen kamer is bijna 

 
In deze kamer woont de patiënt, om-
ringd door het meest geliefde mrweuabairladier. 
en huisraad uit zijn vroegere woning. 

Bij uitzondering delen twee „rustige 
dementen" een kamer; 
— Zeer opvallend is dat géén onder-
scheid wordt gemaakt tussen somatisch 
zieken en psychogeriatrische patiën-
ten: slechts de „gedragsagressieven" 
worden elders geplaatst. 
— Er zijn minder artsen en paramedici 
per verpleeghuispatiënt in vergelij-
king met de in ons land gehanteerde 
C.O.T.G.-normen, omdat artsen en pa-
ramedici in het algemeen meerdere 
verpleeghuizen onder hun hoede heb-
ben. Uit informatie over de ver-
pleegprijs ter plaatse bleek dat deze —
bij een ongeveer gelijke levensstan-
daard—ongeveer 30% lager was dan in 
Nederland, maar dit laatste cijfer geef 
ik onder voorbehoud, omdat niet goed 
duidelijk werd hoe de verpleegprijs 
werd berekend. 
Het invoeren van elementen uit het in 
Denemarken gekozen systeem in de 
Nederlandse gezondheidszorgstruc-
tuur lijkt ertoe te kunnen bijdragen, 
dat oplossingen kunnen worden gebo-
den voor de problemen die onze ver-
grijzende samenleving onvermijdelijk 
met zich meebrengt, tegen acceptabele 
kosten. 

Regels ... regelsom  
Dr. H. Rengelink legde de nadruk op 
het recht van de hulpvrager om zelf te 
bepalen welke hulp hij wil of nodig 
heeft, omdat je ondanks de wijde ma-
zen gemakkelijk gevangen kunt wor-
den in het netwerk van voorzienin-
gen... 
Voorzieningen, zei hij, beginnen altijd 

vervolg op pag. 12 
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Veel belangstelling in Goes. 

vervolg van pag. 11 

met een idee. Dr. R.: „Het verpleeg-
huisidee leidt tot de bouw van een en-
kel verpleeghuis. Het idee slaat aan als 
de voorziening in een behoefte voorziet. 
Dan verschijnen de planners, de be-
stuurders, de financiers. Men eist heel 
begrijpelijk een norm, zoveel plaatsen 
per zoveel bewoners. Er worden er-
kenningseisen geformuleerd, zoveel 
bedden minimaal, de inrichting zus, de 
personeelsbezetting zo. De prijs per 
dag wordt vastgesteld, goedgekeurd en 
betaald. Vandaar weer terug naar de 
patiënt, hij moet een zogenaamde indi-
catie hebben, dat wil zeggen een zekere 
minimum-hulpbehoevendheid heb-
ben om tot het verpleeghuis toegelaten 
te worden. Te weinig gehandicapt dan 
geen indicatie. Geen indicatie betekent 
dan geen opname. Er zit een zekere 
omdraaiing in de gedachtengang. De 
voorziening richt zich in eerste instan-
tie op een bepaalde groep waarna de 
individuen uit die groep zich moeten 
schikken in de eisen die de voorziening 
of de financier eraan stelt. 
Er mogen zoveel verpleeghuisbedden 
in een regio zijn en of die nu in die regio 
echt nodig zijn of niet vragen we ons 
niet af. We denken in voorzieningen, 
normen en plannen en we denken he-
lemaal niet meer in termen van wat er 
nu eigenlijk nodig is." 
Niet de zorgdrager staat centraal, maar 
de voorziening, aldus dr. Rengelink. 
Hier is dus niet de behoefte die bepaalt 
wat er gebeurt máár de norm. Maar 
normen worden niet door de patiënten 
bedacht. Normen ontstaan in de „te-
huizen" en de patiënt past zich hierbij 
aan. Om dit te verduidelijken zei hij 
tegen „de zaal": 
„Zoals u hier zit heeft u mogelijk ook 
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persoonlijke ervaringen met verzor-
gingstehuizen, verpleeghuizen of 
ziekenhuizen. Als dat niet het geval is 
dan doe ik graag een beroep op uw 
voorstellingsvermogen. Denk eens 
diep na over de wijze waarop u zelf-
standig wonend uw dag of week of 
jaar inricht. In principe heeft u zeer 
veel keuzemogelijkheden. Eten wat 
en wanneer u wilt, doen en laten wat u 
wilt, slapen met wie u wilt. 
Vergelijk dat eens met het leven in 
een tehuis en u ziet dat de keuzevrij-
heid sterk afneemt, de afhankelijk-
heid toeneemt. En weer zien we een 
rare tegenstrijdigheid; het instituut 
is er voor de mensen, mitár de mensen 
moeten zich aanpassen. 

Bij toenemende mate van zorgbehoefte 
zien we een toenemende afhankelijk-
heid en een toenemende noodzaak voor 
de patiënt om zich aan te passen. Het 
systeem heeft de macht gekregen en de 
patiënt past zich aan. 

NE3 Met cle maatlat 

Humanitas heeft in 1977 de brochure 
,,Voet tussen de deur" uitgegeven, 
waarin sterk geOpponeerd werd tegen 
met name het verzorgingstehuis. Ik 
ben nog steeds blij dat veel van de ach-
tergronden van die brochure binnen de 
HSHB gehoor hebben gevonden. Tot 
nu toe heb ik geprobeerd duidelijk te 
maken waar de tegenstrijdigheid  zit, 
heel kort samengevat: 
We creëren een zorgsysteem ten dienste 
van de ouderen en leggen vervolgens 

wt lealnigns  het zo systeem pas-
die ouderen om na te 

geenaam
naofatzla

e 
sen. 
Het systeem heeft daarmee zijn eigen 
doelstellingen gecreëerd." 
Vervolgens ,,belichtte" hij een aantal 
uitgangspunten zoals: de hulpvrager 

bepaalt welke hulp hij wil/moet heb-
ben. Daarom moeten zelfzorg, man-
telzorg en professionele zorg (zowel in-
tra- als extra-muraal) naast elkaar be-
staan; de zorgverlening mag geen be-
perking van persoonlijke vrijheid in-
houden; het recht op vrijheid van 
hulpvrager moet gestalte krijgen in de 
mogelijkheid van keuze uit alternatie-
ven; de hulpverlener moet zich aan-
passen bij hulpvrager; ieder zorg-
systeem dient te strijden voor integra-
tie van de hulpvrager in „zijn" samen-
leving. 
Bij het punt: hoe groter een instelling is 
hoe geringer de kans dat de mens zijn 
eigen identiteit kan bewaren, merkt de 
heer Rengelink op: gelukkig wordt 
meer en meer onderkend dat hulp- 
verleningsinstituten 	kleinschaliger 
moeten worden. 
En hij besloot: 
„Ik wil pleiten voor kleine instellingen 
waarin mensen, die weinig hulp nodig 
hebben, weinig hulp krijgen en die veel 
hulp nodig hebben veel hulp krijgen. 
Een dergelijk instituut heeft een ver-
zorgings- en verpleegfunctie voor de-
genen die er verblijven, een hulpfunc-
tie naar de omgeving en naar die men-
sen die er niet verblijven. 
De functie van het verzorgingshuis 
moet in twee richtingen verbreèd wor-
den. Een breder takenpakket, zowel 
naar bewoners als naar niet-bewoners, 
ingebed in het totale voorzienin-
genpakket van een regio, reagerend op 
de vraag, bestuurd door de mensen die 
het aangaat. Ofwel, ik wil wat anders." 
De inleiders hadden genoeg stof aan-
gedragen om een levendige discussie 
in de zaal te ontketenen. En dat ge-
beurde dan ook! En tussen de bedrij-
ven door trad Miriam du Castel van 
„OPTATER" op, die de vele schrijnen-
de facetten van het oud-worden voor-
treffelijk wist te verbeelden. 
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b2rend Juderenbeleid 

  

Dit is een oproep om de han-
den uit de mouwen te steken. 
Humanitas heeft vooropgelo-
pen in het protest tegen een 
bezuinigingsbeleid dat zeer 
veel ouderen de kans op een 
menswaardig bestaan dreigt 
te ontnemen. 1-let hoofdbe-
stuur sloeg begin vorig jaar 
alarm in het manifest „Vrie-
zen ze dood dan vriezen ze 
dood". Juni 1983 legde Huma-
nitas samen met de Algemene 
Nederlandse Bond van Oude-
ren een zwartboek vol 
noodkreten van ouderen zelf 
en van welzijnsinstellingen 
op de tafel van de regering; 
zeer veel afdelingen van de 
vereniging brachten gemeen-
tebestuurders een exemplaar 
van dit zwartboek „Oud zeer". 
Uit de laatste zinnen van dat 
manifest blijkt dat deze felle 
actie weloverwogen onder-
nomen werd: 

Dat wij op dit moment in dit mani-
fest bijzondere aandacht vragen voor 
de oudsten onder de ouderen, bewijst, 
dat wij hun situatie uitzonderlijk ha-
chelijk vinden." 
Minister Brinkman van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur is niet 
onder de indruk gekomen van ons pro-
test en van de schrijnende brieven van 
vele ouderen zelf die in „Oud zeer" 
werden afgedrukt. In een interview 
noemt hij Humanitas een zwartkijker: 
er is toch ook nog zoveel moois voor 
ouderen op deze wereld! Een waarheid 
als een koe, maar niet iedereen kan 
daar biefstuk van maken. Juni 1983 liet 
de regering de Tweede Kamer weten 
dat de plannen doorgaan: er wordt fors 
bezuinigd op de zorgvoorzieningen 
voor ouderen. De regering zei erbij hoe 
de gevolgen van die bezuinigingen op-
gevangen zouden kunnen worden: de 
mensen moeten weer meer voor elkaar 
zorgen, de welzijnsinstellingen moeten 
hun werk beter organiseren, de verzor-
gingstehuizen moeten zich ook be-
kommeren om de ouderen die in de 
buurt van het tehuis wonen. Daarvoor 
is ook een nieuwe term bedacht: flan-
kerend bejaardenbeleid. Een klein deel 
van de opbrengst van de bezuinigingen 
wordt apart gehouden in een spaar-
potje om dat flankerend beleid te sti-
muleren. Drie dagen voordat de volks-
vertegenwoordiging dit bezuinigings-
beleid ging bespreken kregen de ka-
merleden een nota over dat flankerend 
bejaardenbeleid in hun bus. De Twee-
de Kamer ging onder veel protest door 
de knieën en de regering mag haar be-
zuinigingsplannen doorvoeren. Zelfs 
heeft ze geen keiharde toezegging hoe-
ven doen dat het spaarpotje voor het 

Door Ben Droste 
secretaris Bestuurscommissie 

Humanitas Welzijn Ouderen 

zogenaamd flankerend beleid er ook 
werkelijk komt. 

flumanitas wat nu? 

Minister Brinkman heeft zijn zaakjes 
goed voor elkaar. Eerst heeft hij de 
meerderheid van de Tweede Kamer 
achter zijn bezuinigingsplannen ge-
kregen. Daarna heeft hij jan en alleman 
in het welzijnswerk ouderen beleefd 
doch dringend uitgenodigd om met 
hem mee te denken over de vraag, hoe 
we de zorg voor ouderen zodanig kun-
nen organiseren dat we ondanks de be-
zuinigingen een groeiend aantal zorg-
behoevende ouderen kunnen geven 
wat ze nodig hebben. Op 9 november 
startte hij daartoe een discussie over 
zijn nota „flankerend bejaarden-
beleid". Een half jaar lang mag ieder-
een zeggen wat ie daarvan vindt en 
daarna ziet de minister verder. 

De eerste reactie van de Be-
stuurscommissie Humanitas Welzijn 
Ouderen was: daar doén we mooi niet 
aan mee, want we willen praten over 
het mankerend en niet over het flan-
kerend beleid van deze regering als 
het over ouderen gaat. Waarom zou-
den we onder leiding van de regering 
moeten bedenken hoe we de gevolgen 
van het regeringsbeleid moeten op-
vangen?! Dat doen we dan liever zelf. 
Maar het vervelende is dat in die nota 
„flankerend bejaardenbeleid" een hele 
hoop goeie ideeën staan. Geen ideeën 
die de overheid zelf bedacht, maar 
ideeën van anderen, onder meer van 
Humanitas zelf. En ook Humanitas 
heeft bij herhaling gesteld,  dat nieuwe 
ideeën niet per se meer geld hoeven te 
kosten. We kunnen gerust zeggen dat 
we de laatste jaren bijzonder  produk-
tief geweest zijn in het bedenken van 
verbeteringen in de hulpverlening. Zie 
de publikaties „Voet tussen de deur", 
„Sporen van de toekomst", „Met ver-
eende krachten" en „sporen van een 
nieuwe wooncultuur". Daar worden we 
nu op aangesproken en houd dan maar 
eens je mond. Dus gaan  we ons toch 
maar in die nota oflankerend bejaar-
denbeleid" verdiepen,  

Overigens is ons uit die nota niet 
duidelijk geworden, waar de minister 
nu eigenlijk over wil praten: wil hij on-
ze mening horen over de verzameling 
van ideeën die hij aangelegd heeft of 
wil hij concrete voorstellen voor de be-
steding van dat kleine potje ter stimu-
lering van vernieuwende ideeën? Ver-
der is ons niets bekend over hoe en wat 
hij denkt te doen met de reacties op zijn 
nota. 

Nog een keer: Humanitas 
wat nu? 

In de vereniging Humanitas wordt veel 
gediscussieerd, maar het is geen dis-
cussieclub. Verreweg de meeste leden 
die actief zijn op het terrein van welzijn 
ouderen roeren bescheiden hun 
mondje en laten vooral hun handen 
wapperen. Uit ervaring weten we, dat 
de meesten van hen minder belang-
stelling tonen als er breeduit over „hét 
beleid" gepraat gaat worden. 
En nog iets. In het manifest „Vriezen ze 
dood dan vriezen ze dood" beweerde 
het hoofdbestuur, dat vele ouderen nu 
reeds het water tot aan de lippen geste-
gen is. In het zwartboek „Oud zeer" 
kwamen vele ouderen dat bevestigen. 
Een vereniging als Humanitas, per tra-
ditie een denk- maar vooral een 
dóeclub, kan in deze omstandigheden 
niet zeggen: na deze regering de zond-
vloed. 
We veronderstellen beslist niet dat de 
afdelingen deze machteloze conclusie 
getrokken hebben. Maar wel lijkt het 
ons bijzonder nuttig om juist nu de 
koppen weer eens bij elkaar te steken 
rond de concrete activiteiten ten be-
hoeve van die groep ouderen die het op 
eigen houtje niet meer redt. Kritische 
noten kraken is één ding, spelen alsof 
(?!) het leven ervan afhangt is een ander 
ding. Daarom hebben we de gewes-
telijke besturen gevraagd, om in hun 
werkgebied ieder die actief is (of wil 
worden) in het welzijnswerk voor 
ouderen op te trommelen voor een 
spoedig beraad. Hoe kan de vereniging 
zijn praktijk van dienstverlening aan 
ouderen uitbreiden en afstemmen op 
de hachelijke situatie van nu? Wat 
kunnen we daarbij leren van elkaars 
positieve en negatieve ervaringen? De-
ze en dergelijke vragen zullen daar zo 
concreet mogelijk gesteld en beant-
woord moeten worden. 
De Bestuurscommissie Humanitas 
Welzijn Ouderen zal zorgen dat er een 
beknopte samenvatting van het ac-
tuele overheidsbeleid ter beschikking 
is. Dat is wellicht toch wel nuttig in een 
gesprek over de vraag welke activitei-
ten we het beste kunnen uitbreiden of 
kunnen aanpakken nu de betaalde 
dienstverlening ingekrompen en in re-
visie gaat: De commissie zal er verder 
voor zorgen, dat de resultaten van die 
gewestelijke gesprekken binnen de 
vereniging verspreid worden. 
We wensen u veel wijsheid en twee 
rechterhanden. De ouderen onder ons 
zijn daarmee gediend. 
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Nieuwe fase 
Het gemeentebestuur van Amsterdam 
pleit al jaren voor versterking van de 
eerstelijns gezondheidszorg: het 
zwaartepunt van de hulpverlening zal 
moeten liggen bij de huisartsen, de fy-
siotherapeuten, de wijkverplegers, de 
maatschappelijk werkers, de apothe-
kers en de gezinsverzorgers die zoveel 
mogelijk moeten kunnen samenwer-
ken. 
Het college van B en W heeft op deze 
punten een concept-nota vastgesteld: 
„Amsterdam en de Eerstelijns Ge-
zondheidszorg". 
De nota kunt u aanvragen (zolang de 
voorraad strekt!!!) bij Bureau Voorlich-
ting, Stadhuis Amsterdam, tel. 020-
55291111. 

„Met vallen en opstaan" 
„Met vallen en opstaan" is een histori-
sche beschrijving van de vrijmet-
selaarsloge „Le Préjugé vaincu" in De-
venter, geschreven door prof. S. J. 
Groenman. 
In plm. 150 bladzijden met veel il-
lustraties wordt op heldere wijze de in-
teressante geschiedenis van deze loge 
beschreven. 
Het boek is uitgegeven door uitgeverij 
Ankh-Hermes te Deventer en kost 
f 24,50. 

Verzet 
De Federatie Welstandstoezicht verzet 
zich tegen de regeringsplannen om de 
welstandsbepalingen uit de woning-
wet te schrappen. Zij vindt dat deze 
plannen een ernstige aanslag beteke-
nen op de kwaliteit van de gebouwde 
omgeving in ons land. 
De voorstellen van de regering komen 
o.a. neer op het afschaffen van de wel-
standskommissies. 
De bezwaren van de federatie worden 
gedeeld door een groot aantal organisa-
ties, die bij bouw en ruimtelijke orde-
ning betrokken zijn. Voor meer infor-
matie: de heer S. Buddingh, voorzitter, 
telefoon (05755) 1777; de heer Ir. C. E. 
van Esch, adj. secretaris, telefoon (085) 
421743. 

Plicht o o a of niet? 
Het boekje „Dienstplicht - dienst-
weigering" is een handreiking voor ge-
sprekken over dit onderwerp. De sa-
menstellers willen een leidraad leveren 
voor het voeren van een gesprek over 
voor en tégen dienstplicht èn voor of 
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tegen bepaalde vormen van bewape-
ning en leger. 
„Dienstplicht - dienstweigering" kan 
voor f 3,95 worden besteld onder nr. 
281 bij de Centrale voor Vormingswerk 
/ 	H.V.D., 	Postbus 	1100, 
3970 BC Driebergen. Tel.: 03438-
18334, giro 42618. 

Horen, zien, zeggen 
De RVU-educatieve omroep gaat van 
18 februari tot en met 24 maart a.s. op 
zaterdagmiddag van 15.30-16.00 uur 
zes televisieprogramma's uitzenden 
onder de titel „horen, zien, zeggen". 
De serie laat zien welke problemen 
mensen met een zintuiglijke handicap 
hebben met hun communicatie. 
De serie richt zich op drie gebieden: 
mensen met een visuele handicap, 
mensen met een auditieve handicap en 
mensen met een spraakhandicap. Het 
aantal mensen met zo'n handicap 
wordt op ongeveer een half miljoen ge-
schat. Problemen met de communica-
tie komen hoofdzakelijk voort uit het 
feit dat de meeste mensen te weinig op 
de hoogte zijn van wat een zintuiglijke 
handicap betekent. Voor die mensen is 
de serie dan ook bestemd. 

Kontlik ten 
De werkgroep Konflikten Welzijns-
werk heeft een (tweede) rapport gepu-
bliceerd: „(Nog meer) onopgeloste kon-
flikten in het welzijnswerk. De oorza-
ken". Hierin wordt getracht om een 
antwoord te vinden op het „waarom" 
van de verbijsterende hoeveelheid 
„koude konflikten" in het welzijns-
werk. 
Bestellen door overmaking van de kos-
ten op postgiro 502095 t.n.v. Ali Krijger, 
te Heerde. Prijs: 1-3 ex. f 6,50 per stuk 
incl. verzendkosten. 4-10 ex. f 5,- (in-
clusief verzendkosten). 

Kiezen_ voor 
mensenrechten 
„Kiezen voor mensenrechten" is een 
voorlichtings-publicatie van het Breed 
Mensenrechten  Overleg (BMO), waar-
bij o.m. Amnesty International, NO-
VIB en Humanistisch Overleg Men-
senrechtenzijn „aangesloten". 
„Kiezen 

 
Mensenrechten" is 

  
voor 

 e. a . 
ver- 

krijgbaar à f 2,25 bij kiosken, tijd- 

schriftenhandel en boekhandel en de 
uitgeverij. Voor gebruik in (voortgezet-
en middelbaar) onderwijs is speciaal 
begeleidingsmateriaal voor docenten 
verkrijgbaar bij Uitgeverij Muuses, 
Postbus 13, 1440 AA Purmerend. 

Humanistisch weekend 
De homogroep van het Humanistisch 
Verbond organiseert ook dit jaar weer 
een voorjaars-weekend. Van vrijdag-
avond 13 april tot en met zondagmid-
dag 15 april wordt in het vormingscen-
trum Kapellerhut te Heeze (bij 
Eindhoven) in groepen gepraat over 
o.a. humanisme en emancipatie, 
geestelijke weerbaarheid etc. Er is 
plaats voor 80 mannen en vrouwen; de 
humanistische levensbeschouwing 
„bepaalt de sfeer van het weekend". 
Prijs varieert van 80 tot 110 gulden. 
Verdere informatie HV-homowerk-
groep, Postbus 114, 3500 AC Utrecht. 

Hulp bij vakantie 
gevraagd 
Veel lichamelijk en zintuiglijk gehan-
dicapten zouden graag individueel op 
vakantie gaan, máár ... zonder hulp 
gaat dat vaak niet. Ze hebben hulp no-
dig bij het aankleden, voor het duwen 
van de rolstoel, enzovoorts. Daarom 
roept de Stichting Werken vrijwilli-
gers(sters) op om deze gehandicapten 
te vergezellen op hun vakantie in bin-
nen- en buitenland. Reis- en verblijf-
kosten in principe voor rekening van 
de gehandicapte. Vrijwilligers (boven 
de 20 jaar) kunnen zich aanmelden of 
meer informatie inwinnen bij Stichting 
Werken, afd. vakantiebemiddelings-
buro, Lange Voorhout 48, 2514 EG 
Den Haag, tel. 070-649920. 

Lelystad trots 
als een aap 
De gemeente Lelystad maakt wereld-
kundig dat uit een beoordelingsrap-
port, opgesteld door de Consumen-
tenbond, blijkt dat „Lelystad voor zijn 
bewoners een vrij goedkope gemeente 
is. Opvallend is dat de bewoners over 
het algemeen goed te spreken zijn over 
allerlei voorzieningen, zoals het 
openbaar groen, speelplaatsen en 
sportaccommodatie". Maar Lelystad is 
66k trots op het feit dat de (door Vrij 
Nederland uitgebrachte) „Gifatlas" 
bewijst dat Lelystad „gebouwd is op de 
schone bodem van de zee". Nergens 
gifbelten in de buurt dus. En zo wil 
men dat houden! 

Pas 65 
In de „Uit met Pas 65"-krant, twee-
maandelijkse uitgave van het Nat. Bu-
reau voor Toerisme in samenwerking 
met Centraal Bureau Pas 65 (min. van 
WVC) is steeds een uitgebreid pro-
gramma opgenomen van reisjes (per 
trein), tentoonstellingen, concerten, 
e.d. waarvan extra genoten kan worden 
als de Pas 65 wordt gebruikt voor het 
verkrijgen van de nodige kortingen. 
Deze krant kunt u (gratis) verkrijgen 
bij VVV- en ANWB-kantoren. 



Voorzitter CM onderscheiden 
Bij zijn afscheid als voorzitter van de Vereniging van Gehandicaptenorganisa-
ties Rotterdam is de voorzitter G. Maters van de Commissie Salarissen en 
Arbeidsvoorwaarden onderscheiden. Namens het College van B en W reikte 
wethouder W. v. d. Have de Wolfeit van Borselen-penning uit. Deze gemeente-
lijke onderscheiding kreeg de heer Maters vanwege zijn vele verdiensten voor de 
Rotterdamse samenleving, en wel in het bijzonder voor de gehandicapten. 
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uit afdelingen 
en gewesten 

ALKMAAR. In de Kaasstad hadden ze 
meer armslag nodig en dus verhuisden 
ze van de Pastoorsteeg naar de 
Reinaertlaan nr. 1. In dat nieuwe pand 
kon aan een lang gekoesterde wens ge-
stalte worden gegeven: de vestiging 
van een Alkmaarse (ABAL) wereld-
winkel. Maar op de eerste openingsdag 
bleek de winkel al te klein! Alkmaar 
beschikt echter over vrijwilligers en 
één van hen, Erik Wit, ging gelijk aan 't 
verbouwen. Hij „verplaatste even een 
muurtje" .. . èn de ruimte was gescha-
pen. In dit eigen gebouw kon een twee-
de wens verwezenlijkt worden: iedere 
zondagmiddag tussen 3 en 5 uur is er 
een soos voor volwassenen. De entree 
bedraagt f 1,50 waarvoor de be-
zoekers(sters) twee consumpties ont-
vangen. 

AMSTERDAM. Uit de Nieuwsbrief die 
de leden regelmatig ontvangen citeren 
we: „Als de mensen suggereren dat on-
ze bejaardenclubs maar een passief 
tijdverdrijf zijn voor een groep half-in-
geslapen „ouwetjes" gaan wij als 
clubleiding toch wel even op onze ach-
terste benen staan! Het clublidmaat-
schap betekent voor velen: je netjes 
aankleden en de straat op, weer of geen 
weer, als het moet door storm en re-
gen." En: „op de club beleef je nog eens 
wat; je bent onder de mensen, je steekt 
er wat van op en . . . je kunt nog eens 
lachen." 

EEMLAND. Deze afdeling is bijzonder 
actief: er is sinds kort een begeleid wo-
nen projekt en op stapel staan nu: een 
druk- en stencilprojekt, vier soorten 
gespreksgroepen voor ouderen, een 
groep „meedenkers" over anders oud-
worden, een werkgroep „buitenlandse 
en nederlandse Eemlanders willen 
kennis maken". De afdeling heeft zich 
ook ingezet voor de turkse (zwangere) 
mevrouw Zeynep Yalcin en onder-
steunt de actie van o.m. de KRO, „dat 
Zeynep moet blijven". 

EMMEN. In Emmen „blijkt wat er-
gernis te bestaan over het feit, dat in de 
VARA-gids wel de activiteiten van Va-
ra/Nivon, maar niet die van Humani-
tas/Nivon worden genoemd". Ja, zo 
gaat dat: wij zouden wèl de activiteiten 
van Humanitas/Nivon vermelden, 
maar niet die van VARA/Nivon; zou-
den wij denken: die hebben toch de 
Vara-gids . 

ENSCHEDE. Ook Enschede heeft nu 
zijn eigen „nieuwsblaadje". In het 
voorwoord memoreert wnd-voorzitter 
Hemken ondermeer aan de vraag hOe  

de uitvoering van allerlei activiteiten 
moet plaatsvinden. Hij gelooft dat „het 
(nieuwe) mededelingenblad hierbij 
een nuttige funktie kan vervullen. Tij-
dig signaleren van nieuwe ontwikke-
lingen, het uitlokken van reacties van 
de leden, maar vooral stimuleren tot 
meedoen, want uiteindelijk is onze 
vereniging gebaat bij leden (zo zij daar-
toe in staat zijn) die voor de afdeling ook 
iets willen en kunnen doen." Veel suc-
ces Enschede. 

GRONINGEN. Op 1 januari van dit jaar 
werden de afdelingen Veendam, Mun-
tendam e.o. en Wildervank tot een 
nieuwe afdeling samengevoegd, die 
voortaan als Afd. Veendam, Wil-
dervank e.o. door het leven gaat. Een en 
ander gebeurde omdat ook de gemeen-
ten Veendam en Wildervank werden 
samengevoegd. Het bestuur van de 
nieuwe afdeling telt nu 7 man en men is 
van plan „goed aan te slag te gaan". Met 
„waardering en respekt, maar ook met 
een beetje spijt", heeft men afscheid 
genomen van drie bestuursters, die 
sinds 1960 actief waren in de afd. Wil-
dervank en het nu welletjes vonden. 
Dat waren de dames: G. v.d. Laan, De 
Jonge en Van Wijk. 

FRIESLAND (GEWEST). Op de zeer 
onlangs in Smallingerland gehouden 
ledenvergadering was het thema: 
„Woongemeenschappen voor Oude-
ren". Er was „voetbal op de t.v." maar 
niettemin kwamen 35 leden luisteren 
naar Marius Hofhuis, die eerst iets over 
de historie van de huisvesting van 
ouderen vertelde en daarna op de 
nieuwste ontwikkelingen inging. Een 
levendige discussie volgde hierop. Een 
zéér geslaagde avond, zo wordt vanuit 
Friesland gemeld. 
En nog een nieuwtje: 
Mevrouw v. Schooneveld uit het Friese 
Echtenerbrug wijst op de mogelijkheid 
van goedkoop vakantiereizen maken in 
eigen land, gebruikmakend van het 
streekvervoer. Alleen de bijkomende 
overnachtingen maken de kosten hoog. 
Zij zoekt daarom naar ruil-logeeradres-
sen onder mede-leden van Humanitas. 
Nadere inlichtingen: mevr. G. van 
Schooneveld-Buur, tel. 05144-1960 of 
Erik Vrind (gew. funct. Friesland) 058-
138617. 

HASKERLAND. De Humanitasafde-
ling heeft samen met de afdeling van 
het Humanistisch Verbond een werk-
groep „begeleide kamerbewoning voor 
licht geestelijk gehandicapten" opge-
zet. Voor die begeleiding zoekt men 
vrijwilligers, die „met wat tijd en goede 
wil iemand terzijde willen staan". Het  

projekt is bedoeld voor inwoners van 
Heerenveen, Weststellingwerf en 
Scharsterland. Daarom graag vrijwilli-
gers die in deze regio wonen. Tel. aan-
melden bij Gea Postema 05138-2971. 

NOORD-OOST VELUWE. Ook in deze 
regio komt het projekt „begeleid wo-
nen voor verstandelijk gehandicapten" 
van de grond. Een zestal van deze ge-
handicapten zullen dit jaar hun intrek 
kunnen nemen in een woning van de 
woningstichting De Heerdt in Heerde 
en zijn dan „zelfstandig wonenden" 
geworden. Dat voor die begeleiding 
ook vrijwilligers nodig zijn, wist u na-
tuurlijk al? 

ZUID DRENTHE. In het laatste num-
mer van het plaatselijke „nieuws-
blaadje" troffen de leden van de afde-
ling Zuid Drenthe een vragenlijst aan, 
uiteraard met het verzoek om deze in-
gevuld terug te sturen. De afdeling wil 
bijvoorbeeld weten: of de leden het 
„nieuwsblaadje" lezen, of ze al betrok-
ken zijn bij het vrijwilligerswerk, of ze 
tevreden zijn over het beleid van het 
bestuur, of ze tweemaal per jaar de kon-
taktavond zouden bezoeken die het be-
stuur wil organiseren. En wel „om de 
gelegenheid te geven elkaar wat beter 
te leren kennen ed waarderen".Deze 
afdeling gelooft er namelijk in dat le-
den makkelijker te activeren zijn, als ze 
elkaar goed kennen èn een goed kon-
takt hebben met elkaar. 

ZWOLLE. De secretaris van afdeling 
Zwolle, de heer Baarschers schrijft 
ons: 
„Namens de afdeling Zwolle bericht ik 
u dat wij zeer erkentelijk zijn dat u, 
tijdens de poststaking nog een be-
richtje hebt kunnen opnemen over de 
10 jaar oude talencursussen in Zwolle. 
Nóg enthousiaster zouden wij zijn ge-
weest als het berichtje ook helemaal 
juist was geweest. Gemeld wordt o.m. 
„Dit jaar is er nog subsidie op tafel ge-
komen voor de taallessen, maar 
„Zwolle" is in het ongewisse of dat ook 
voor het volgend cursusjaar het geval 
zal zijn". 
Feit is dat voor de taallessen nimmer 
subsidie is gevraagd of verkregen. Dus 
is er ook geen „ongewisheid". 
Kennelijk is u op een verkeerd spoor 
gekomen omdat de afdeling Zwolle be-
zig is om enige taalcursussen voor 
ouderen in de wijken over te nemen 
van de Stichting Welzijn Ouderen. De-
ze cursussen worden tot nu toe van ge-
meentewege gesubsidieerd. Hoe het 
daarmee in de toekomst zal gaan, staat 
niet vast. 
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Waar is Humanitas bereikbaar 
Centraal Bureau 
J. W. Brouwerstraat 16, Amsterdam 	 Tel. 020-739444 

(9.00-12.30 — 

Friesland 	Oldegalileën 161, 
Gewestelijk bureaus: 

Tel. 058-138617 

13.30-17.00 uur) 

8922 AD Leeuwarden 
functionaris E. A. Vrind 

Groningen 	Hoendiepkade lb, 9718 BD GroningenTel. 
functionaris mw. W. van Wijngaarden Drenthe 	Speenkruidstraat 279, 9404 HL Assen Tel. 
functionaris Chr. van Oijen 	(9.0 Overijssel 	Van Nahuijsplein 1, 8011 NB Zwolle Tel. 
functionaris H. Hiddinga 

Gelderland 
	

Nw. Nonnendaalseweg 15, Nijmegen Tel. 
functionaris Huub Mares 

Utrecht 	p/a J. W. Brouwerstraat 16 	Tel. 
1071 LJ Amsterdam 
functionaris Sandra Nieuwenhuijsen 
p/a J. W. Brouwerstraat 16, 	Tel. 020-739444 
1071 LJ Amsterdam 
functionaris A. Laarhoven 
Conradkade 52, 2517 BR Den Haag 
functionaris E. Sevink 
Burg. Buysenstraat 14, 4835 BB BredaTel. 076-656973 
vacature 
Koning Willem III-weg 4, 	Tel. 01153-1618 
4543 RD Zaamslag 
functionaris J. L. A. Boogerd-Quaak 

Afdelingen met eigen vestiging 
(bereikbaar van 9.00-12.30, 13.30-17.00 uur) 

050-120633 

05920-11121 
0-12.00 uur) 
038-218537 

080-786766 

020-739444 

Noord-Holland 

Zuid-Holland 

Noord-Brabant 

Zeeland 

Tel. 070-646353 

Amsterdam 
's-Gravenhage 
Rotterdam 
Z.-Limburg 
Utrecht (jeugd-
bescherming) 

Vossiusstraat 6, Amsterdam 
Surinamestraat 19, 's-Gravenhage 
Heemraadssingel 184, Rotterdam 
Oliemolenstraat 5, Heerlen 

Tel. 020-768181 
Tel. 070-469608 
Tel. 070-764811 
Tel. 045-719090 

3512 AE Utrecht, Neude 29 bis. 	Tel. 030-312518 

LOTERIJ NIEUWS 
Eind oktober 1983 hebben wij een cir-
culaire uitgestuurd aan alle afdelingen 
met informatie over een enigszins ge-
wijzigde lotenloterij, te houden gedu-
rende de eerste negen maanden van 
1984. 
Wij zijn tot deze verandering min of 
meer gedwongen omdat het profijt van 
de in de laatste jaren gehouden loten-
loterijen niet meer opwoog tegen de 
hoge kosten en de arbeidsintensiviteit 
van dit soort loterijen. 
Voor wie van de nu voorgestelde 
nieuwe vorm nog niet op de hoogte is 
het volgende: 
Er worden in principe drie series loten 
van 100.000 loten elk, á f 1,— per lot, in 
omloop gebracht, genoemd serie A, B 
en C. Met dien verstande dat serie B 
pas wordt uitgegeven wanneer serie A 
is uitverkocht en serie C pas wanneer 
ook serie B uitverkocht blijkt te raken. 

Deze methode voorkomt dat het Cen-
traal Bureau met grote hoeveelheden 
onverkochte loten blijft zitten, zoals de 
laatste jaren het geval was. 
Er komt eind september a.s. één trek-
king, maar wel een waarbij in iedere 
uitgebrachte serie een hoofdprijs valt 
van f 15.000,—. Tevens in iedere serie 1 
prijs van f 1000,—, 10 prijzen van 
f 100,—, 10 prijzen van f 25,— en 100 prij-
zen van f 10,—. 

De tweede verandering is dat het Cen-
traal Bureau zelf het ledenbestand en 
het z.g. loterijbestand niet meer aan-
schrijft en dus geen acceptgirokaarten 
meer rondstuurt. De afdelingen zullen 
dus niet meer stuiten op mensen die via 
het C.B. al loten besteld hebben. 
Er wordt uitsluitend aan de afdelingen 
geleverd waarvan dus meer initiatief 
wordt gevraagd en waarvan verwacht 

wordt dat ze zelf hun ledenbestand 
zullen benaderen en eventueel de in 
hun rayon gelegen bejaardenhuizen. 
Ook over de adressen uit het loterijbe-
stand (trouwe lotenbestellers/niet-le-
den van Humanitas) kunnen de afde-
lingen desgewenst beschikken. 
Wel is het zo dat door de afdelingen 
bestelde loten niet meer aan het C.B. 
kunnen worden teruggestuurd. 
Tengevolge van de hierdoor te berei-
ken kostendaling kunnen wij de afde-
lingen een bedrag van 60 á 70 cent per 
verkocht lot van f 1,— aanbieden, welke 
bedragen dus geheel aan de afdelings-
kassen ten goede komen. 

Wij hopen met deze nieuwe aanpak de 
lotenloterij weer nieuw leven in te bla-
zen en doen een dringend beroep op 
alle afdelingen om hun medewerking 
hieraan te geven. 
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cank79-r-To 
7(12°ga-1'6w-bs o'd 
Tijdens de eind vorig jaar in 
Kopenhagen gehouden infor-
mele Conferentie van Europe-
se ministers voor• gezinsaan-
gelegenheden is op voorstel 
van de Nederlandse delega-
tielle➢ der dr•. G. Hendriks, di-
recteur-generaal voor Maat-
schappelijke Ontwikkeling, 
besloten de Raad van➢ Europa 
te verzoeken na te gaan welke 
mogelijkheden er zijn voor• 
het invoeren van een Europe-
se Pas 65. 

Daarbij is tevens gevraagd te onder-
zoeken of er mogelijkheden zijn tot het 
wederzijds erkennen van reeds in ver-
schillende Europese landen bestaande 
reductiesystemen voor bejaarden bij 
openbaar vervoer en voor instellingen 
en evenementen op cultureel en re-
creatief gebied. 
Er was in grote mate overeenstemming 
over de uitgangspunten van het beleid 
dat ten aanzien van ouderen in de deel-
nemende landen wordt gevoerd, zoals 
het zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen en functioneren, (zo nodig met 
behulp van maatschappelijke dienst-
verlening) medezeggenschap in be-
leidsbeslissingen en de uitvoering 
daarvan en actieve deelname aan het 
maatschappelijk leven. 


