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Op deze pagina ruimen wij graag ruimte in voor de mening 
van onze lezers. Dat betekent niet, dat wij die altijd onder- 

schrijven. 
De inhoud van de brieven waarvan wij ons het recht voorbe- 
houden die in te korten- blijft geheel voor rekening van de 

inzenders. 

Zimbabwe zakboek 

Eens met JOT 
Van de heer R. Kuitert uit 
Vierhouten ontvingen wij, 
naar aanleiding van de JOT-
pagina in ons vorig nummer 
over de afbraak van klein-
schalige verzorgingsteh ui-
zen, een afschrift van zijn 
brief aan de leden van de 
Vaste Kamerkommissie voor 
welzijn en kultuur. 
Uit deze brief lichten wij en-
kele hoofdzaken. 
De gewijzigde wet op de be-
jaardenoorden pakt vooral 
nadelig uit t.a.v. de kleinere 
persoonlijk geleide bejaar-
denoorden. Die sommige ou-
deren bewust kozen. Als re-
gel wonen er mensen voor 
eigen rekening. En dat kan 
ook, want de tarieven liggen 
aanmerkelijk lager dan in 
grootschalige bejaarden-
oorden. Volgens Kuitert kost 
de hele operatie alleen maar 
meergeld. Verhuizingen ten 
gevolge van sluitingen zul-
len veel van de desbetreffen-
de ouderen flink van streek 
maken. En ook psychiatri-
sche behandelingen kosten 
geld. Maar ook mensen die 
sowieso niet anders terecht 
kunnen dan in grootschalige 
voorzieningen zullen eerder 
lichamelijk en geestelijk uit 
balans raken. Voorts zullen 
de opgeheven bejaarden-
oorden hun personeel niet 
gratis kunnen laten afvloei-
en. De opheffingsrage is een 
onbegrijpelijke zaak wan-
neer je deze afzet tegen de 
grotere behoefte aan verzor-
gingsplaatsen die te ver-
wachten is op basis van de-
mografische voorspellingen. 
Tenslotte geldt dat tehuizen 
die op de nominatie staan 
gesloten te worden, lang-
zaam doodbloeden en der-
halve verloederen. Je zult er 
maar wonen. Kuitert doet de 
vaste Kamerkommissie le-
den de volgende suggesties. 
Hij spreekt van een verhoog-
de toelatingsgrens van 65+ 
naar bv. 75+ of 80 + . Verder 
zou een bejaardenoord pas 
vanaf 9, in plaats vanaf 4 be-
woners als bejaardenoord in  

de zin van de wet moeten 
gelden. Ook zouden oorden 
waarvan de bewoners alles 
uit eigen zak betalen geheel 
ongemoeid gelaten moeten 
worden. 

Humanistische 
gedachten 
In aanvulling op het inge-
zonden stukje "Humanisti-
sche Gedachten" van Truus 
van Woerden, in het nummer 
van okt./nov. '86 zij hier nog-
maals duidelijk gezegd, dat 
het de bedoeling van de ini-
tiatiefnemer van de "huma-
nistische dagsluitingen" is, 
buitenkerkelijke patiënten 
in de vele aangesloten 
ziekenhuizen en verpleegin-
richtingen in Den Haag re-
gelmatig een humanistisch 
opbeurend praatje te laten 
horen bij het ter ruste gaan. 
Nu kampen we wel met de 
moeilijkheid, dat er te wei-
nig teksten door onze kleine 
bezetting geproduceerd 
worden. 
Daarom zouden we een be-
roep op de lezers willen 
doen, om voor ons "prettige" 
teksten - gezellige praatjes, 
gedichtjes en andere aardi-
ge teksten met een wens voor 
een goede nachtrust - te 
schrijven. 
Eventueel kunnen we band-
jes met teksten uitwisselen 
met initiatiefnemers op dit 
terrein elders. 
U gelieve voor uw reacties 
contact op te nemen met 

KLAAS KROMHOUT,  
Westhovenplein 13, 2532 BA, 

tel. 070-947126. Den Haag. 
Dick van Wigcheren 

Den Haag 

Volksverzekering 
Naar aanleiding van de 
"Hartekreet" van dr. H. Ren-
gelink in uw blad van okto-
ber j.l. voel ik mij gedwon-
gen hierop in te gaan. De 
heer Rengelink heeft volko-
men gelijk: de bezuinigingen  
in de gezondheidszorg slaan  

altijd op de minst draag-
krachtigen. Dat is a-sociaal 
en niet nodig. 
Ik heb mijn gedachten al 
eens vaker laten gaan over 
een volksverzekering voor de 
gezondheidszorg, wat een 
eerlijker verdeling over de 
hele bevolking betekent. Te-
genstanders zeggen dat de 
meest draagkrachtigen een 
veer zouden moeten laten en 
daarom zijn ze er niet voor. 
Toch geloof ik dat er een op-
lossing te vinden is. Ik heb 
een globale berekening ge-
maakt: Een gezin (zonder 
kinderen) met een inkomen 
van per jaar l.  33.000,- moet 
bij een partikuliere verzeke-
ring aan premie per jaar 
f 5.200,- betalen voor volle-
dig pakket. Dit is 14,4%. 

Eind september werd tijdens 
een landelijke dag in Utrecht 
de één jaar durende cam-
pagne rond Zimbabwe ge-
start waarin aandacht en 
steun zal worden gevraagd 
voor dit jonge Afrikaanse 
land. De initiatiefnemers: 
HIVOS (Humanistisch Insti-
tuut voor Ontwikkelingssa-
menwerking), HOM (Huma-
nistisch Overleg Mensen-
rechten), Humanitas en Hu-
manistisch Verbond hopen 
op tal van plaatselijke, re-
gionale en landelijke activi-
teiten vanuit de eigen en an-
dere organisaties. 
Ter ondersteuning  van de 
campagne is het Zimbabwe 
Zakboek uitgegeven, een 
brochure met achtergrond-
en actie-informatie voor 
plaatselijke groepen. Korte  

Ieder met een hoger inkomen 
betaalt ook dit bedrag. Bij 
hogere inkomens gaat dit 
percentage dus minder 
worden. 
Dus hoe hoger het inkomen 
is, hoe minder men betaalt! 
Als we nu uitgaan dat ieder-
een 10% aan premie betaalt 
wordt dat anders: een inko-
men van./ 33.000,- betaalt 
J-  3.300,-, een inkomen van 
f 100.000,- betaalt! 10.000 
Ook de belasting hanteert 
een kolom naar inkomsten. 
Waarom dan geen volksver-
zekering op deze wijze? Zo 
zijn mijn simpele gedachten 
over dit probleem. 

H. J. Beelenkamp, 
M. H. Trompstraat 418, 

Dordrecht. 

stukjes over geschiedenis, 
politiek, economie, ontwik-
kelingssamenwerking en 
mensenrechten worden af-
gesloten met literatuur- en 
publikatielijstjes. Het geeft 
een overzicht van mensen en 
organisaties die zich in Ne-
derland met Zimbabwe be-
zighouden, een lijst met 
sprekers, audio-visueel ma-
teriaal, produkten en tips 
over activiteiten, publiciteit 
en subsidie. 
Het Zimbabwe Zakboek is 
gratis verkrijgbaar voor 
mensen en groepen die Zim-
babwe in Nederland de aan-
dacht en steun willen geven, 
die het land verdient. 

HIVOS, Beeklaan 387, 2562 
AZ Den Haag, tel. 070-
636.907. 
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We nemen geen afscheid van Ank! 
Dit is het laatste nummer van Van Mens tot Mens dat verschijnt onder de eindredactie van 
Ank van Zachten-van Buuren. Dat wil zeggen dat Ank van begin 1978 tot heden de hand (van 
Humanitas!), gehad heeft in de redactionele produktie van 53 opeenvolgende nummers van 
ons verenigingsorgaan. Wij waren in 1978 bijzonder blij met haar komst, omdat wij ook toen 
al van mening waren dat Van Mens tot Mens een belangrijke functie heeft om het contact met 
de leden te onderhouden en dat een goede professionele ondersteuning daarbij onontbeerlijk 
is. En dat laatste merkten wij meteen! Anks spontane reactie op ons verzoek, de eindredactie 
van Van Mens tot Mens op zich te willen nemen, was: „Ja, ik vind het best leuk om iets voor 
Humanitas te doen, maar. • • •" en nu komt het: „ik wil wel de vrijheid hebben om het blad 
naar mijn eigen inzicht te maken." En dat gebeurde ook: het uiterlijk van het blad onderging 
een face-lift, de opmaak werd anders, er werd een grotere letter gebruikt, er kwam meer 
regelmaat in de diverse rubrieken, er kwamen regelmatig interviews met - voor Humanitas 
interessante- mensen, er werd meer systematisch aandacht geschonken aan de bestaande 
en nieuwe activiteiten van de vereniging. 
Dat wil niet zeggen dat Ank, nu zij haar post als eindredactrice gaat verlaten, tevreden is met 
hetgeen in de loop van de jaren verbeterd is. Zeker niet - zij is van mening dat je steeds moet 
blijven werken aan de presentatie, de vorm en de inhoud van ons blad. Zij vindt echter ook dat 
het goed is om op gezette tijden het roer aan een ander over te geven, en dat heeft ze nu 
gedaan. Wij zijn het daar  „verstandelijk" gezien geheel mee eens, maar emotioneel hebben 
we daar toch enige moeite mee. Wij zijn als redactie erg op elkaar gesteld geraakt, we 
hebben op een fijne manier met elkaar gewerkt; de redactievergaderingen waren-zij het 
soms wat chaotisch - verfrissend en opbouwend. 
Ank, wij willen jou op deze plaats danken voor je bijzondere inzet en al zwaaien we je uit als 
eindredactrice, dit is geen afscheid van Humanitas, want we zullen je zeker - zij het op andere 
wijze-bij het werk van Humanitas blijven betrekken. 

Mede namens de redactie, 

WILKO POST 

(Vanwege ruimtegebrek verviel Hartekreet: in het A.v.-verslag leest u echter de nodige "hartekreten".) 

Contributie en donatie 1987 
Zoals bekend worden de bedragen voor contributie en donaties aan Humanitas 
om het jaar herzien. Het grootste verschil treedt op bij de donaties. Het mini-
mum-bedrag over 1987 is vastgesteld op f 30,—voor natuurlijke personen. 
Instellingen die Humanitas met een donatie willen steunen betalen over 1987 
ten minste f 250,—.  
De (geïndexeerde) contributies  over 1987 bedragen voor een gewoon lid f 28,50, 
voor een gewoon lid en een tweede lid op hetzelfde adres f 33,—. Het lidmaat-
schap voor het leven kan worden verkregen door betaling ineens van 15x het 
jaarbedrag. 
Een jeugdlid tot 23 jaar betaalt over 1987 tenminste f 10,—. Hogere bijdragen 
zijn uiteraard welkom! 
Van leden die daartoe een machtiging hebben afgegeven zal de contributie half 
januari worden afgeschreven. 
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Ank, wij willen jou op deze plaats danken voor je bijzondere inzet en al zwaaien we je uit als 
eindredactrice, dit is geen afscheid van Humanitas, want we zullen je zeker - zij het op andere 
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De (geïndexeerde) contributies  over 1987 bedragen voor een gewoon lid f 28,50, 
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Een jeugdlid tot 23 jaar betaalt over 1987 tenminste f 10,—. Hogere bijdragen 
zijn uiteraard welkom! 
Van leden die daartoe een machtiging hebben afgegeven zal de contributie half 
januari worden afgeschreven. 
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ALGEMENE VERGADERING 

Zuinig zijn of welzijn:  da's de vraag . • 
De op 24 en 25 oktober gehouden Algemene Vergadering, die 
ook dit jaar in het Hotel-Congrescentrum Euroase in Amers-
foort werd gehouden stond in het teken van bezuinigingen in 
de welzijnssektor. De vergaderingsvoorzitter (en hoofdbe-
stuurder) dr. J. T. Allegro noemde deze A.V. een bijzondere 
bijeenkomst, die bedoeld was om te onderzoeken wat de 
bezuinigingen voor Humanitas betekenen en hoe de organi-
satie hierop kan inspelen. Aan het vinden van een antwoord 
op deze vragen droegen vier inleiders een steentje bij: t.w. 
drs. P. Pennekamp, plaatsvervangend hoofd van de directie 
maatschappelijke dienstverlening van het ministerie van 
WVC, mevrouw drs. I. GUnter, lid van het hoofdbestuur, lid 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de VVD en voor-
zitter van het Interprovinciaal Overleg Welzijn: Prof. dr. W. 
Molle directeur van het Nederlands Economisch instituut te 
Rotterdam en lid van het hoofdbestuur en Humanitas voorzit-
ter dr. H. Rengelink. Na de inleidingen (zie elders in dit blad) 
van de heer Pennekamp en mevrouw Gunther was er gele-
genheid tot het stellen van vragen, waaruit bleek dat de 
Humanitas-afdelingen (51 van de 95 afdelingen gaven acte 
de présence) zich in het bijzonder zorgen maken over het 
beleid dat t.a.v. de bejaarden zal worden gevoerd. Ook werd 
de identiteit van Humanitas aan de orde gesteld: dit naar 
aanleiding van een opmerking van mevrouw Gunther om tot 
samenwerking te komen met andere instellingen. Zowel 
vrees voor verlies van identiteit als adhesie voor dit advies 
waren te beluisteren. 
In de pauze die hierna volgde zorgde het damesorkest Het 
Salon voor zeer vrolijke en ontspannende muziek, daarna 
was het woord aan de heren Rengelink en Molle (zie elders in 
dit blad). Aan het eind van deze vergaderavond wekte de 
heer Allegro de aanwezigen op hun ideeën -in de bus" te 
deponeren om die in de loop van zaterdag te bespreken. 

TWEEDE  DAG 
Op de zaterdagmorgen kwam het huishoudelijk deel van de 
vergadering aan de orde en het was de heer Rengelink die als 
vanouds de voorzittershamer hanteerde. 
Ook als vanouds legden de afgevaardigden tijdens deze A-V. 
veel belangstelling en deskundigheid aan de dag voor het 
financiële reilen en zeilen van de vereniging. Verder werd er 
een goedkeurende opmerking gemaakt over het "uiterlijk" 
van het jaarverslag en spijt uitgesproken over het ontbreken 
van uitgebreide informatie over HSHB-wooncentra en verzor-
gingshuizen. In het verlengde hiervan kwam de herstrukture- 
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ring van de HSHB aan de orde, waarbij o.a. afd. Rheden-
Rozendaal vreesde dat de humanistische uitgangspunten bij 
deze herstrukturering wel eens in het gedrang konden 
komen. Vanuit de vergadering werd toen het verzoek gedaan 
een gezamenlijke bespreking met alle Humanitas-vertegen-
woordigers van plaatselijke HSHB-huizen en hoofdbestuur te 
houden. 
Voorzitter Rengelink nam - na een korte beraadslaging met 
H.B.-leden - het voorstel over, waarbij hij toezegde dat een 
_dergelijke bijeenkomst op korte termijn gehouden zou wor-
den. (Inmiddels is dit geschied op 22 oktober j.1.) 

GEEN COMMOTIE 
Het verwachte verschil van mening bleef uit toen de middag-
zitting begon. Het voorstel van Gewest Groningen inzake 
instelling van een verenigingsberaad had eventueel span-
ningen kunnen veroorzaken. Het hoofdbestuur had in een 
prae-advies kenbaar gemaakt te zullen aftreden als de afde-
lingen met meerderheid "ja" zouden zeggen tegen het Gro-
ningse voorstel. Voordat het tot discussie kwam maakte de 
heer Rengelink o.m. de opmerking dat men vanuit het hoofd-
bestuur de discussie over dit onderwerp graag wil voort-
zetten. 

Er is nog veel te overleggen, zei hij en daarom stelde hij voor 
om eerst in 1987 tot besluitvoriming te komen en het voorstel 
Groningen als een discussiestuk te beschouwen. 
Groningen legde zich, voordat het tot discussie kwam, hierbij 
neer en benadrukte dat het er alleen om ging datgene te doen 
wat de vereniging ten goede komt. 
Niettemin wilde de heer Rengelink de afdeling toch de gele-
genheid geven hun mening uit te spreken over het Groningse 
voorstel. Uit de diverse reacties mag worden verwacht dat 
het laatste woord over verdere verenigingsdemocratisering 
niet is gezegd. Tijdens deze bijeenkomst wilde Zeeland 
alvast kwijt, verbaasd te zijn dat Groningen zonder slag of 
stoot zijn voorstel terugnam. Zuid-Holland vond het onaan-
vaardbaar van het H.B. geen sterk argument en Monnicken-
dam was van mening dat het hoofdbestuur de afgevaardig-
den schrik had aangejaagd door te dreigen met opstappen. 
Ten slotte was iedereen het er echter over eens dat er samen 
verder gepraat en gewerkt moest worden en de heer Renge-
link kon tevreden afscheid nemen van de aanwezigen met de 
woorden: Er is veel te doen en als Humanitas willen we dat 
ook." 
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. . . het kabinet bepaalt . . . 

ALGEMENE VERGADERING 

„Het overheidsbeleid is in de afgelopen 
tien jaar steeds gericht geweest op het 
terugdringen van de uitgaven. De eer-
ste duidelijke aanzet is gegeven nog tij-
dens het kabinet Den Uyl toen de heer 
Duisenberg kwam met zijn 1% norm 
voor de ontwikkeling van de collectieve 
uitgaven. Steeds opnieuw zijn pogin-
gen ondernomen om de collectieve uit-
gaven te beperken. In dit verband is het 
aardig om eens in de archieven te dui-
ken en bijv. de miljoenennota 1958 te 
nemen. De minister van Financiën en 
zeker zijn ambtenaren staan al jaren 
critisch tegenover elke uitgavenpost. 
De indruk bestaat soms dat onder druk 
van het parlement een gedeelte van de 
uitgavenbeperkingen kunnen worden 
teruggedraaid. Men richt zich steeds tot 
het parlement. Zo'n reactie gericht op 
een beperking van de ombuigingen is 
waarschijnlijk veel te laat wil deze nog 
effectief kunnen zijn. Het beeld dat het 
parlement al dan niet op grond van die 
externe informatie de ombuigingen 
probeert te beperken is maar schijn, 
men probeert veelal slechts de pijn te 

verleggen. 

In de acht jaar dat ik bij Financiën heb ge-
werkt heb ik zelden meegemaakt dat er om-
buigingen werden verschoven tussen depar-
tementen. Het kabinet bepaalt, in samen-
spraak met de fractievoorzitters,  waarop 
moet worden omgebogen. Die afweging in 
het kabinet gebeurt zowel aan de hand van 
het pondsgewijze benaderen als aan de 
hand van de concrete effecten van ombui-
gingsvoorstellen voor de samenleving. 
Als dan eenmaal de omvang van de inspan-
ningen vaststaat wordt er nog slechts ge-
schoven binnen de kaders voor ieder depar-
tement. U volgt allen ongetwijfeld de discus-
sie die nu gaande is rond de ombuiging op 
het sociaal-cultureel werk ad 125 mln. Ieder-
een praat nog slechts over alternatieven op 
het terrein van WVC• zaken als de WIR-pre-
mies zijn niet meer ter discussie. Bij de Alge-
mene Beschouwingen is die weg afgesloten. 
Waarom is het geheel van aanslagen in de 
sector waarvoor u zich inzet, in de afgelopen 
jaren zo sterk gevoeld en zal dat voor de 
komende jaren waarschijnlijk nog blijven 
gelden. 
Ik wil daarvoor twee oorzaken aangeven: 
I. De mate van flexibiliteit en de gevolgen 

daarvan voor nieuwe hulpvragers. 
2. Het ontbreken van afwentelingsmogelijk- 

heden. 
De uitgaven op de WVC begroting hebben in 
hoge mate een vast karakter. Van de 11,5 
mld. op de begroting is ruim 1 mld. voor de 
omroep, bijna 1 mld. voor de verzetsdeelne-
mers en vervolgden en 1,8 mld. voor een bij-
drage aan de ziekenfondsen. Van de nog res-
terende 7,5 mld. is ruim 3,5 mld. bestemd 
voor de bejaardenoorden en gezinsverzor-
ging, bijna 500 mln. voor personeel en 500 
mln. voor de gezondheidszorg dat een apart 
circuit is. Als u mij nog kunt volgen resteert 
er dus een bedrag van ca. 3 mld. voor de 
sector cultuur en het brede welzijnsterrein 

exclusief gezinsverzorging en bejaarden-
oorden. De indruk mag niet bestaan dat die 
twee terreinen dan veel mogelijkheden voor 
verschuivingen in zich dragen. Ook daar is 
veelal sprake van strakke afspraken en ka-
ders. 
Juist het veelal constante karakter van de 
uitgaven meestal aangeduid met uitgaven 
van structurele aard beperkt de mogelijkhe-
den voor het vinden van oplossingen. In de 
praktijk is het niet starten van nieuwe zaken 
dan ook vaak eenvoudiger dan het kappen in 
lopende zaken. Dat wil zeggen dat ruimte 
voor nieuwe zaken of acute knelpunten 
naast de ombuigingstaakstellingen uiterst 
problematisch is. 

VERGRIJZING 

Wij hebben te maken niet een bevolking die 
vergrijst, duidelijker dan voorheen is er 
sprake van lossere verbanden tussen men-
sen, zijn er grote groepen  die geen vast dag- 

ritme hebben hun opgelegd door de dagelijk-
se arbeid of scholing; zij zijn arbeidsonge-
schikt verklaard, werkloos of anderszins 
zonder werk of school en zijn de culturele 
verschillen binnen de samenleving duidelij-
ker aan het licht gekomen, kortom de samen-
stelling en dagbesteding van de bevolking is 
veranderd in velerlei opzichten. Het blijkt 
dat die veranderingen tot nieuwe vragen 
aanleiding geven waarop u wilt inspelen 
terwijl de bestaande activiteiten niet beëin-
digd kunnen worden. 
Bij een zich wijzigende visie op de hulpverle-
ning zal aangegeven moeten worden hoe 
daarop ingespeeld kan worden. Ik wil vol-
staan met twee actuele problemen als voor-
beeld, te weten: vrouwenhulpverlening en 
de aidsproblematiek. Het vrijmaken van 
geld voor die zaken betekent het snijden in 
bestaande tot nog toe nuttig geachte zaken. 
De tweede oorzaak behelst de inflexibiliteit 
dus in mijn ogen de onmogelijkheid van af-
wenteling. Op diverse terreinen van over-
heidszorg bestaat de mogelijkheid de om-
buigingen op te vangen door verhoging van 
de lasten voor burgers of bedrijven. Ook 
WVC poogt zijn graantje op dat terrein mee 
te pikken. De mogelijkheden zijn echter veel 
beperkter. U kunt daarbij denken aan zaken 
als contributieheffing bij bibliotheken, toe-
gangsprijzen bij musea en eigen bijdragen 
bij gezinsverzorging. 
Grote klappers zoals de ziektegeld maatre-
gelen op het terrein van de sociale zekerheid 
of de opheffing van de bejaarden- en vrijwil-
ligziekenfonds zijn niet of nauwelijks moge-
lijk. Wat u ook mag denken van die maatre-
gelen, zij hebben er wel toe geleid dat in de 
betrokken sectoren de pijn anders werd ge-
voeld omdat via een doorbelasting van de 
werkgevers respectievelijk de particulier 
verzekerden de druk werd verminderd. 
Ik wil niet de indruk wekken dat er zo sprake 
is geweest van pijnloos ombuigen maar het 
maakt toch wel een groot verschil of je voor 
de invulling van 1 mld. gulden de budgetten 
van de ziekenhuizen kort, wat zou leiden tot 
een verlies van 20.000 arbeidsplaatsen en 
dus een aanzienlijke verslechtering in die 
instellingen of dat je de particuliere premies 
moet aanpassen wat de gehele bevolking 
pijn doet. Ombuigen bij WVC is door de be-
perkte flexibiliteit en de geringe afwente- 
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ging, bijna 500 mln. voor personeel en 500 
mln. voor de gezondheidszorg dat een apart 
circuit is. Als u mij nog kunt volgen resteert 
er dus een bedrag van ca. 3 mld. voor de 
sector cultuur en het brede welzijnsterrein 

. . . het kabinet bepaalt . . . 

exclusief gezinsverzorging en bejaarden-
oorden. De indruk mag niet bestaan dat die 
twee terreinen dan veel mogelijkheden voor 
verschuivingen in zich dragen. Ook daar is 
veelal sprake van strakke afspraken en ka-
ders. 
Juist het veelal constante karakter van de 
uitgaven meestal aangeduid met uitgaven 
van structurele aard beperkt de mogelijkhe-
den voor het vinden van oplossingen. In de 
praktijk is het niet starten van nieuwe zaken 
dan ook vaak eenvoudiger dan het kappen in 
lopende zaken. Dat wil zeggen dat ruimte 
voor nieuwe zaken of acute knelpunten 
naast de ombuigingstoakstellingen uiterst 
problematisch is. 

VERGRIJZING 

Wij hebben te maken met een bevolking die 
vergrijst, duidelijker dan voorheen is er 
sprake van lossere verbanden tussen men-
sen, zijn er grote groepen  die geen vast dag- 

ritme hebben hun opgelegd door de dagelijk-
se arbeid of scholing; zij zijn arbeidsonge-
schikt verklaard, werkloos of anderszins 
zonder werk of school en zijn de culturele 
verschillen binnen de samenleving duidelij-
ker aan het licht gekomen, kortom de samen-
stelling en dagbesteding van de bevolking is 
veranderd in velerlei opzichten. Het blijkt 
dat die veranderingen tot nieuwe vragen 
aanleiding geven waarop u wilt inspelen 
terwijl de bestaande activiteiten niet beëin-
digd kunnen worden. 
Bij een zich wijzigende visie op de hulpverle-
ning zal aangegeven moeten worden hoe 
daarop ingespeeld kan worden. Ik wil vol-
staan met twee actuele problemen als voor-
beeld, te weten: vrouwenhulpverlening en 
de aidsproblematiek. Het vrijmaken van 
geld voor die zaken betekent het snijden in 
bestaande tot nog toe nuttig geachte zaken. 
De tweede oorzaak behelst de inflexibiliteit 
dus in mijn ogen de onmogelijkheid van af-
wenteling. Op diverse terreinen van over-
heidszorg bestaat de mogelijkheid de om-
buigingen op te vangen door verhoging van 
de lasten voor burgers of bedrijven. Ook 
WVC poogt zijn graantje op dat terrein mee 
te pikken. De mogelijkheden zijn echter veel 
beperkter. U kunt daarbij denken aan zaken 
als contributieheffing bij bibliotheken, toe-
gangsprijzen bij musea en eigen bijdragen 
bij gezinsverzorging. 
Grote klappers zoals de ziektegeld maatre-
gelen op het terrein van de sociale zekerheid 
of de opheffing van de bejaarden- en vrijwil-
ligziekenfonds zijn niet of nauwelijks moge-
lijk. Wat u ook mag denken van die maatre-
gelen. zij hebben er wel toe geleid dat in de 
betrokken sectoren de pijn anders werd ge-
voeld omdat via een doorbelasting van de 
werkgevers respectievelijk de particulier 
verzekerden de druk werd verminderd. 
Ik wil niet de indruk wekken dat er zo sprake 
is geweest van pijnloos ombuigen maar het 
maakt toch wel een groot verschil of je voor 
de invulling van 1 mld. gulden de budgetten 
van de ziekenhuizen kort, wat zou leiden tot 
een verlies van 20.000 arbeidsplaatsen en 
dus een aanzienlijke verslechtering in die 
instellingen of dat je de particuliere premies 
moet aanpassen wat de gehele bevolking 
pijn doet. Ombuigen bij WVC is door de be-
perkte flexibiliteit en de geringe af wente- 

VERVOLG OP PAGINA 6 

DRS. P. H. B. PENNEKA.MP:  

„Zachte sector moet hard worden." 



ALGEMENE VERGADERING 

MEVROUW GUNTHER: 

"Samenwerking met andere 
instellingen bevorderen 

VERVOLG VAN PAGINA 5 

lingsmogelijkheden een bijzonder moei-
zaam proces. 

ANDERE FAC TOREN 

Er is evenwel nog een geheel andere set fac-
toren van belang bij een beschouwing over 
de ombuigingen bij de welzijnssector. Een 
bezuiniging op de welzijnsterreinen heeft 
geen economische doorwerking naar andere 
sectoren. Zij betekent in die economische be-
nadering het verlies van arbeidsplaatsen en 
daarmee houdt het op. Een beperking van 
een subsidie aan het bedrijfsleven impli-
ceert direct een verlies aan allerlei andere 
factoren. Zo ook bij de gezondheidszorg. Het 
CPB heeft onlangs aangegeven dat onder 
bepaalde randvoorwaarden bezuinigingen 
op de gezondheidszorg ik citeer nu: „met be-
trekking tot produktie en werkloosheid al-
thans op korte en middellange termijn niet 
gunstig zijn". Voor de welzijnssector ligt dit 
waarschijnlijk anders en hier tekent zich de 
dominantie bij de beleidsvorming van de 
economische variabelen af. Ook het regeer-
accoord is daarvan doortrokken. Wat de ver-
grijzingsproblematiek betreft, wijs ik op de 
werkgroep die de relevante factoren in beeld 
poogt te brengen. 
In het heroverwegingsrapport „Demografi-
sche veranderingen en de ontwikkeling van 
de collectieve sector" zijn vele cijfers opge-
nomen. Maar eenzaamheid, een gevoel van 
hulpeloosheid, kwaliteit van het leven laten 
zich niet eenvoudig in cijfers uitdrukken. 
Over dergelijke zaken staat dan ook niets in 
dit rapport. Het probleem voor WVC is dan 
ook, en dit geldt wellicht ook voor de sector 
onderwijs. dat er sprake is van een ongelijk-
soortige afweging. Geld, arbeidsplaatsen, 
gebouwen e.d. tegenover meer kwalitatieve 
zaken. 

Een goede afweging tussen beiden laat zich 
moeilijk maken. In reactie op voorstellen en 
ideeën en vooral in de fase van besluitvor-
ming zal er meer met kwantitatieve analyses 
gewerkt moeten worden. Velen van u zullen 
wellicht fronsen en zich afvragen of de zach-
te sector dan hard moet worden. Ja zeker 
hard in de zin van niet te loochenen feiten 
maar niet in de zin van. . . „doelstelling Hu-
manitas". In de ontwerp Wet Gezondheids-
zorg Maatschappelijke Dienstverlening die 
wordt ingetrokken maar waarvan de uit-
gangspunten overeind blijven was voorzien 
in een systeem waarbij vooraf kwantitatief 
de financiële gevolgen van beslissingen wa-
ren aangegeven. Daarbij was de mogelijk-
heid van een kostenplaatje voor de zorg in 
het gehele gebied mogelijk. Ieder gebied zou 
dan in de gelegenheid zijn om het aldaar 
gewenste zorgsysteem met onderlinge ver-
banden vorm te geven. De WGM bevatte nl. 
voor het eerst de mogelijkheden om de be-
staande financieringsstromen te doorbreken 
en gaf daartoe een weg aan. Mijn persoonlij-
ke indruk is dat onvoldoende duidelijk is ge-
maakt in de afgelopen tijd dat dit een enor-
me doorbraak was om te komen tot een sa-
menhangend systeem waarbij economische 
factoren (namelijk wat is het goedkoopste) in 
samenspel met het gewenste type van ver-
zorging de inhoud van de zorg konden bepa-
len en niet langer de financieringskanalen 
een alles overheersende rol spelen. Bij het 
denken naar nieuwe wegen zullen die zaken 
beslissend blijven als wij allen er niet in 
slagen grensverleggend bezig te zijn waar-
bij het Haagse niet bepalend kan zijn maar 
juist de plaatselijke initiatieven de ruimte 
krijgen." 

Mevrouw Irma Gnther begon haar in-
leiding met de opmerking dat zij niet 
met vrijblijvendheid kon spreken over 
de relatie tussen de lagere overheden 
en het welzijnswerk in het licht van de 
bezuinigingen, omdat ze zowel bij de 
een als de ander betrokken is. Over de 
relatie tussen overheid en welzijnswerk 
zei ze dat beide sedert de tweede we-
reldoorlog steeds meer op elkaar be-
trokken raken zowel in financiële als in 
beleidsmatige zin. 

Irma Gunther: "Was van oudsher de zorg 
voor het welzijn van de in nood geraakte 
burgers-of dit nu door armoede of door 
ziekte was - een zaak van maatschappelijke 
en levensbeschouwelijke groeperingen (= 
het particulier initiatief), waarbij het aan-
vankelijk alleen ging om compensering van 
negatieve gevolgen van de samenleving; na 
1945 werden de doelstellingen van het wel-
zijnswerk breder: meer gericht op de ophef-
fing van sociale ongelijkheid, democratise-
ring van de samenleving, het creëren van 
betere ontplooiingsmogelijkheden van de 
burgers en op het wegnemen van ach-
terstanden. 
Daarnaast riep de toenemende ingewikkeld-
heid van de samenleving weer nieuwe pro-
blemen op voor de individuele burgers. Zo 
dienden zich voor het welzijnswerk nieuwe 
taken aan: de beroepskrachten deden hun 
intrede om deze taken uit te voeren. 
Het gebruik maken van welzijnsvoorzienin-
gen werd van een gunst tot iets waarop men 
recht kon doen gelden: een sociaal grond-
recht. 
In het verlengde daarvan kwam op de over-
heid de plicht te rusten de uitvoering van het 
welzijnswerk in financiële zin te garande-
ren. De organisaties die de welzijnsvoor-
zieningen verzorgden, deden dan ook in toe-
nemende mate een beroep op de overheid, 
instellingen van uitvoerend werk, met name 
wat betreft het aantrekken van beroeps-
krachten en het vestigen van accommoda-
ties, te subsidiëren. 

. 	. let op Uw plaats . . 

. samenwerking belangrijk . . 

In de regel subsidieerde de rijksoverheid de 
instellingen voor 50%. 
Daarnaast bestond een systeem van koppel-
subsidie. Dat wil zeggen dat de provincies 
en gemeenten geacht werden de andere 50% 
van het te subsidieren bedrag bij te dragen, 
die hierbij "domweg" de rijksoverheid 
volgden. 
Met de Rijkssubsidieregelingen werd be-
oogd bepaalde ontwikkelingen te stimule-
ren. De Rijksoverheid bleef daarbij evenwel 
afhankelijk van het particulier initiatief. 
Daardoor bleef deze stimulering beperkt tot 
het ter beschikking stellen van gelden aan 
diegenen die erom vroegen en was er niet 
zozeer sprake van reactie op geconstateerde 
behoeften. Het gevolg hiervan was dat de 
spreiding van gesubsidieerde voorzienin-
gen bepaald niet evenwichtig was. 
Op deze wijze raakte de Rijksoverheid op 
grote schaal betrokken bij de financiering 
van het welzijnswerk uitgevoerd door instel-
lingen van particulier initiatief, meestal 
confessionele instellingen. 

OVERBEDEELD 
Historisch verklaarbaar. Immers, de oor-
sprong van het welzijnswerk ligt bij de ker-
ken. Maar dit heeft wel geleid tot de huidige 
onevenwichtigheid. Enerzijds toenemende 
onkerkelijkheid. anderzijds confessionele 
instellingen die moeite hebben met de er-
kenning dat de mensen van andere normen 
uitgaan dan vroeger. 
We zien het als het gaat om de vraag bijzon-
der- of openbaar onderwijs. We zien het bij 
Humanitas die - kijkend naar de achterban-
recht heeft op meer subsidie, dan de Vereni-
ging thans krijgt. 
Daarentegen worden de confessionele koe-
pels m.i. overbedeeld, hetgeen niet meer 
aansluit op de werkelijkheid van alledag. 
Zo is in de loop van de zestiger jaren een 
situatie ontstaan welke gekenmerkt wordt 
door: 
- grote betrokkenheid van de overheid op 
financieel gebied 
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ALGEMENE VERGADERING 

MEVROUW GUNTHER: 

"Samenwerldng met andere 
instellingen bevorderen 

Mevrouw Irma Gunther begon haar in-
leiding met de opmerking dat zij niet 
met vrijblijvendheid kon spreken over 
de relatie tussen de lagere overheden 
en het welzijnswerk in het licht van de 
bezuinigingen, omdat ze zowel bij de 
een als de ander betrokken is. Over de 
relatie tussen overheid en welzijnswerk 
zei ze dat beide sedert de tweede we-
reldoorlog steeds meer op elkaar be-
trokken raken zowel in financiële als in 
beleidsmatige zin. 

Irma Gunther: "Was van oudsher de zorg 
voor het welzijn van de in nood geraakte 
burgers- of dit nu door armoede of door 
ziekte was - een zaak van maatschappelijke 
en levensbeschouwelijke groeperingen (= 
het particulier initiatief), waarbij het aan-
vankelijk alleen ging om compensering van 
negatieve gevolgen van de samenleving; na 
1945 werden de doelstellingen van het wel-
zijnswerk breder: meer gericht op de ophef-
fing van sociale ongelijkheid, democratise-
ring van de samenleving, het creëren van 
betere ontplooiingsmogelijkheden van de 
burgers en op het wegnemen van ach-
terstanden. 
Daarnaast riep de toenemende ingewikkeld-
heid van de samenleving weer nieuwe pro-
blemen op voor de individuele burgers. Zo 
dienden zich voor het welzijnswerk nieuwe 
taken aan: de beroepskrachten deden hun 
intrede om deze taken uit te voeren. 
Het gebruik maken van welzijnsvoorzienin-
gen werd van een gunst tot iets waarop men 
recht kon doen gelden: een sociaal grond-
recht. 
In het verlengde daarvan kwam op de over-
heid de plicht te rusten de uitvoering van het 
welzijnswerk in financiële zin te garande-
ren. De organisaties die de welzijnsvoor-
zieningen verzorgden, deden dan ook in toe-
nemende mate een beroep op de overheid, 
instellingen van uitvoerend werk, met name 
wat betreft het aantrekken van beroeps-
krachten en het vestigen van accommoda-
ties, te subsidiëren. 

. . 	let op uw plaats . . . 

. . . samenwerking belangrijk . . . 

In de regel subsidieerde de rijksoverheid de 
instellingen voor 50%. 
Daarnaast bestond een systeem van koppel-
subsidie. Dat wil zeggen dat de provincies 
en gemeenten geacht werden de andere 50% 
van het te subsidieren bedrag bij te dragen, 
die hierbij "domweg" de rijksoverheid 
volgden. 
Met de Rijkssubsidieregelingen werd be-
oogd bepaalde ontwikkelingen te stimule-
ren. De Rijksoverheid bleef daarbij evenwel 
afhankelijk van het particulier initiatief. 
Daardoor bleef deze stimulering beperkt tot 
het ter beschikking stellen van gelden aan 
diegenen die erom vroegen en was er niet 
zozeer sprake van reactie op geconstateerde 
behoeften. Het gevolg hiervan was dat de 
spreiding van gesubsidieerde voorzienin-
gen bepaald niet evenwichtig was. 
Op deze wijze raakte de Rijksoverheid op 
grote schaal betrokken bij de financiering 
van het welzijnswerk uitgevoerd door instel-
lingen van particulier initiatief, meestal 
confessionele instellingen. 

OVERBEDEELD 
Historisch verklaarbaar. Immers, de oor-
sprong van het welzijnswerk ligt bij de ker-
ken. Maar dit heeft wel geleid tot de huidige 
onevenwichtigheid. Enerzijds toenemende 
onkerkelijkheid, anderzijds confessionele 
instellingen die moeite hebben met de er-
kenning dat de mensen van andere normen 
uitgaan dan vroeger. 
We zien het als het gaat om de vraag bijzon-
der- of openbaar onderwijs. We zien het bij 
Humanitas die- kijkend naar de achterban-
recht heeft op meer subsidie, dan de Vereni-
ging thans krijgt. 
Daarentegen worden de confessionele koe-
pels m.i. overbedeeld, hetgeen niet meer 
aansluit op de werkelijkheid van alledag. 
Zo is in de loop van de zestiger jaren een 
situatie ontstaan welke gekenmerkt wordt 
door: 
- grote betrokkenheid van de overheid op 
financieel gebied 

ANDERE FACTOREN 

Er is evenwel nog een geheel andere set fac-
toren van belang bij een beschouwing over 
de ombuigingen bij de welzijnssector. Een 
bezuiniging op de welzijnsterreinen heeft 
geen economische doorwerking naar andere 
sectoren. Zij betekent in die economische be-
nadering het verlies van arbeidsplaatsen en 
daarmee houdt het op. Een beperking van 
een subsidie aan het bedrijfsleven impli-
ceert direct een verlies aan allerlei andere 
factoren. Zo ook bij de gezondheidszorg. Het 
CPB heeft onlangs aangegeven dat onder 
bepaalde randvoorwaarden bezuinigingen 
op de gezondheidszorg ik citeer nu: „met be-
trekking tot produktie en werkloosheid al-
thans op korte en middellange termijn niet 
gunstig zijn". Voor de welzijnssector ligt dit 
waarschijnlijk anders en hier tekent zich de 
dominantie bij de beleidsvorming van de 
economische variabelen af. Ook het regeer-
accoord is daarvan doortrokken. Wat de ver-
grijzingsproblematiek betreft, wijs ik op de 
werkgroep die de relevante factoren in beeld 
poogt te brengen. 
In het heroverwegingsrapport „Demografi-
sche veranderingen en de ontwikkeling van 
de collectieve sector" zijn vele cijfers opge-
nomen. Maar eenzaamheid, een gevoel van 
hulpeloosheid, kwaliteit van het leven laten 
zich niet eenvoudig in cijfers uitdrukken. 
Over dergelijke zaken staat dan ook niets in 
dit rapport. Het probleem voor WVC is dan 
ook, en dit geldt wellicht ook voor de sector 
onderwijs, dat er sprake is van een ongelijk-
soortige afweging. Geld, arbeidsplaatsen, 
gebouwen e.d. tegenover meer kwalitatieve 
zaken. 

Een goede afweging tussen beiden laat zich 
moeilijk maken. In reactie op voorstellen en 
ideeën en vooral in de fase van besluitvor-
ming zal er meer met kwantitatieve analyses 
gewerkt moeten worden. Velen van u zullen 
wellicht fronsen en zich afvragen of de zach-
te sector dan hard moet worden. Ja zeker 
hard in de zin van niet te loochenen feiten 
maar niet in de zin van. . . „doelstelling Hu-
manitas". In de ontwerp Wet Gezondheids-
zorg Maatschappelijke Dienstverlening die 
wordt ingetrokken maar waarvan de uit-
gangspunten overeind blijven was voorzien 
in een systeem waarbij vooraf kwantitatief 
de financiële gevolgen van beslissingen wa-
ren aangegeven. Daarbij was de mogelijk-
heid van een kostenplaatje voor de zorg in 
het gehele gebied mogelijk. Ieder gebied zou 
dan in de gelegenheid zijn om het aldaar 
gewenste zorgsysteem met onderlinge ver-
banden vorm te geven. De WGM bevatte nl. 
voor het eerst de mogelijkheden om de be-
staande financieringsstromen te doorbreken 
en gaf daartoe een weg aan. Mijn persoonlij-
ke indruk is dat onvoldoende duidelijk is ge-
maakt in de afgelopen tijd dat dit een enor-
me doorbraak was om te komen tot een sa-
menhangend systeem waarbij economische 
factoren (namelijk wat is het goedkoopste) in 
samenspel met het gewenste type van ver-
zorging de inhoud van de zorg konden bepa-
len en niet langer de financieringskanalen 
een alles overheersende rol spelen. Bij het 
denken naar nieuwe wegen zullen die zaken 
beslissend blijven als wij allen er niet in 
slagen grensverleggend bezig te zijn waar-
bij het Haagse niet bepalend kan zijn maar 
juist de plaatselijke initiatieven de ruimte 
krijgen." 
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„Het Salon" in actie . . . 

ALGEMENE VERGADERING 
- grotere verantwoordelijkheid van de over-
heid voor de aanwezigheid van voorzienin-
gen, hetgeen ook leidt tot de vraag hoe parti-
culier het p. i. eigenlijk nog wel is 
- afnemende financiële betrokkenheid van 
het particulier initiatief 
- weinig samenhang door grote hoeveelheid 
regelingen en beschikkingen; ook wel ge-
noemd "verkokering- 
- toenemende overlappingen; verschillende 
instellingen doen hetzelfde. 
In de zeventiger jaren wordt dan ook de weg 
ingeslagen naar een samenhangend wel-
zijnsbeleid en een daarbij passende wetge-
ving met als belangrijke kenmerken: harmo-
nisatie en decentralisatie. 
Met de decentralisatie wil de overheid berei-
ken dat in elke gemeente een aanbod van 
welzijnsvoorzieningen tot stand komt, dat 
zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en 
verlangens van de bewoners van die ge-
meente. Voorts zou in de opvatting van de 
regering de decentralisatie kunnen bijdra-
gen aan een democratisering van het beleid, 
een op velerlei terreinen steeds belangrijker 
beleidsdoel. Tegelijkertijd gaat, onder in-
vloed van de economische crisis in het begin 
van de zeventiger jaren, het kostenaspect 
een belangrijke rol spelen. Het welzijnswerk 
is te duur geworden. 
Dit vormt een extra stimulans zaken als effi- 
ciency en effectiviteit nog nadrukkelijker 
aan de orde te stellen. 
Tegen het einde van de zeventiger jaren gaat 
zo een aantal rijkstaken op welzijnsterrein 
over naar de lagere overheden. De middelen 
worden via een zogenaamde doeluitkering 
(de rijksbijdrage) overgeheveld; het instru-
ment wordt welzijnsplanning. 

DECENTRALISATIE: GOEDE ZAAK 

Vervolgens wees mevrouw Gnther op "een 
zekere gretigheid" waarmee gemeenten en 
provincies zich op de nieuwe taken hadden 
gestort, máár dat er aan de kant van het 
welzijnswerk scepsis bleef bestaan. Zij vond 
decentralisatie ondanks bezuinigingen een 
goede zaak, waarbij ze wèl de laatste tien 
jaren kritisch wilde bekijken om te zien wat 
die ons hebben geleerd. Zij nam eerst de 
planning onder de loupe; ze wees op de plan-
nings-organen èn -commissies en beleids-
groepen die als paddestoelen uit de grond 
rezen en waaraan veel werd overgelaten om-
dat de overheid niet over de nodige kennis 
beschikte. Ze vroeg zich af of dit nu wel zo'n 
succes was: er was sprake van tegenstellin-
gen binnen het welzijnsveld zelf en vaak was 
de teleurstelling groot op het moment dat de 
politieke besluitvorming plaatsvond. En nóg 
gecompliceerder werd het als de overheid 
zelf in der gelijke planningscommissies par-
ticipeerde. Onduidelijk was wie welke rol 
vervulde. 
Irma Gunther: "De belangrijkste oorzaak 
voor de vaak frustrerende ervaringen is naar 
mijn mening dat verantwoordelijkheden niet 
goed gescheiden werden. De welzijnsinstel-
lingen en zij die zich daarbij betrokken voel-
den, werden een beleidsverantwoordelijk-
heid opgedragen, die de hunne niet was. Die 
beleidsverantwoordelijkheid behoort aan de 
lokale en provinciale overheid. Dat dient zo 
te blijven. 

Ik wil niet zeggen dat betrokken partijen niet 
met elkaar zouden moeten spreken, geens-
zins. Met name in de fase van beleidsontwik-
keling is een dergelijke dialoog zeker van 
belang. 
Het particulier initiatief moet zijn mening 
kunnen inbrengen, hetgeen meer is dan in-
spraak. 

De welzijnssector dient niet teruggedrongen 
te worden in een soort reservaat met eigen 
wetten en regels. Dat versterkt de positie van 
het welzijnswerk ten opzichte van andere 
sectoren niet, integendeel het verzwakt 
haar. 
De tweede doelstelling van welzijnsplan-
ning was te komen tot een nationalisatie, 
een gelijkvormigheid, van het besluitvor-
mingsproces. Dit ging gepaard met procedu-
reverordeningen van vele pagina's die zo in-
gewikkeld werden beschreven dat men het 
spoor snel bijster raakte. 
Niettemin achtte zij deze fase als noodzake-
lijk: Nu kan er immers worden gesproken van 
een eigen lokaal of provinciaal welzijnbe-
leid, waarmee het moInent is aangebroken 
dat doel en middel weer met elkaar in even-
wicht gebracht moeten worden.  Van het 
grootste belang blijft dat daarbij zowel voor 
de overheid als voor het particulier initiatief 
geldt: formuleer je beleid en je doelstellin-
gen helder, maak duidelijk welk produkt je 
verwacht respectievelijk aanbiedt. Zeker in 
tijden van bezuiniging is dit noodzakelijk. 

DOELUITKERING 
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het verschijnsel doel uitkering en de daar-
mee gepaard gaande tij- 
delijke maatregel is zo'n  doeluitkering te 

den  duur komt deze 
systematisch 	voet te verkeren 
verdedigen, maar op v

oorschriften. Als 

systematisch op ges 
met de beleidsvrijheid van de lagere overhe-
den. Met name op het moment dat op een 
dergelijke doeluitkering  bezuinigd wordt -
en dat is momenteel schering en inslag. 
Ondanks de vaak geuite kritiek van wel-
zijnszijde, vond mevrouw  Gunther, dat de 
lagere overheden hun verantwoordelijkhe-
den heel goed aan kunnen. Ze wees hierbij 
op onderzoeken van ci.ni  het Sociaal en Cul-
tureel Planbureau waaruit is gebleken "dat 
de gemeenten een weiziinsvriendelijk beleid 
voeren en in het algemeen tot een goede 
afweging weten te komen."
Ze is ervan overtuigd dat  bezuinigingen 
noodzakelijk zijn en dat  dit beter kan ge-
schieden op decentraal niveau. Ook vragen 
de bezuinigingen om bezinning op be-
staande werkwijzen en strukturen, zowel 
door de overheid als door  de welzijnsorga-
nisties. Dit achtte ze een goede zaak, omdat 

samenleving en cliënt nu andere eisen stel-
len aan de voorzieningen dan een aantal 
jaren geleden. 
Irma Gunther: "Welzijnsorganisaties waar-
deren het indien de overheid niet langer on-
gemotiveerd subsidies uitdeelt, maar op 
grond van politieke beleidsbepaling met het 
particulier initiatief in discussie gaat over 
visie op en plaats van het welzijnswerk. 
Overheden beraden zich over het geven van 
budgetsubsidies in plaats van het subsidie-
ren van formatieplaatsen om zo de beleids-
vrijheid van de instellingen te vergroten. 
De op politieke gronden besluitvormende 
overheid stelt zich de vraag: welke voor-
zieningen dienen deel uit te maken van het 
welzijnsaanbod? 
In dit verband wees ze op de politieke discus-
sie over de welzijnswet tussen de grote par-
tijen, waarbij ze op de noodzakelijkheid 
wees van een helder en logisch opgebouwd 
organisatiebeleid omdat welzijnsinstellin-
gen dan als volwaardige gesprekspartners 
met de politieke overheid in onderhandeling 
kunnen treden. 
Irma Gunther: "Daarbij staat het particuliere 
initiatief voor de opgave een dynamisch 
evenwicht te vinden tussen de positieve ele-
menten van vrijwilligersactiviteiten en pro-
fessionele hulpverlening en vorming, zonder 
terug te vallen naar óf liefdadigheid en ar-
menzorg óf behoeften opklopperij en afhan-
kelijk makende welzijnsconsumptie". 
Als gedeputeerde Zuid Holland èn als hoofd-
bestuurder van Humanitas eindigde de in-
leidster met een persoonlijk woord. Ze daag-
de de aanwezigen uit om zelf met voorstellen 
te komen en: "Zeg niet tegen alles "neen", 
maar bestudeer serieus de mogelijkheid om 
tot samenwerking met-andere instellingen te 
komen. 
Wees niet te snel bang voor verlies van iden-
titeit, want dan stelt die identiteit weinig 
voor. 
Bij samenwerking dient de bereidheid aan-
wezig te zijn naar elkaar te luisteren en el-
kaar ruimte te geven een zekere eigenheid te 
behouden. 
En ik herhaal dit voor u, Humanitas, waar ik 
één en andermaal de vrees voor samenwer-
king bespeur, omdat dan de eigenheid verlo-
ren zou gan. Ik vind dat een onterechte vrees, 
ja een bewijs van zwakheid. Mijn vaste over-
tuiging is dat samenwerking met behoud 
van identiteit mogelijk is." 
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ALGEMENE VERGADERING 
- grotere verantwoordelijkheid van de over-
heid voor de aanwezigheid van voorzienin-
gen, hetgeen ook leidt tot de vraag hoe parti-
culier het p. i. eigenlijk nog wel is 
- afnemende financiële betrokkenheid van 
het particulier initiatief 
- weinig samenhang door grote hoeveelheid 
regelingen en beschikkingen; ook wel ge-
noemd "verkokering" 
- toenemende overlappingen; verschillende 
instellingen doen hetzelfde. 
In de zeventiger jaren wordt dan ook de weg 
ingeslagen naar een samenhangend wel-
zijnsbeleid en een daarbij passende wetge-
ving met als belangrijke kenmerken: harmo-
nisatie en decentralisatie. 
Met de decentralisatie wil de overheid berei-
ken dat in elke gemeente een aanbod van 
welzijnsvoorzieningen tot stand komt, dat 
zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en 
verlangens van de bewoners van die ge-
meente. Voorts zou in de opvatting van de 
regering de decentralisatie kunnen bijdra-
gen aan een democratisering van het beleid, 
een op velerlei terreinen steeds belangrijker 
beleidsdoel. Tegelijkertijd gaat, onder in-
vloed van de economische crisis in het begin 
van de zeventiger jaren, het kostenaspect 
een belangrijke rol spelen. Het welzijnswerk 
is te duur geworden. 
Dit vormt een extra stimulans zaken als effi-
ciency en effectiviteit nog nadrukkelijker 
aan de orde te stellen. 
Tegen het einde van de zeventiger jaren gaat 
zo een aantal rijkstaken op welzijnsterrein 
over naar de lagere overheden. De middelen 
worden via een zogenaamde doeluitkering 
(de rijksbijdrage) overgeheveld; het instru-
ment wordt welzijnsplanning. 

DECENTRALISATIE: GOEDE ZAAK 

Vervolgens wees mevrouw Gunther op "een 
zekere gretigheid" waarmee gemeenten en 
provincies zich op de nieuwe taken hadden 
gestort, máár dat er aan de kant van het 
welzijnswerk scepsis bleef bestaan. Zij vond 
decentralisatie ondanks bezuinigingen een 
goede zaak, waarbij ze wèl de laatste tien 
jaren kritisch wilde bekijken om te zien wat 
die ons hebben geleerd. Zij nam eerst de 
planning onder de loupe; ze wees op de plan-
nings-organen èn -commissies en beleids-
groepen die als paddestoelen uit de grond 
rezen en waaraan veel werd overgelaten om-
dat de overheid niet over de nodige kennis 
beschikte. Ze vroeg zich af of dit nu wel zo'n 
succes was:  er was sprake van tegenstellin-
gen binnen het welzijnsveld zelf en vaak was 
de teleurstelling groot op het moment dat de 
politieke besluitvorming plaatsvond. En nog 
gecompliceerder werd het als de overheid 
zelf in der gelijke planningscommissies par-
ticipeerde, Onduidelijk was wie welke rol 
vervulde. 
Irma Gunther:  "De belangrijkste oorzaak 
voor de vaak frustrerende ervaringen is naar 
mijn mening dat verantwoordelijkheden niet 
goed gescheiden werden. De welzijnsinstel-
lingen en zij die zich daarbij betrokken voel-
den, werden een beleidsverantwoordelijk-
heid opgedragen, die de hunne niet was. Die 
beleidsverantwoordelijkheid behoort aan de 
lokale en provinciale overheid. Dat dient zo 
te blijven. 

Ik wil niet zeggen dat betrokken partijen niet 
met elkaar zouden moeten spreken, geens-
zins. Met name in de fase van beleidsontwik-
keling is een dergelijke dialoog zeker van 
belang. 
Het particulier initiatief moet zijn mening 
kunnen inbrengen, hetgeen meer is dan in-
spraak. 

De welzijnssector dient niet teruggedrongen 
te worden in een soort reservaat met eigen 
wetten en regels. Dat versterkt de positie van 
het welzijnswerk ten opzichte van andere 
sectoren niet, integendeel het verzwakt 
haar. 
De tweede doelstelling van welzijnsplan-
ning was te komen tot een nationalisatie, 
een gelijkvormigheid, van het besluitvor-
mingsproces. Dit ging gepaard met procedu-
reverordeningen van vele pagina's die zo in-
gewikkeld werden beschreven dat men het 
spoor snel bijster raakte. 
Niettemin achtte zij deze fase als noodzake-
lijk: Nu kan er immers worden gesproken van 
een eigen lokaal of provinciaal welzijnbe-
leid, waarmee het moment is aangebroken 
dat doel en middel weer met elkaar in even-
wicht gebracht moeten worden.  Van het 
grootste belang blijft dat daarbij zowel voor 
de overheid als voor het particulier initiatief 
geldt: formuleer je beleid en je doelstellin-
gen helder, maak duidelijk welk produkt je 
verwacht respectievelijk aanbiedt.  Zeker in 
tijden van bezuiniging is dit noodzakelijk. 
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Naast de planning is een tweede kenmer-
kend aspect van een, nog-  steeds maar ge-
deeltelijk gedecentraliseerd welzijnsbeleid, 
het verschijnsel doeluitkering en de daar-
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delijke maatregel is zo'n  doeluitkering te 
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met de overhe-
den. Met name op het moment dat op een 

beleidsvrijheid y  de  
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en dat is momenteel schering en inslag. 
Ondanks de vaak geuite kritiek van wel-
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op onderzoeken van o. m,  het Sociaal en Cul-
tureel Planbureau wcrarn.  it is gebleken "dat 
de gemeenten een weiziinsvriendelijk beleid 
voeren en in het algemeen  
afweging weten te komen." 
Ze is ervan overtuigd dat bezuinigingen 

tot een goede 

noodzakelijk zijn en dat dit beter kan ge-
schieden op decentraal niveau. Ook vragen 
de bezuinigingen om bezinning op be-
staande werkwijzen en strukturen, zowel 
door de overheid als door  de  welzijnsorga-
nisties. Dit achtte ze een goede zaak, omdat 

samenleving en cliënt nu andere eisen stel-
len aan de voorzieningen dan een aantal 
jaren geleden. 
Irma Gunther: "Welzijnsorganisaties waar-
deren het indien de overheid niet langer on-
gemotiveerd subsidies uitdeelt, maar op 
grond van politieke beleidsbepaling met het 
particulier initiatief in discussie gaat over 
visie op en plaats van het welzijnswerk. 
Overheden beraden zich over het geven van 
budgetsubsidies in plaats van het subsidie-
ren van formatieplaatsen om zo de beleids-
vrijheid van de instellingen te vergroten. 
De op politieke gronden besluitvormende 
overheid stelt zich de vraag: welke voor-
zieningen dienen deel uit te maken van het 
welzijnsaanbod? 
In dit verband wees ze op de politieke discus-
sie over de welzijnswet tussen de grote par-
tijen, waarbij ze op de noodzakelijkheid 
wees van een helder en logisch opgebouwd 
organisatiebeleid omdat welzijnsinstellin-
gen dan als volwaardige gesprekspartners 
met de politieke overheid in onderhandeling 
kunnen treden. 
Irma Gunther: "Daarbij staat het particuliere 
initiatief voor de opgave een dynamisch 
evenwicht te vinden tussen de positieve ele-
menten van vrijwilligersactiviteiten en pro-
fessionele hulpverlening en vorming, zonder 
terug te vallen naar óf liefdadigheid en ar-
menzorg óf behoeften opklopperij en afhan-
kelijk makende welzijnsconsumptie". 
Als gedeputeerde Zuid Holland èn als hoofd-
bestuurder van Humanitas eindigde de in-
leidster met een persoonlijk woord. Ze daag-
de de aanwezigen uit om zelf met voorstellen 
te komen en: "Zeg niet tegen alles "neen", 
maar bestudeer serieus de mogelijkheid om 
tot samenwerking met-andere instellingen te 
komen. 
Wees niet te snel bang voor verlies van iden-
titeit, want dan stelt die identiteit weinig 
voor. 
Bij samenwerking dient de bereidheid aan-
wezig te zijn naar elkaar te luisteren en el-
kaar ruimte te geven een zekere eigenheid te 
behouden. 
En ik herhaal dit voor u, Humanitas, waar ik 
één en andermaal de vrees voor samenwer-
king bespeur, omdat dan de eigenheid verlo-
ren zou gan. Ik vind dat een onterechte vrees, 
ja een bewijs van zwakheid. Mijn vaste over-
tuiging is dat samenwerking met behoud 
van identiteit mogelijk is." 
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ALGEMENE VERGADERING 

DR. H. RENGELINK: 

„Tussen Erasmus en de Bede wordt 
de samenleving vernield." 

De heer Rengelink vestigde allereerst 
de aandacht op de troonrede, die met 
Erasmus begon en met de bede eindig-
de: tussen Erasmus en de bede wordt de 
samenleving vernield, constateerde hij 
en verweet het huidige kabinet met een 
hoofdzakelijk CDA-signatuur: „een be-
leid te voeren zonder maatschappelijk 
ideologisch perspektief. In dit verband 
citeerde hij een bijbeltekst I Corinthe 
13," één van de weinige teksten die ik 
ken omdat de tekst zo humanistisch is." 

De bijbel, aldus de heer Rengelink, is toch 
een fundament voor christen-democratische 
politiek, maar dan ben je toch nergens met je 
no-nonsense politiek. 
Hij wilde niet ontkennen „dat we financieel-
economisch gezien in de problemen zitten, 
o.m. door de terugloop van de aardgasop-
brengst. 
„Maar bestaat er voldoende besef voor die 
héél andere crisis in ons land, een sociaal-
maatschappelijke crisis die ik kort wil aan-
duiden. 
Een desolate uitzichtloosheid bij 100.000-den 
werklozen en hun gezinnen bij wie het ver-
trouwen in de samenleving weg is. Een 
maatschappij die wij samen hebben ge- 

. . . prietpraat filosofietjes . . . 

maakt maar niet meer van ons allen is. Een 
vervreemding van mensen van elkaar. Een 
op eigen overleven gericht zijn, en funda-
mentele bestaansonzekerheid bij zeer velen, 
er is verkilling, een eertechnocratisering en 
soms Kafka-achtige bureaucratisering. Een 
samenleving waarin groepen mensen zich 

geminacht voelen en geïsoleerd raken. Een 
samenleving met devaluatie van normen en 
waarden. 
Deze sociaal-maatschappelijke crisis is mis-
schien veel desastreuzer en veel langduriger 
dan de economische crisis. 
Het kabinet is duidelijk in zijn uitspraak. 
Zorg nu maar dat het economisch weer goed 
gaat, dat komt de rest vanzelf. Maar was het 
maar zo eenvoudig." 
Vervolgens memoreerde hij aan de jaren zes-
tig met studenten- en arbeidersopstanden in 
Parijs en ook in Amsterdam, aan het John-
son-móórdenaar gescandeer. Hij noemde dit 
„vormen van verzet tegen de arrogantie van 
de macht." 
De sociaal-maatschappelijke crisis is dus 
veel eerder begonnen, concludeerde dr. Ren-
gelink èn is versterkt door de economische 
crisis en weer opnieuw verergerd door de 
maatregelen die om economische redenen 
worden genomen 
Hij verweet het kabinet een beleid zonder 
liefde te voeren en noemde het no-nonsense 
beleid een non-beleid. 
Om er toch iets van te maken introduceert dit 
kabinet prietpraat filosofietjes: het gezin als 
hoeksteen van de samenleving en de zorgza-
me samenleving. 
H. Rengelink: „Alsof er geen sociaal-maat-
schappelijke crisis bestaat. Alsof het aantal 
scheidingen niet bijna net zo groot is als het 
aantal huwelijken. 
Alsof mensen geen recht hebben op eigen 
onafhankelijkheid, geen recht om zelf te be-
palen welke richting ze aan het leven willen 
geven. 
Vinden ouders het leuk om afhankelijk te zijn 
van hun kinderen, van hun buren? Hebben 
ze daarvoor gewerkt, hun belasting betaald, 

(advertentie, 
WANNEER BEGINT U MET DE BOYCOT 

VAN HET APARTHEIDSSYSTEEM? 

Er worden nog heel wat Nederlandse guldens belegd in landen als 
Zuid-Afrika. In landen die van mensenrechten een aanfluiting maken. 
Soms kan een boycot van die landen effectief zijn. Soms kunnen vele 
kleine stappen leiden tot een daad van groot belang. Met uw spaargeld 
kunt u goede dingen bewerkstelligen. Kunt u op uw manier laten merken 
waar u staat. 

Samen met meer dan 80.000 spaarders bij de Algemene Spaar-
bank voor Nederland. Een principiële bank. Een bank die u twee zeker-
heden biedt: u krijgt een prima rente en de garantie dat uw geld goed en 
verantwoord belegd wordt. 

Dat het gebruikt wordt voor sociale woningbouw, voor culturele en 
educatieve projecten. En dat het in geen geval de apartheid zal steunen. 

Vul de bon in. Dan boycot u vanaf vandaag 'n verwerpelijk 
systeem. En hebt u gekozen. 

Als u nu een spaarrekening opent bij de ASN met tenminste f 50,- als eerste inleg, 
krijgt u als welkom f 7,50 spaarpremie. 

ALGEMENE SPAARBANK VOOR NEDERLAND 
GEEFT RENTE ZONDER BIJSMAAK. 
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Mevrouw A. in 't Hout nam afscheid als hoofdbestuurder, de heer R. Pijlman (rechts) bezette vrijgekomen zetel. 

hun verzekeringen betaald? Maakt meneer 
Brinkman uit hoe zorgzaam deze samenle-
ving in enkele maanden gemaakt zal wor-
den? Ik vind dat dit alleen maar de visie kan 
zijn van mensen die de maatschappelijke 
ontwikkelingen niet kennen, die in de ro-
mantiek van de vorige eeuw leven en die 
denken in vormen van gaarkeuken en cha-
ritas." 

WERK AAN DE WINKEL 
Hij was ervan overtuigd dat er in deze sa-
menleving veel opgebouwd moet worden en 
dat er behoefte is aan organisaties zoals Hu-
manitas, naast een organisatie voor samen-
levingsopbouw en maatschappelijk 
dienstverlening óók een vrijwilligersorgani-
satie. 
Spreken over vrijwilligerswerk zei hij dat dit 
bedreigd wordt door twee gevaren: de vrij-
blijvendheid en het dilettantisme. Maar: „Je 
kunt en mag aan de vrijwilliger niet dezelfde 
eisen stellen als aan de professional. Er is 
nl. geen arbeidsverhouding en de vrijwilli-
ger mag naar mijn mening niet de plaats van 
een professional innemen. 
De vrijwilliger moet per definitie een andere 
plaats innemen in een arbeidsorganisatie 
dan een professional. De vrijblijvendheid, in 
meerdere of mindere mate, is inherent aan 
de vrijwilligheid. 
Hiermee zeg ik overigens niets over de inzet 
en betrokkenheid. Te snel daarnaast wordt 
de vrijwilliger ingezet voor eenvoudig werk, 
maar wel met soms moeilijker groepen. Het 
is niet te vermijden dat de vrijwilliger, onge-
schoold als zij/hij is in deze relaties fouten 
maakt. Naar mijn mening moet ook de vrij-
williger altijd een vorm van training krijgen. 
Het opleiden moet daarbij gericht zijn op di-
recte praktische toepasbaarheid en mag 
nooit ten koste gaan van menselijke nabij-
heid." 

Over de voordelen van het vrijwilligerswerk 
dat overigens nooit mag leiden tot over-
dracht van verantwoordelijkheid, zei hij: 
„Vrijwilligers hebben in de hulp- en 
dienstverlening eengrote toegevoegde 
waarde, ze overbruggen de kloof tussen 
cliënt of doelgroep enerzijds en de professio-
nele hulpverlening anderzijds. 
De vrijwilliger kan niet in de plaats komen 
van de professional, noch ook het omgekeer-
de. Beiden zijn nodig." 
Hij illustreerde dit met een eigen werkerva- 

ring in de zorg voor geestelijk gestoorde be-
jaarden, waaruit duidelijk bleek „dat vrijwil-
ligerswerk (in dit geval van dochters) zonder 
verbinding met het professionele kader niet 
goed is". Zijn conclusie;  
De stelling van dit kabinet dat de zorgzame 
samenleving met minder professionele hulp 
toekan bestrijd ik vanuit hulpverleners-
standpunt, vanuit cliëntenstandpunt en van-
uit vrijwilligersstandpunt. Bezuinigingen 
zonder visie kunnen niet. 

WELZIJNSWERK:DE DUPE 
Hoewel hij ervan overtuigd is dat de collec-
tieve uitgaven omlaag moeten,  vindt hij dat 
er wel erg hard geschoten  wordt op het wel-
zijnswerk en hij vroeg zich af „waarom dat 
ongenuanceerde hakken?» 

 

Het antwoord gaf hij zelf. 
„Omdat niemand een beter idee heeft. Ook 
het welzijnswerk zelf niet. Instellingen zijn 
ooit opgericht en hebben subsidie gekregen 
om het welzijn van een bepaalde groep te 
bevorderen. Zeer veel energie  van instellin-
gen gaat nu zitten in de  strijd om de overle- 
ving maar dat was nooit het doel. Waarom 
komen instellingen ter 
niet meer duidelijk is Welke  bijdrage ze leve-
ren aan het welzijn. Welzijnsinstellingen 

discussie?,  omdat 

waarbij medewerkers eindeloos  bezig zijn 
met interne democratie,-
teamoverleg, casebe 
cedures. Ik heb het hier 

	

niet 
	delen 

pro  

n

-

v

- 
n over het 

welzijnswerk, hetzelfeh

erstructureringen,

k rgeli  adntglvleeoneo'r 

intake

delna 
de gezondheidszorg. Na enige voorbeelden 
uit de praktijk te hebben opgesomd zei hij 
dat er terecht vragen 
het nut van allerlei i 
gaat niet aan die al bijtellingen 

instellingen, 

mogen worden bij 
s , maar: het 
gezet  

voorbaat negatief te 
beantwoorden. 
„Gepleit wordt voor 

in het welzijnswerk, 
zeer terecht maar 

efficiency en zakelijk- 
heid
uiterst onvolledig. 
Het gaat er namelijk niet om 
gewerkt wordt, het g bij- 
drage is aan het welzijn. 

of er efficiënt 

Het gaat om de effectiviteit,

cat erom of er een    

bereiken   

: van je doel. Ik kan rne  
uiterst inefficiënte onzakelijke 

 
instelling veel effectiever 
efficiënte en zakelijke, 

voorstellen,
om 
in  

chaotische
he dat   een    t  

kan zijn dan een 

Waar het om gaat is dat beoor-
deeld op  moeten worden  
hun bijdrage aan welzii'n  op welzijnswinst. 

	

instelling 	

gdeunkt, 

Steeds zul je je als i 	of moeten vra- 

or
i
,
n
h
sj

n
el

p
li
r
n
o 

 

gen: Wat was ook weer de bedoeling, waar 
span ik me voorin. Bereik ik dat doel? 
Humanitas, bouwt u de samenleving op, ver-
leent u deze maatschappelijke dienst? U 
weet het antwoord. Weten derden dat ook? 
Dat geldt voor de gezondheidszorg, voor het 
sociaal-cultureel werk, voor gesubsidieerde 
sportclubs, voor gezinszorg, voor wijkverple-
ging etc. 
Als Humanitas wil ik op die manier beoor-
deeld worden en als het dan niet goed uit-
komt dan zij dat zo. 
Dat vind ik een fatsoenlijke manier van om-
gaan met dat deel van onze samenleving dat 
zich tientallen jaren heeft ingespannen die 
samenleving, onze samenleving op te 
bouwen. 
De methode past bij een zakelijke no-non-
sense kabinet. 
Dat zou getuigen van visie. 
Toetsen op het bereiken van een doel. Kijken 
of je doet wat afgesproken is. 
Dat kan trouwens ook met een kabinet. We 
doen dat eigenlijk met de verkiezingen. Het 
kabinet Lubbers I is getoetst en mocht door-
gaan. 
Een tussentijdse toetsing is natuurlijk nooit 
weg. 
Wat moet een kabinet doen? 
Een kabinet moet in overleg met de volksver-
tegenwoordiging leiding geven aan de sa-
menleving ten dienste van die samenleving. 
Dit kabinet geeft leiding, doet dat in overleg 
met de volksvertegenwoordiging. Maar zij 
doet dat niet ten dienste van iedereen in die 
samenleving. Het kabinet schiet in zijn lei-
dinggeven tekort in het hebben van visie. In 
het geven van inspiratie. 

Tot slot wilde de heer Rengelink het kabinet 
ook toetsen aan I Corinthe 13, dat eindigt 
met: Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde 
maar de meeste van deze is de liefde. Hierin 
schiet het kabinet tekort, vond de heer Ren-
gelink en 

„Naast de ongetwijfeld goede dingen ver-
zoek ik dringend het beleid op het welzijns-
gebied bij te sturen. 
Als ik rond kijk in onze welzijnswereld dan 
zie ik verbijstering en ongeloof. Het is alsof 
wij, als kinderen met illusies en verwachtin-
gen een tik op de neus hebben gekregen en 
zijn gaan huilen. 
Maar ik denk dat Humanitas nog veel heeft 
•te doen!" 

ALGEMENE VERGADERING 
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hun verzekeringen betaald? Maakt meneer 
Brinkman uit hoe zorgzaam deze samenle-
ving in enkele maanden gemaakt zal wor-
den? Ik vind dat dit alleen maar de visie kan 
zijn van mensen die de maatschappelijke 
ontwikkelingen niet kennen, die in de ro-
mantiek van de vorige eeuw leven en die 
denken in vormen van gaarkeuken en cha-
ritas." 

WERK AAN DE WINKEL 
Hij was ervan overtuigd dat er in deze sa-
menleving veel opgebouwd moet worden en 
dat er behoefte is aan organisaties zoals Hu-
manitas, naast een organisatie voor samen-
levingsopbouw en maatschappelijk 
dienstverlening óók een vrijwilligersorgani-
satie. 
Spreken over vrijwilligerswerk zei hij dat dit 
bedreigd wordt door twee gevaren: de vrij-
blijvendheid en het dilettantisme. Maar: „Je 
kunt en mag aan de vrijwilliger niet dezelfde 
eisen stellen als aan de professional. Er is 
nl. geen arbeidsverhouding en de vrijwilli-
ger mag naar mijn mening niet de plaats van 
een professional innemen. 
De vrijwilliger moet per definitie een andere 
plaats innemen in een arbeidsorganisatie 
dan een professional. De vrijblijvendheid, in 
meerdere of mindere mate, is inherent aan 
de vrijwilligheid. 
Hiermee zeg ik overigens niets over de inzet 
en betrokkenheid. Te snel daarnaast wordt 
de vrijwilliger ingezet voor eenvoudig werk, 
maar wel met soms moeilijker groepen. Het 
is niet te vermijden dat de vrijwilliger, onge-
schoold als zij/hij is in deze relaties fouten 
maakt. Naar mijn mening moet ook de vrij-
williger altijd een vorm van training krijgen. 
Het opleiden moet daarbij gericht zijn op di-
recte praktische toepasbaarheid en mag 
nooit ten koste gaan van menselijke nabij-
heid." 

Over de voordelen van het vrijwilligerswerk 
dat overigens nooit mag leiden tot over-
dracht van verantwoordelijkheid, zei hij: 
„Vrijwilligers hebben in de hulp- en 
dienstverlening een grote toegevoegde 
waarde, ze overbruggen de kloof tussen 
cliënt of doelgroep enerzijds en de professio-
nele hulpverlening anderzijds. 
De vrijwilliger kan niet in de plaats komen 
van de professional, noch ook het omgekeer-
de. Beiden zijn nodig." 
Hij illustreerde dit met een eigen werkerva- 

ring in de zorg voor geestelijk gestoorde be-
jaarden, waaruit duidelijk bleek „dat vrijwil-
ligerswerk (in dit geval van dochters) zonder 
verbinding met het professionele kader niet 
goed is". Zijn conclusie;  
De stelling van dit kabinet dat de zorgzame 
samenleving met minder professionele hulp 
toekan bestrijd ik vanuit hulpverleners-
standpunt, vanuit cliëntenstandpunt en van-
uit vrijwilligersstandpunt. Bezuinigingen 
zonder visie kunnen niet. 

WELZI1NSWERK:DE DUPE 
Hoewel hij ervan overtuigd is dat de collec-
tieve uitgaven omlaag moeten,  vindt hij dat 
er wel erg hard geschoten wordt op het wel-
zijnswerk en hij vroeg zich af „waarom dat 
ongenuanceerde hakken?" 
Het antwoord gaf hij zelf.  
„Omdat niemand een beter idee heeft. Ook 
het welzijnswerk zelf niet. Instellingen zijn 
ooit opgericht en hebben subsidie gekregen 
om het welzijn van een bepaalde groep te 
bevorderen. Zeer veel energie  van instellin-
gen gaat nu zitten in de strijd om de overle-
ving maar dat was nooit het doel. Waarom 
komen instellingen ter discussie?,  omdat 
niet meer duidelijk is Welke bijdrage ze leve-
ren aan het welzijn. Welzijnsinstellingen 
waarbij medewerkers eindeloos  bezig zijn 
met interne democratie
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teamoverleg, casebesprekingen,  intake-pro-
cedures. Ik heb het hier niet alleen over het 
welzijnswerk, hetzelfde  geldt voor delen van 
de gezondheidszorg. Na enige voorbeelden 
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dat er terecht vragen gezet 
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„Gepleit wordt voor efficiency en zakelijk-
heid in het welzijnswerk, zeer terecht maar 
uiterst onvolledig.  
Het gaat er namelijk niet oin 
gewerkt wordt, het gaat erom of er een bij-
drage is aan het welzijn, 

of er efficiënt 

Het gaat om de effectiviteit, om het bereiken 
van je doel. Ik kan me voorstellen, dat een 
uiterst inefficiënte onzakelijke chaotische 
instelling veel effectiever kan zijn dan een 
efficiënte en zakelijke, 
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deeld moeten  worden op  hun  produkt, op 
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leent u deze maatschappelijke dienst? U 
weet het antwoord. Weten derden dat ook? 
Dat geldt voor de gezondheidszorg, voor het 
sociaal-cultureel werk, voor gesubsidieerde 
sportclubs, voor gezinszorg, voor wijkverple-
ging etc. 
Als Humanitas wil ik op die manier beoor-
deeld worden en als het dan niet goed uit-
komt dan zij dat zo. 
Dat vind ik een fatsoenlijke manier van om-
gaan met dat deel van onze samenleving dat 
zich tientallen jaren heeft ingespannen die 
samenleving, onze samenleving op te 
bouwen. 
De methode past bij een zakelijke no-non-
sense kabinet. 
Dat zou getuigen van visie. 
Toetsen op het bereiken van een doel. Kijken 
of je doet wat afgesproken is. 
Dat kan trouwens ook met een kabinet. We 
doen dat eigenlijk met de verkiezingen. Het 
kabinet Lubbers I is getoetst en mocht door-
gaan. 
Een tussentijdse toetsing is natuurlijk nooit 
weg. 
Wat moet een kabinet doen? 
Een kabinet moet in overleg met de volksver-
tegenwoordiging leiding geven aan de sa-
menleving ten dienste van die samenleving. 
Dit kabinet geeft leiding, doet dat in overleg 
met de volksvertegenwoordiging. Maar zij 
doet dat niet ten dienste van iedereen in die 
samenleving. Het kabinet schiet in zijn lei-
dinggeven tekort in het hebben van visie. In 
het geven van inspiratie. 

Tot slot wilde de heer Rengelink het kabinet 
ook toetsen aan I Corinthe 13. dat eindigt 
met: Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde 
maar de meeste van deze is de liefde. Hierin 
schiet het kabinet tekort, vond de heer Ren-
gelink en 

„Naast de ongetwijfeld goede dingen ver-
zoek ik dringend het beleid op het welzijns-
gebied bij te sturen. 
Als ik rond kijk in onze welzijnswereld dan 
zie ik verbijstering en ongeloof. Het is alsof 
wij, als kinderen met illusies en verwachtin-
gen een tik op de neus hebben gekregen en 
zijn gaan huilen. 
Maar ik denk dat Humanitas nog veel heeft 
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ALGEMENE VERGADERING 

PROF DR W. T. M. MOLLE: 

„Niet bedelen om subsidie maar 
konindden afsluiten" 

Bezuiniging, privatisering, zakelijk-
heid, het zijn de trefwoorden die steeds 
weer terugkomen in de politieke discus-
sie van de tachtiger jaren. Verwacht 
wordt, dat zij ook in de toekomst nog 
kenmerkend zullen zijn voor het beleid. 
Als gevolg daarvan worden organisa-
ties als Humanitas gedwongen een 
aantal bijna vanzelfsprekend geachte 
zaken opnieuw te overwegen. Doel van 
dit artikel is de gedachtenvorming te 
stimuleren over een manier van werken 
in Humanitas, die beter past bij deze 
veranderde mentaliteit en deze verza-
kelijkte opstelling van overheden. 

OVERHEID VERANDERT BELEID 

In de afgelopen periode heeft de overheid de 
verantwoordelijkheid genomen voor het 
werken aan de oplossing van een toene-
mend aantal maatschappelijke problemen. 
In de praktijk zijn daar hoofdzakelijk een 
tweetal vormen voor gekozen. 
1)Direct door de overheid (bv. de gemeente-
lijke sociale dienst); 
2)Via het particulier initiatief, dat subsidie 
ontvangt voor haar werk (bv. de functionaris-
sen maatschappelijke dienstverlening of de 
bejaardenconsulenten); 
Een derde vorm, die van uitbesteding, wordt 
op andere terreinen van overheidszorg zeer 
veel gebruikt, Wegenonderhoud wordt niet 
door de overheid zelf gedaan maar door aan-
nemers uitgevoerd. In de maatschappelijke 
dienstverlening wordt deze vorm maar zeer 
weinig toegepast. Een van de redenen daar-
voor is dat de te leveren prestatie vaak niet 
zo duidelijk kan worden omschreven. 
Het beleid van de overheid is in de afgelopen 
jaren veranderd. Overal is de overheid bezig 
om taken, die tot nog toe vanzelfsprekend 
direct door de overheid zelf worden uitge-
voerd (1) over te hevelen naar het gesubsidi-
eerde particuliere initiatief (2). Bovendien 
streeft ze er in toenemende mate naar om 
taken die eerder door de overheid zelf of door 
het particuliere initiatief werden uitgevoerd 
uit te besteden aan derden (3) Voorbeeld: de 
vuilophaaldienst. Wat is nu hieraan het pro-
bleem? Dat is het gegeven dat de werkwijze 
van de mensen uit de ene organisatievorm, 
bv een gesubsidieerde instelling, een ge-
heel andere is dan die van een instelling die 
uitbestede werken uitvoert. Laten we die 
verschillen eens kort aan de hand van twee 
voorbeelden bekijken. 

DE GESUBSIDIEERDE INSTELLING 

De gebruikelijke weg hier is dat mensen wor-
den aangenomen om een bepaald probleem 
aan te pakken. De overheid subsidieert die 
arbeidsplaatsen. Omdat niet helemaal dui-
delijk is wat deze mensen moeten doen, 
wordt door de subsidiegever erg sterk op de 
kosten gelet. Inzet van personeel op andere 
taken dan die gesubsidieerd zijn is vaak niet 
mogelijk. Apparaatskosten (reizen, mate-
riaal), zijn soms moeilijker te verantwoorden 
dan personeelsuitgaven. In tijden van bezui-
nigen wordt het eerst op operationele kosten 
en pas op het laatst op de salarissom gekort. 

. . . doelgericht werken . . 

De organisatie is erop gericht zo handig mo-
gelijk in te spelen op subsidieregelingen, en 
het management op het verantwoorden van 
de gedane uitgaven. De vraag of er op deze 
manier wel zo doelmatig mogelijk wordt ge-
werkt, wordt vaak ontweken. 

DE DIENSTVERLENENDE INSTELLING 

Deze vorm wordt gekenmerkt door goede af-
spraken tussen vrager (overheid) en aan-
bieder (instelling) over de wijze waarop een 
zorgvuldig omschreven dienst geleverd zal 
worden. Tussen de overheid en de instelling 
wordt een contract gesloten waarbij de over-
heid een bepaald bedrag beschikbaar stelt 
aan de instelling. De laatste moet het om-
schreven doel met dat bedrag zo goed moge-
lijk bereiken. De instelling beslist autonoom 
over de omvang en de samenstelling van de  

inzet van personele en materiële middelen. 
Het gevolg is dat organisaties, die deze vorm 
gekozen hebben in het algemeen doelgerich-
ter en doelmatiger kunnen werken dan de 
organisaties van het subsidie type. 

OOK HUMANITAS DIENT 
OM TE SCHAKELEN 

De doelen van Humanitas blijven onveran-
derd. Dat is een zaak van fundamentele 
aard. De middelen om die doelen te verwe-
zenlijken kunnen zich echter wijzigen. De 
keuze daarvan is van instrumentele aard. De 
veranderingen die zich op het ogenblik voor-
doen dwingen ook Humanitas ertoe om 
nieuwe middelen te proberen. Een veelbelo-
vende aanpak lijkt te zijn om je in steeds 
meer situaties duidelijk als welzijnsonder-
nemer op te stellen. Dat betekent dat je de 
verantwoording neemt voor het op tijd en 
tegen een afgesproken vergoeding leveren 
van een pakket diensten en zelf voortdurend 
de kwaliteit van die dienstverlening verbe-
tert. 
Instellingen die deze aanpak volgen zullen 
er ook beter in slagen om nieuwe werkterrei-
nen te vinden. Veel bedrijven weten dat zij 
hun sociale zorg beter kunnen uitbesteden 
aan een bijvoorbeeld professionele organi-
satie, dan het zelf doen. 

DOELGERICHT WERKEN VEREIST 

Men dient overigens wel te beseffen, dat on-
dernemen iets anders is dan beheren, ook in 
welzijnszaken. Wat de doelgerichtheid be-
treft: het vergt een grondige kennis niet al-
leen van het product (dwz. van de dienst die 
men verleent) maar ook van de behoefte, 
waar deze in voorziet, en van het belang van 
degene, die er uiteindelijk voor betaalt. Wat 
de doelmatigheid betreft vergt deze aanpak 
een bedrijfsmatig management, waarbij bv. 
de administratie niet meer op de eisen van 
de subsidiegever wordt ingesteld, maar op 
die van een goede projectbeheersing. 
De omstelling van de ene op de andere vorm 
is natuurlijk even wennen. Daarna blijkt 
echter meestal dat de aanpassing zonder 
meer de moeite waard is geweest. Vraag het 
maar aan de mensen, (ook binnen Humani-
tas) die in de afgelopen tijd succesvolle pro-
jecten volgens dit „bedrijfs"model hebben 
verwezenlijkt! 
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„Niet bedelen om subsidie maar 
kontrulden afsluiten" 

Bezuiniging, privatisering, zakelijk-
heid, het zijn de trefwoorden die steeds 
weer terugkomen in de politieke discus-
sie van de tachtiger jaren. Verwacht 
wordt, dat zij ook in de toekomst nog 
kenmerkend zullen zijn voor het beleid. 
Als gevolg daarvan worden organisa-
ties als Humanitas gedwongen een 
aantal bijna vanzelfsprekend geachte 
zaken opnieuw te overwegen. Doel van 
dit artikel is de gedachtenvorming te 
stimuleren over een manier van werken 
in Humanitas, die beter past bij deze 
veranderde mentaliteit en deze verza-
kelijkte opstelling van overheden. 

OVERHEID VERANDERT BELEID 

In de afgelopen periode heeft de overheid de 
verantwoordelijkheid genomen voor het 
werken aan de oplossing van een toene-
mend aantal maatschappelijke problemen. 
In de praktijk zijn daar hoofdzakelijk een 
tweetal vormen voor gekozen. 
1)Direct door de overheid (bv. de gemeente-
lijke sociale dienst); 
2)Via het particulier initiatief, dat subsidie 
ontvangt voor haar werk (bv. de functionaris-
sen maatschappelijke dienstverlening of de 
bejaardenconsulenten); 
Een derde vorm, die van uitbesteding, wordt 
op andere terreinen van overheidszorg zeer 
veel gebruikt, Wegenonderhoud wordt niet 
door de overheid zelf gedaan maar door aan-
nemers uitgevoerd. In de maatschappelijke 
dienstverlening wordt deze vorm maar zeer 
weinig toegepast. Een van de redenen daar-
voor is dat de te leveren prestatie vaak niet 
zo duidelijk kan worden omschreven. 
Het beleid van de overheid is in de afgelopen 
jaren veranderd. Overal is de overheid bezig 
om taken, die tot nog toe vanzelfsprekend 
direct door de overheid zelf worden uitge-
voerd (1) over te hevelen naar het gesubsidi-
eerde particuliere initiatief (2). Bovendien 
streeft ze er in toenemende mate naar om 
taken die eerder door de overheid zelf of door 
het particuliere initiatief werden uitgevoerd 
uit te besteden aan derden (3) Voorbeeld: de 
vuilophaaldienst. Wat is nu hieraan het pro-
bleem? Dat is het gegeven dat de werkwijze 
van de mensen uit de ene organisatievorm, 
bv een gesubsidieerde instelling, een ge-
heel andere is dan die van een instelling die 
uitbestede werken uitvoert. Laten we die 
verschillen eens kort aan de hand van twee 
voorbeelden bekijken. 

DE GESUBSIDIEERDE INSTELLING 

De gebruikelijke weg hier is dat mensen wor-
den aangenomen om een bepaald probleem 
aan te pakken. De overheid subsidieert die 
arbeidsplaatsen. Omdat niet helemaal dui-
delijk is wat deze mensen moeten doen, 
wordt door de subsidiegever erg sterk op de 
kosten gelet. Inzet van personeel op andere 
taken dan die gesubsidieerd zijn is vaak niet 
mogelijk. Apparaatskosten (reizen, mate-
riaal), zijn soms moeilijker te verantwoorden 
dan personeelsuitgaven. In tijden van bezui-
nigen wordt het eerst op operationele kosten 
en pas op het laatst op de salarissom gekort. 

. . . doelgericht werken . . . 

De organisatie is erop gericht zo handig mo-
gelijk in te spelen op subsidieregelingen, en 
het management op het verantwoorden van 
de gedane uitgaven. De vraag of er op deze 
manier wel zo doelmatig mogelijk wordt ge-
werkt, wordt vaak ontweken. 

DE DIENSTVERLENENDE INSTELLING 

Deze vorm wordt gekenmerkt door goede af-
spraken tussen vrager (overheid) en aan-
bieder (instelling) over de wijze waarop een 
zorgvuldig omschreven dienst geleverd zal 
worden. Tussen de overheid en de instelling 
wordt een contract gesloten waarbij de over-
heid een bepaald bedrag beschikbaar stelt 
aan de instelling. De laatste moet het om-
schreven doel met dat bedrag zo goed moge-
lijk bereiken. De instelling beslist autonoom 
over de omvang en de samenstelling van de  

inzet van personele en materiële middelen. 
Het gevolg is dat organisaties, die deze vorm 
gekozen hebben in het algemeen doelgerich-
ter en doelmatiger kunnen werken dan de 
organisaties van het subsidie type. 

OOK HUMANITAS DIENT 
OM TE SCHAKELEN 

De doelen van Humanitas blijven onveran-
derd. Dat is een zaak van fundamentele 
aard. De middelen om die doelen te verwe-
zenlijken kunnen zich echter wijzigen. De 
keuze daarvan is van instrumentele aard. De 
veranderingen die zich op het ogenblik voor-
doen dwingen ook Humanitas ertoe om 
nieuwe middelen te proberen. Een veelbelo-
vende aanpak lijkt te zijn om je in steeds 
meer situaties duidelijk als welzijnsonder-
nemer op te stellen. Dat betekent dat je de 
verantwoording neemt voor het op tijd en 
tegen een afgesproken vergoeding leveren 
van een pakket diensten en zelf voortdurend 
de kwaliteit van die dienstverlening verbe-
tert. 
Instellingen die deze aanpak volgen zullen 
er ook beter in slagen om nieuwe werkterrei-
nen te vinden. Veel bedrijven weten dat zij 
hun sociale zorg beter kunnen uitbesteden 
aan een bijvoorbeeld professionele organi-
satie, dan het zelf doen. 

DOELGERICHT WERKEN VEREIST 

Men dient overigens wel te beseffen, dat on-
dernemen iets anders is dan beheren, ook in 
welzijnszaken. Wat de doelgerichtheid be-
treft: het vergt een grondige kennis niet al-
leen van het product (dwz. van de dienst die 
men verleent) maar ook van de behoefte, 
waar deze in voorziet, en van het belang van 
degene, die er uiteindelijk voor betaalt. Wat 
de doelmatigheid betreft vergt deze aanpak 
een bedrijfsmatig management, waarbij bv. 
de administratie niet meer op de eisen van 
de subsidiegever wordt ingesteld, maar op 
die van een goede projectbeheersing. 
De omstelling van de ene op de andere vorm 
is natuurlijk even wennen. Daarna blijkt 
echter meestal dat de aanpassing zonder 
meer de moeite waard is geweest. Vraag het 
maar aan de mensen, (ook binnen Humani-
tas) die in de afgelopen tijd succesvolle pro-
jecten volgens dit „bedrigs"model hebben 
verwezenlijkt! 
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Zaterdag 22 november j.l. droeg Humanitas een weinig bij aan 
de drukte in het winkelhart van Nederland; Hoog Catharijne 
in Utrecht. Een spoedberaad over de Humanistische Stichting 
voor Huisvesting van Bejaarden (HSHB) bracht negentig leden 
uit alle hoeken van het land samen in een vergaderzaal mid-
den in dit winkelcentrum „omdat de HSHB ook van Humanitas 
is". Zo wordt dat in de vereniging beleefd. Veel afdelingen 
van de vereniging hebben zich van meet af aan ingespannen 
om ouderen een goede huisvesting en zo nodig ook verzorging 
te bieden. Na pittige discussies werd dit gerealiseerd in 
samenwerking met De Vrije Gedachte en het Humanistisch 
Verbond. Deze samenwerking is in de praktijk vruchtbaar 
gebleken. Op vele plaatsen in Nederland werden onder de 
vlag van de HSHB eerste verzorgingstehuizen en later ook 
wooncentra voor ouderen gebouwd. 
De laatste jaren is er naast waardering 
ook irritatie ontstaan. De nieuwe in-
zichten die binnen Humanitas ontwik-
keld werden op het gebied van de huis-
vesting en verzorging van ouderen kre-
gen geen warm onthaal in de HSHB-
familie: botsingen tussen de hoofdbe-
sturen dus. Voor sommige afdelingsbe-
sturen kwam daar nog bij, dat het 
HSHB-bureau in zijn ijver om te bouwen 
hen glad over het hoofd zag of overrom-
pelde met kant en klare plannen. Bo-
vendien ging de HSHB de gebruikelijke 
problemen van een snelle groei verto-
nen: de organisatie begon te rammelen 
en de service te haperen, met name wat 
de wooncentra betreft. 
Nu is de HSHB driftig bezig om orde op 
zaken te stellen. Té driftig in de ogen 
van de meeste plaatselijke besturen 
van wooncentra. Uit de reorganisa-
tievoorstellen die nu op tafel liggen 
trekken zij de conclusie: wij worden de 
loopjongens van de landelijke HSHB, 
wij hebben straks niets meer te zeggen 
over ons eigen wooncentrum, onze ver-
antwoordelijkheid voor het welzijn van 
de bewoners en het personeel wordt uit-
gehold. Ook de mensen die vanuit Hu-
manitas in die plaatselijke besturen 
werkzaam zijn voelen zich in hun wiek 
geschoten. En dat was de directe aan-
leiding tot het spoedberaad van 22 no-
vember. Het lijkt een ordinaire strijd om 
de macht, maar er zit meer achter. Men-
sen die zich plaatselijk inzetten voor het 
welzijn van ouderen willen de ruimte 
houden om met hun kennis van de 
plaatselijke situatie hun eigen inzich-
ten vorm te geven. 
Ongetwijfeld spelen in deze botsing 
ook misverstanden een rol. De HSHB 
moet zichzelf reorganiseren in een tijd 
waarin het hele welzijnswerk ouderen 
op de helling staat. Speel dat maar 

Op Algemene vergadering kwam ook HSHB 
ter sprake 

eens klaar zonder misverstand te wek-
ken en fouten te maken. De felle betrok-
kenheid van iedereen veroorzaakt wrij-
vingen, maar dat is tegelijk de beste 
garantie voor een doordachte be-
sluitvorming. Deze botsing van ideeën 
houdt ons wakker op een moment dat er 
alle reden is om wakker te liggen over 
het welzijn van ouderen. 

Als we eerlijk zijn moeten we zeggen, 
dat we ons geen raad weten met het 
groeiend aantal ouderen. Een Staats-
commissie Bevolkingsvraagstukken 
heeft al tien jaar 1 ge.eden gewaar-
schuwd, dat we onze  kop niet in het 
zand moesten steken Humanitas  heeft 
zijn best gedaan orn 
onpas uit te bazuinen. Met weinig suc-
ces. Nu is de regering  in  paniek geraakt 

dit te pas en te 

en zitten de ouderen op de blaren. Het 
volk is opgeroepen am een  beetje zorg-
zamer om te springen niet oude mensen 
en het particulier initiatief is uitge- 

Humanitas spreekt woordje mee 
over wonen ouderen! 

daagd om goedkopere oplossingen te 
bedenken dan het verzorgingstehuis. 
Heel recent begint zelfs de regering in 
te zien, dat er toch ook wat meer geld op 
tafel moet komen. 

De eerste reactie vanuit Humanitas is 
geweest: beter laat dan nooit, maar 
geen nieuw beleid over de hoofden van 
de ouderen heen. Daarom namen we 
het initiatief tot het woonbewustwor-
dingsproject „Over wonen van ouderen 
gesproken". Tot onze voldoening heb-
ben het Humanistisch Verbond, De Vrije 
Gedachte, de Algemene Nederlandse 
Bond voor Ouderen en ook de HSHB zich 
medeverantwoordelijk verklaard voor 
deze activiteit. 
De tweede reactie richt zich op ouderen 
die nu al in de zorgen zitten over hun 
huisvesting en over de hulp die ze nodig 
hebben. Die mensen kun je niet naar 
huis sturen met de boodschap: „bedenk 
nu zelf maar eens iets leuks en dan zul-
len we wel eens zien wat er kan." Min-
der verzorgingstehuizen? Op voorwaar-
de dat er iets anders komt. Ideeën over 
een andere aanpak van de huisvesting 
en verzorging van ouderen heeft Huma-
nitas al in diverse boekwerkjes geventi-
leerd. Die filosofie moet nu snel en goed 
in praktijk gebracht worden. In ver-
schillende afdelingen en gewesten van 
de vereniging worden de mouwen op-
gestroopt. Landelijk wordt er gewerkt 
aan een soort handleiding voor mensen 
die kleinschalige woon/zorgvoorzienin-
gen voor ouderen willen realiseren. 
De cruciale vraag van Humanitas aan 
de HSHB is dan ook: wat kan en wil de 
HSHB met zijn landelijke woningbouw-
corporatie doen om onze mensen aan de 
basis te helpen nieuwe initiatieven te 
ontwikkelen en te realiseren? De HSHB 
kijkt hier niet van op: het is ook háár 
vraag. Maar het is wel lastig om tege-
lijk én orde op zaken te stellen én nieuw 
werk aan te pakken. Toch is deze 
krachttoer noodzakelijk. Een verbouw-
wing die geen ruimte voor nieuwe acti-
viteiten oplevert is in dit geval het 
paard achter de wagen spannen. 

Het verhaal van de „HSHB" in om-
bouw" is hier sterk vereenvoudigd 
weergegeven. Een voorbeeld: door ex-
terne ontwikkelingen wordt het noodza-
kelijk om de verzorgingstehuizen van 
de HSHB in een aparte vereniging onder 
te brengen. Als u meer gedetailleerd 
geïnformeerd wilt worden over de stand 
van zaken op dit moment, kunt u bij het 
centraal bureau van Humanitas de 
stukken opvragen. 	

BEN DROSTE 
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van de vereniging hebben zich van meet af aan ingespannen 
om ouderen een goede huisvesting en zo nodig ook verzorging 
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De laatste jaren is er naast waardering 
ook irritatie ontstaan. De nieuwe in-
zichten die binnen Humanitas ontwik-
keld werden op het gebied van de huis-
vesting en verzorging van ouderen kre-
gen geen warm onthaal in de HSHB-
familie: botsingen tussen de hoofdbe-
sturen dus. Voor sommige afdelingsbe-
sturen kwam daar nog bij, dat het 
HSHB-bureau in zijn ijver om te bouwen 
hen glad over het hoofd zag of overrom-
pelde met kant en klare plannen. Bo-
vendien ging de HSHB de gebruikelijke 
problemen van een snelle groei verto-
nen: de organisatie begon te rammelen 
en de service te haperen, met name wat 
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Nu is de HSHB driftig bezig om orde op 
zaken te stellen. Té driftig in de ogen 
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van wooncentra. Uit de reorganisa-
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wij hebben straks niets meer te zeggen 
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de macht, maar er zit meer achter. Men-
sen die zich plaatselijk inzetten voor het 
welzijn van ouderen willen de ruimte 
houden om met hun kennis van de 
plaatselijke situatie hun eigen inzich-
ten vorm te geven. 
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moet zichzelf reorganiseren in een tijd 
waarin het hele welzijnswerk ouderen 
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eens klaar zonder misverstand te wek-
ken en fouten te maken. De felle betrok-
kenheid van iedereen veroorzaakt wrij-
vingen, maar dat is tegelijk de beste 
garantie voor een doordachte be-
sluitvorming. Deze botsing van ideeën 
houdt ons wakker op een moment dat er 
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dat we ons geen raad weten met het 
groeiend aantal ouderen. Een Staats-
commissie Bevolkingsvraagstukken 
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Heel recent begint zelfs de regering in 
te zien, dat er toch ook wat meer geld op 
tafel moet komen. 
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Bond voor Ouderen en ook de HSHB zich 
medeverantwoordelijk verklaard voor 
deze activiteit. 
De tweede reactie richt zich op ouderen 
die nu al in de zorgen zitten over hun 
huisvesting en over de hulp die ze nodig 
hebben. Die mensen kun je niet naar 
huis sturen met de boodschap: „bedenk 
nu zelf maar eens iets leuks en dan zul-
len we wel eens zien wat er kan." Min-
der verzorgingstehuizen? Op voorwaar-
de dat er iets anders komt. Ideeën over 
een andere aanpak van de huisvesting 
en verzorging van ouderen heeft Huma-
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leerd. Die filosofie moet nu snel en goed 
in praktijk gebracht worden. In ver-
schillende afdelingen en gewesten van 
de vereniging worden de mouwen op-
gestroopt. Landelijk wordt er gewerkt 
aan een soort handleiding voor mensen 
die kleinschalige woon/zorgvoorzienin-
gen voor ouderen willen realiseren. 
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de HSHB is dan ook: wat kan en wil de 
HSHB met zijn landelijke woningbouw-
corporatie doen om onze mensen aan de 
basis te helpen nieuwe initiatieven te 
ontwikkelen en te realiseren? De HSHB 
kijkt hier niet van op: het is ook háár 
vraag. Maar het is wel lastig om tege-
lijk én orde op zaken te stellen én nieuw 
werk aan te pakken. Toch is deze 
krachttoer noodzakelijk. Een verbouw-
wing die geen ruimte voor nieuwe acti-
viteiten oplevert is in dit geval het 
paard achter de wagen spannen. 

Het verhaal van de „HSHB" in om-
bouw" is hier sterk vereenvoudigd 
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terne ontwikkelingen wordt het noodza-
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BEN DROSTE 
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Er zijn mij de laatste tijd nogal wat 
vrienden en naaste familieleden ont-
vallen, hun lang aangekondigde of 
plotselinge levenseinde confronteerde 
mij nog niet rechtstreeks met het eutha-
nasieprobleem. Maar morgen kan dat 
anders zijn, het is ieders zorg. De door 
enkele Humanitas-medewerkers sa-
mengestelde werk- en diskussiemap 
lijkt mij een uitstekend middel om al 
lezende en pratende meer en beter geïn-
formeerd te raken dan de gemiddelde 
krantenlezer. 
Maar ook voor je omgeving kan het van 
betekenis zijn als meer mensen verant-
woord kunnen meedenken en meepra-
ten over euthanasie zowel voor be-
roepskrachten als vrijwilligers. 
Het op eigen verantwoordelijkheid 
kiezen of helpen kiezen van een mo-
ment om een mensenleven te beëindi-
gen is iets dat in ieders leven tot een 
opdracht kan worden. 
Degene die voor zichzelf zo'n beslissing 
neemt doet dat met artsen, maatschap-
pelijk werkers, geestelijk raadslieden, 
persoonlijke niet-beroepsmatige ver-
trouwenspersonen en natuurlijk naaste 
familieleden en vrienden. 
Zij moeten elkaar dan goed verstaan, 
elkaar kunnen vinden bij het nemen 
van de juiste beslissingen, samen met 
die ene naaste die in waarde en waar-
digheid wil blijven tot het laatste. 
Daarom is het goed dat de map bespro-
ken wordt, in afdelingen van de vereni-
ging Humanitas en in allerlei andere 
gesprekskringen en praatgroepen. 
Zelf dacht ik aan de jaren dat ik docent 
was aan de sociale akademie. Toen zou 
deze map mij uitstekend geholpen heb-
ben om aanstaande maatschappelijk 
werkers vertrouwd te maken met dit ge-
compliceerde en moeilijke onderwerp. 

Ik hoop dat sociale fakulteiten, ver-
pleegkundige opleidingen, sociale 
akadernies en andere onderwijsinstitu-
ten etcode Humanitasrhap zullen ont-
dekken en er race zullen gaan werken. 

Behalve het Humanistisch Verbond zou-
den ook kerkelijke groeperingen geïnte-
resseerd kunnen blijken omdat men 
geen partij kiest, geen ideologie ver-
kondigt, geen ge- of verboden uit-
spreekt, maar wel geloofsvragen aan 

de orde stelt en de rol van pastor en de 
geestelijke raadsman/vrouw belicht. 

INFORMATIE 

Informatie is een belangrijk doel van de 
werkmap. 
Maar daarnaast gaat het vooral om be-
leving en emotionele verwerking. De 

Tegenwoordig leeft er weer een uit-
drukkelijke wens am mensen in het 
laatste stadium van hun leven in hun 
eigen omgeving OP te vangen en te be-
geleiden. 
Duidelijk is ook dat de meeste zoge-
naamde „terminale patienten" ook zelf 
liever thuis doodgaan. Welnu, in veel 
gevallen kan doodgaan thuis, maar 
niet zonder moeite en inspanning van 
alle betrokkenen. Een recent onderzoek 
naar het functioneren van de Stichting 
Terminale Thuiszorg in Amsterdam 
maakt duidelijk, dat terminale thuis-
zorg een goede samenwerking tussen 
de naaste omgeving, het kruiswerk, de 
gezinsverzorging,  huisarts en GGD's 
noodzakelijk maakt. In de praktijk komt 
dit lang niet altijd zo uit de verf. 
De naaste omgeving van een patiënt  

map bevat ondermeer veertien gevals-
beschrijvingen die in gespreksgroepen 
aanknopingspunten bieden om te pra-
ten over de relationele kant, telkens ge-
zien van uit een andere "hoofdpersoon": 
de verpleegkundige, de bejaardenhelp-
ster, de arts, de pastor, de vrijwilliger/ 
ster, maar bijvoorbeeld ook de relatie 
kinderen - ouders (en andere opvoe-
ders) wordt geïntroduceerd. 
Kritiek op de werkmap kan ik nauwe-
lijks leveren, het betreft hier een heel 
goed uitgewerkt initiatief. 
In de tekst zou ik iets meer willen aan-
treffen over de doelstelling die aan de 
map meegegeven wordt. In "brede 
kring praten over" is al wel een doel-
stelling, maar dit kan misschien nog 
gepreciseerd worden. Gaat men in de 
afdelingen eenmalig hier over praten? 
Een systematische reeks gesprekken 
lijkt meer aan te bevelen, met groepen 
die duidelijk weten waarom en waartoe 
de groep zo is samengesteld. 

In de Inleiding staat hier iets over, o.a. 
dat de gespreksleider de moeilijkheids-
graad van de te kiezen gevallen gelei-
delijk kan opvoeren. Hier past een 
vraagteken: alle gevallen zijn moeilijk. 
Wat voor de een moeilijker is wordt door 
de ander soms als minder moeilijk er-
varen. 

Tenslotte zou bij de lijst van adressen 
van hulpverlenende instellingen ver-
meld kunnen worden wat ieders eigen 
identiteit is (wat voor hulp bieden ze, 
wat zijn de onderlinge verschillen). 
Binnenkort zullen er wel weer kolom-
men gevuld worden in diverse kranten 
naar aanleiding van een volgend eu-
thanasie-geval waar de rechter zich 
over moet uitspreken of waar de poli-
tiek zich mee bezig houdt. Wie goed 
geïnformeerd wil zijn weet nu de weg, 
ook degenen die persoonlijk en direkt 
met euthanasie gekonfronteerd 
worden. 

heeft vooral in het weekeinde, 's avonds 
en 's nachts grote behoefte aan hulp en 
steun. Er wordt met name gevraagd om 
assistentie bij het waken en oppassen, 
bij de verzorging en begeleiding van de 
patiënt en bij licht huishoudelijk werk. 
De Stichting Terminale Thuiszorg poogt 
hieraan tegemoet te komen. Al met al 
blijkt de terminale thuiszorg bepaald 
geen eenvoudige opgave: Men moet bv. 
in staat zijn bedlegerige patiënten te 
verzorgen, en zich terughoudend te 
kunnen opstellen. Terminale thuiszorg 
is ook één van aktiviteiten waarmee 
Humanitas gestalte geeft aan haar me-
deverantwoordelijkheid voor een sa-
menleving met een menselijk gezicht. 
Deze aktiviteit vindt men o.a. in de af-
deling Humanitas Alkmaar. 

Werkmap euthanasie verdient 
brede belangskMinI g 

Omdat de samenstellers van de Humanitas werkmap Euthanasie wilden 
weten, wat het doorsnee Humanitaslid hiervan vindt, werd ook Peter 
Albarda uit Leiden gevraagd zijn mening te geven. De "ex-docent aan de 
sociale academie" sputterde aanvankelijk wat tegen: hij wist over dit 
onderwerp niet meer dan de gemiddelde krantenlezer. Toen hij hoorde dat 
het nu juist om diens mening ging, wilde hij graag op het verzoek ingaan. 
Hieronder treft u zijn mening aan. 

',terminale thuiszorg; zware opgave 
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Er zijn mij de laatste tijd nogal wat 
vrienden en naaste familieleden ont-
vallen, hun lang aangekondigde of 
plotselinge levenseinde confronteerde 
mij nog niet rechtstreeks met het eutha-
nasieprobleem. Maar morgen kan dat 
anders zijn, het is ieders zorg. De door 
enkele Humanitas-medewerkers sa-
mengestelde werk- en diskussiemap 
lijkt mij een uitstekend middel om al 
lezende en pratende meer en beter geïn-
formeerd te raken dan de gemiddelde 
krantenlezer. 
Maar ook voor je omgeving kan het van 
betekenis zijn als meer mensen verant-
woord kunnen meedenken en meepra-
ten over euthanasie zowel voor be-
roepskrachten als vrijwilligers. 
Het op eigen verantwoordelijkheid 
kiezen of helpen kiezen van een mo-
ment om een mensenleven te beëindi-
gen is iets dat in ieders leven tot een 
opdracht kan worden. 
Degene die voor zichzelf zo'n beslissing 
neemt doet dat met artsen, maatschap-
pelijk werkers, geestelijk raadslieden, 
persoonlijke niet-beroepsmatige ver-
trouwenspersonen en natuurlijk naaste 
familieleden en vrienden. 
Zij moeten elkaar dan goed verstaan, 
elkaar kunnen vinden bij het nemen 
van de juiste beslissingen, samen met 
die ene naaste die in waarde en waar-
digheid wil blijven tot het laatste. 
Daarom is het goed dat de map bespro-
ken wordt, in afdelingen van de vereni-
ging Humanitas en in allerlei andere 
gesprekskringen en praatgroepen. 
Zelf dacht ik aan de jaren dat ik docent 
was aan de sociale akademie. Toen zou 
deze map mij uitstekend geholpen heb-
ben om aanstaande maatschappelijk 
werkers vertrouwd te maken met dit ge-
compliceerde en moeilijke onderwerp. 

/k hoop dat sociale fakulteiten, ver-
pleegkundige opleidingen, sociale 
akadernies en andere onderwijsinstitu-
ten etcode Hurnanitorsrnap zeilen on t-
dekken en er mee zullen gaan werken. 

Behalve het Humanistisch Verbond zou-
den ook kerkelijke groeperingen geïnte-
resseerd kunnen blijken omdat men 
geen partij kiest, geen ideologie ver-
kondigt, geen ge- of verboden uit-
spreekt, maar wel geloofsvragen aan 

de orde stelt en de rol van pastor en de 
geestelijke raadsman/vrouw belicht. 

INFORMATIE 

Informatie is een belangrijk doel van de 
werkmap. 
Maar daarnaast gaat het vooral om be-
leving en emotionele verwerking. De 

Tegenwoordig leeft er weer een uit-
drukkelijke wens am mensen in het 
laatste stadium van hun leven in hun 
eigen omgeving op te vangen en te be-
geleiden. 
Duidelijk is ook dat de meeste zoge-
naamde „terminale patienten" ook zelf 
liever thuis doodgaan. Welnu, in veel 
gevallen kan doodgaan thuis, máár 
niet zonder moeite en inspanning van 
alle betrokkenen. Een recent onderzoek 
naar het functioneren van de Stichting 
Terminale Thuiszorg in Amsterdam 
maakt duidelijk, dat terminale thuis-
zorg een goede samenwerking tussen 
de naaste omgeving, het kruiswerk, de 
gezinsverzorging,  huisarts en GGD's 
noodzakelijk maakt. In de praktijk komt 
dit lang niet altijd zo uit de verf. 
De naaste omgeving van een patiënt  

map bevat ondermeer veertien gevals-
beschrijvingen die in gespreksgroepen 
aanknopingspunten bieden om te pra-
ten over de relationele kant, telkens ge-
zien van uit een andere "hoofdpersoon": 
de verpleegkundige, de bejaardenhelp-
ster, de arts, de pastor, de vrijwilliger/ 
ster, maar bijvoorbeeld ook de relatie 
kinderen - ouders (en andere opvoe-
ders) wordt geïntroduceerd. 
Kritiek op de werkmap kan ik nauwe-
lijks leveren, het betreft hier een heel 
goed uitgewerkt initiatief. 
In de tekst zou ik iets meer willen aan-
treffen over de doelstelling die aan de 
map meegegeven wordt. In "brede 
kring praten over" is al wel een doel-
stelling, maar dit kan misschien nog 
gepreciseerd worden. Gaat men in de 
afdelingen eenmalig hier over praten? 
Een systematische reeks gesprekken 
lijkt meer aan te bevelen, met groepen 
die duidelijk weten waarom en waartoe 
de groep zo is samengesteld. 

In de Inleiding staat hier iets over, o.a. 
dat de gespreksleider de moeilijkheids-
graad van de te kiezen gevallen gelei-
delijk kan opvoeren. Hier past een 
vraagteken: alle gevallen zijn moeilijk. 
Wat voor de een moeilijker is wordt door 
de ander soms als minder moeilijk er-
varen. 

Tenslotte zou bij de lijst van adressen 
van hulpverlenende instellingen ver-
meld kunnen worden wat ieders eigen 
identiteit is (wat voor hulp bieden ze, 
wat zijn de onderlinge verschillen). 
Binnenkort zullen er wel weer kolom-
men gevuld worden in diverse kranten 
naar aanleiding van een volgend eu-
thanasie-geval waar de rechter zich 
over moet uitspreken of waar de poli-
tiek zich mee bezig houdt. Wie goed 
geïnformeerd wil zijn weet nu de weg, 
ook degenen die persoonlijk en direkt 
met euthanasie gekonfronteerd 
worden. 

heeft vooral in het weekeinde, 's avonds 
en 's nachts grote behoefte aan hulp en 
steun. Er wordt met name gevraagd om 
assistentie bij het waken en oppassen, 
bij de verzorging en begeleiding van de 
patiënt en bij licht huishoudelijk werk. 
De Stichting Terminale Thuiszorg poogt 
hieraan tegemoet te komen. Al met al 
blijkt de terminale thuiszorg bepaald 
geen eenvoudige opgave: Men moet bv. 
in staat zijn bedlegerige patiënten te 
verzorgen, en zich terughoudend te 
kunnen opstellen. Terminale thuiszorg 
is ook één van aktiviteiten waarmee 
Humanitas gestalte geeft aan haar me-
deverantwoordelijkheid voor een sa-
menleving met een menselijk gezicht. 
Deze aktiviteit vindt men o.a. in de af-
deling Humanitas Alkmaar. 

Werkmar euthanasie verdien 
brede belangsteilhig 

Omdat de samenstellers van de Humanitas werkmap Euthanasie wilden 
weten, wat het doorsnee Humanitaslid hiervan vindt, werd ook Peter 
Albarda uit Leiden gevraagd zijn mening te geven. De "ex-docent aan de 
sociale academie" sputterde aanvankelijk wat tegen: hij wist over dit 
onderwerp niet meer dan de gemiddelde krantenlezer. Toen hij hoorde dat 
het nu juist om diens mening ging, wilde hij graag op het verzoek ingaan. 
Hieronder treft u zijn mening aan. 

Tenvinale thuiszorg; zware opgave 
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HET GRIJZE PLUSSEN EN MINNEN 

Het zojuist genoemde Brusselse rapport 
dreint eigenlijk vooral over ontgroening 
en vergrijzing. 
„Als menselijke, economische, sociale 
en culturele gemeenschap zal Europa 
concreter vorm aannemen, indien het 
als draagvlak een dynamische en har-
monisch gestructureerde bevolking 
heeft, waar voor elke leeftijdsgroep 
plaats is", noteert men. Dat laatste zins-
deel kun je vanzelfsprekend alleen 
maar onderschrijven. Maar wat wordt 
er bedoeld met „een dynamische en 
harmonisch gestructureerde bevol-
king"? 
Hieromtrent komt de aap snel uit de 
mouw: „Kijkt men naar de werkelijke 
ontwikkeling van de bevolkingspyra-
mide, dan betekent voorgaande uit-
spraak dat het aantal geboorten beslist 
moet toenemen, vooral nu de levensver-
wachting nog verder stijgt." Met andere 
woorden, al die ouderen in de Europese 
bevolkingen zien de Brusselse rappor-
teurs niet zo erg zitten. Klaarblijkelijk 
staan ze een dynamische en harmoni-
sche samenleving danig in de weg. Als 
de geboortegolf van de naoorlogse ja-
ren vervroegd met pensioen gaat slaat 
de vergrijzing opnieuw toe, want een 
nieuwe generatie van een in verhou-
ding veel kleinere omvang dient zich 
aan." Ja, als men er zo over denkt, kan 
het volgende ook niet meer verbazen. 
De combinatie vergrijzing en ontgroe-
ning roept volgens de rapporteurs voor-
al negatieve effecten op. 
Technologische innovaties worden 

In november startte de Volkskrant 
in haar zaterdagse bijlage „Het Ver-
volg" een artikelen-serie onder de 
positieve noemer „De grijze motor". 
Terwijl er nog pas dit jaar een wat 
zorgelijk zeurend rapport van het 
Economisch en Sociaal Comité van 
de Europese Gemeenschappen 
over „bevolkingsontwikkelingen" 
werd uitgegeven (Demografische 
ontwikkeling in de gemeenschap; 
Informatief Rapport, Brussel 1986), 
is de vanzelfsprekendheid dat er in 
de nabije toekomst meer ouderen 
zullen zijn en dat daar in velerlei 
opzicht rekening mee gehouden 
moet worden groeiende. 

langzamer verspreid, daar het aantal 
recent geschoolden en dus jeugdigen 
afneemt. Er moet dan meer gedaan wor-
den aan permanente vorming en her-
scholing en dat kost extra. Men vervolgt 
met „Het is de vraag of samenlevingen 
die op den duur door vijftig- en zestigja- 
rigen worden gedomineerd (let op de 
woordkeus) en waar meer gepensio-
neerden dan kinderen zullen zijn, echt 
op de toekomst zullen zijn gericht. 
Waarschijnlijker is, dat deze samenle-
vingen met heimwee op het grootse ver-
leden terugblikken." 
Is hier een fles vooroordeel opengetrok-
ken vraag je je verbijsterd af? Zeker we-
ten! Het zal nu niemand meer verbazen 
dat het Brussels Informatief Demogra-
fisch Rapport uitkomt op een pleidooi 
voor méér kinderen in de zorgzame en 
toegewijde beschutting van gezinnen. 
En om het dan naar ouderen toe weer 
een beetje goed te 

te rot zijn. Bovendien 

maken- We zien 
jullie wel negatief, maar willen niet al 

h e heeft 
gehad

iedereen  
-wordt 

   

aanbevolen: „De marginalisering van 
toch ooit opa's en oma's  

oudere personen, die niet kunnen wor-
den gemist in een evenwichtige  samen-
leving, bij het opvangen  en de opvoe-
ding van kinderen en  bij het doorgeven 
van feiten en waarden  uit het verleden, 
tegen te gaan." 0 zo, een waardevolle-
re bijdrage vanuit het Europese aan het 
vraagstuk van een ontwikkeling naar 
gemiddelde bevolkingen zat er klaar-
blijkelijk niet in. Het beste  antwoord op 
meer ouderen in onze samenleving is 
dus meer kinderen verwekken, orgineel 
op z'n minst! 
Terug naar de Volkskrant die de eerste 

Meer ouderen in de toekomst  betekent 
ealiteit beschrijft. 

P sporen van een zich 
ren 

	op oude-
ren oriënterende r 

tegelijk meer ouderenkonsumenten. 
Wie zijn waren goed aan  de man en 
vrouw wil blijven brengen  kan hier ge-
woon niet aan voorbij. 
Dat is ongeveer de strekking  van het 
artikel waarmee José mits 
Motor-serie op 1 november startte.  
Ouderen zullen etalages, 

Smits  de Grijze 

winkelschap- 
pen 

   

en toonbanken ee 
cl  geven en alhoewel handenldeenrbaeadnrziijef 

heb-
ben

bedrijfs-
leven 

 zal dit er zeker komen.  Het is 
leven nog geen passend aanbod een-

voudig een kwestie van marktgericht-
beid. Het Europese marketing  bureau 
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Leo Burnett Europe signaleert bij mon-
de van W. Winninghoff een interessant 
statistisch bevolkingsbeeld. Er zijn 
grofweg twee konsumentenpublieken 
aan het ontstaan: mensen jonger dan 45 
en mensen ouder dan 45 jaar. Hetgeen 
staat voor een jong en een oud publiek, 
met duidelijk te onderscheiden kon-
sumptieve behoeften. Boven de 45 jaar 
is er sprake van ander konsumptief 
koopgedrag. Er is meer vraag naar 
kwaliteitsprodukten, naar recreatie/ 
vrije tijdsbestedingsmogelijkheden en 
naar produkten die het leven comforta-
beler maken. Van de groep 45plussers 
is de categorie van 45 tot 65 jaar het 
meest interessant. Er wordt nóg ver-
diend, de levensverwachting is het 
langst en de gezondheid laat veel ini-
tiatieven toe. 
Aardig is het dan te weten, dat de groep 
boven 45-jarigen rond het jaar 2000 al 
zo'n 40% van de totale Nederlandse be-
volking zal uitmaken. Om het beeld wat 
te kompleteren nog wat verdere gege-
vens. Naast het groeiend aantal oude-
ren zien we fikse toename van één- en 
tweepersoons huishoudens. Momen-
teel vormen huishoudens zonder kinde-
ren al 57% van alle huishoudens. Twee-
derde van de één en tweepersoons huis-
houdens wordt gevormd door mensen 
van 59 jaar en ouder. Handel en bedrijf 
hebben en krijgen dus te maken met 
een flink marktdeel bestaande uit oude-
re echtparen en vooral oudere alleen-
staande vrouwen. 
Ook op de vrije-tijds-markt zal men zich 
meer op ouderen gaan richten en in zo-
ver dat niet gebeurt kan verwacht wor-
den dat ouderen zelf initiatieven ne-
men. Jonge senioren zullen in de nabije 
toekomst zeker een deel van de „uit-
gaansmarkt" terugveroveren op. Min-
der klanten voor discotheken, jongeren-
bars en bioscopen, maar meer belang-
stelling voor evenementen in musea, 
concerten en toneel. 
Tenslotte de ouderen en het werk. In de 
Grijze Motorbijdrage zegt een woord-
voerder van het Nederlands Christelijk 
Werkgeversverbond. „Je ziet nu al dat 
het aantal jongeren (in de bedrijven) 
minder is dan vorig jaar. Dus ik denk 
dat je die ouderen hard nodig zult 
hebben." 

MICHAEL KERKHOF 

HET GRIJZE PLUSSEN EN MINNEN 
In november startte de Volkskrant 
in haar zaterdagse bijlage „Het Ver-
volg" een artikelen-serie onder de 
positieve noemer „De grijze motor". 
Terwijl er nog pas dit jaar een wat 
zorgelijk zeurend rapport van het 
Economisch en Sociaal Comité van 
de Europese Gemeenschappen 
over „bevolkingsontwikkelingen" 
werd uitgegeven (Demografische 
ontwikkeling in de gemeenschap; 
Informatief Rapport, Brussel 1986), 
is de vanzelfsprekendheid dat er in 
de nabije toekomst meer ouderen 
zullen zijn en dat daar in velerlei 
opzicht rekening mee gehouden 
moet worden groeiende. 

Het zojuist genoemde Brusselse rapport 
dreint eigenlijk vooral over ontgroening 
en vergrijzing. 
„Als menselijke, economische, sociale 
en culturele gemeenschap zal Europa 
concreter vorm aannemen, indien het 
als draagvlak een dynamische en har- 
monisch gestructureerde bevolking 
heeft, waar voor elke leeftijdsgroep 
plaats is", noteert men. Dat laatste zins-
deel kun je vanzelfsprekend alleen 
maar onderschrijven. Maar wat wordt 
er bedoeld met „een dynamische en 
harmonisch gestructureerde bevol-
king"? 
Hieromtrent komt de aap snel uit de 
mouw: „Kijkt men naar de werkelijke 
ontwikkeling van de bevolkingspyra-
mide, dan betekent voorgaande uit-
spraak dat het aantal geboorten beslist 
moet toenemen, vooral nu de levensver-
wachting nog verder stijgt." Met andere 
woorden, al die ouderen in de Europese 
bevolkingen zien de Brusselse rappor-
teurs niet zo erg zitten. Klaarblijkelijk 
staan ze een dynamische en harmoni-
sche samenleving danig in de weg. Als 
de geboortegolf van de naoorlogse ja-
ren vervroegd met pensioen gaat slaat 
de vergrijzing opnieuw toe, want een 
nieuwe generatie van een in verhou-
ding veel kleinere omvang dient zich 
aan." Ja, als men er zo over denkt, kan 
het volgende ook niet meer verbazen. 
De combinatie vergrijzing en ontgroe-
ning roept volgens de rapporteurs voor-
al negatieve effecten op. 
Technologische innovaties worden 

langzamer verspreid, daar het aantal 
recent geschoolden en dus jeugdigen 
afneemt. Er moet dan meer gedaan wor-
den aan permanente  vorming en her-
scholing en dat kost extra. Men vervolgt 
met „Het is de vraag of samenlevingen 
die op den duur door vijftig- en zestigja-
rigen worden gedomineerd (let op de 
woordkeus) en waar meer gepensio-
neerden dan kinderen zullen zijn, echt 
op de toekomst zullen zijn gericht. 
Waarschijnlijker is, dat deze samenle-
vingen met heimwee  op het grootse ver-
leden terugblikken." 
Is hier een fles vooroordeel opengetrok-
ken vraag je je verbijsterd af? Zeker we-
ten! Het zal nu niemand meer verbazen 
dat het Brussels Informatief Demogra-
fisch Rapport uitkomt op een pleidooi 
voor méér kinderen in de zorgzame en 
toegewijde beschutting van gezinnen. 
En om het dan naar ouderen  toe weer 
een beetje goed te maken- We zien 
jullie wel negatief, maar willen niet al 
te rot zijn. Bovendien heeft  iedereen 
toch ooit opa's en oma's gehad - wordt 
aanbevolen: „De marginalisering van 
oudere personen, die  niet kunnen wor-
den gemist in een evenwichtige  samen-
leving, bij het opvangen en de opvoe-
ding van kinderen en bij het doorgeven 
van feiten en waarden  uit het verleden, 
tegen te gaan." 0 zo, een waardevolle-
re bijdrage vanuit het Europese aan het 
vraagstuk van een ontwikkeling  naar 
gemiddelde bevolkingen zat er klaar-
blijkelijk niet in. Het beste  antwoord op 
meer ouderen in onze samenleving is 
dus meer kinderen verwekken,  orgineel 
op z'n minst! 
Terug naar de Volkskrant die de eerste 
sporen van een zich Positiever op oude-
ren oriënterende realiteit beschrijft. 
Meer ouderen in de toekomst  betekent 
tegelijk meer ouderenkonsumenten. 
Wie zijn waren goed aan  de man en 
vrouw wil blijven brengen kan hier ge-
woon niet aan voorbij. 
Dat is ongeveer de strekking van het 
artikel waarmee José Smits de Grijze 
Motor-serie op l november startte. 
Ouderen zullen etalages, winkelschap-
pen en toonbanken een ander aanzien 
geven en alhoewel handel en bedrijfs-
leven nog geen passend  aanbod heb-
ben zal dit er zeker komen. Het is een-
voudig een kwestie van marktgericht-
heid. Het Europese marketing  bureau  

Leo Burnett Europe signaleert bij mon-
de van W. Winninghoff een interessant 
statistisch bevolkingsbeeld. Er zijn 
grofweg twee konsumentenpublieken 
aan het ontstaan: mensen jonger dan 45 
en mensen ouder dan 45 jaar. Hetgeen 
staat voor een jong en een oud publiek, 
met duidelijk te onderscheiden kon-
sumptieve behoeften. Boven de 45 jaar 
is er sprake van ander konsumptief 
koopgedrag. Er is meer vraag naar 
kwaliteitsprodukten, naar recreatie/ 
vrije tijdsbestedingsmogelijkheden en 
naar produkten die het leven comforta-
beler maken. Van de groep 45plussers 
is de categorie van 45 tot 65 jaar het 
meest interessant. Er wordt nóg ver-
diend, de levensverwachting is het 
langst en de gezondheid laat veel ini-
tiatieven toe. 
Aardig is het dan te weten, dat de groep 
boven 45-jarigen rond het jaar 2000 al 
zo'n 40% van de totale Nederlandse be-
volking zal uitmaken. Om het beeld wat 
te kompleteren nog wat verdere gege-
vens. Naast het groeiend aantal oude-
ren zien we fikse toename van één- en 
tweepersoons huishoudens. Momen-
teel vormen huishoudens zonder kinde-
ren al 57% van alle huishoudens. Twee-
derde van de één en tweepersoons huis-
houdens wordt gevormd door mensen 
van 59 jaar en ouder. Handel en bedrijf 
hebben en krijgen dus te maken met 
een flink marktdeel bestaande uit oude-
re echtparen en vooral oudere alleen-
staande vrouwen. 
Ook op de vrije-tijds-markt zal men zich 
meer op ouderen gaan richten en in zo-
ver dat niet gebeurt kan verwacht wor-
den dat ouderen zelf initiatieven ne-
men. Jonge senioren zullen in de nabije 
toekomst zeker een deel van de „uit-
gaansmarkt" terugveroveren op. Min-
der klanten voor discotheken, jongeren-
bars en bioscopen, maar meer belang-
stelling voor evenementen in musea, 
concerten en toneel. 
Tenslotte de ouderen en het werk. In de 
Grijze Motorbijdrage zegt een woord-
voerder van het Nederlands Christelijk 
Werkgeversverbond. „Je ziet nu al dat 
het aantal jongeren (in de bedrijven) 
minder is dan vorig jaar. Dus ik denk 
dat je die ouderen hard nodig zult 
hebben." 

MICHAEL KERKHOF 
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HUM_INITsS  Al  I  at sm  
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VRAAG EN ANTWOORD DOOR LOES MEIJER 

AOW en pensioentje 
Als 65-plusser geniet ik naast mijn 
AOW een klein pensioen. Het nadeel 
hiervan is dat ik jaarlijks een belasting-
crcrngifteformulier moet invullen, waar 
ik heel veel moeite mee heb. Nu heb ik 
gehoord dat de belasting binnenkort 
geen formulieren meer zal sturen aan 
mensen van 65 jaar en ouder. Is dit 
juist? 

Met ingang van belastingjaar 1987 komt 
er een einde aan de naheffing voor de 
inkomstenbelasting over het aanvul-
lend pensioen, naast de A.O. W. -uitke-
ring. Het ministerie wil per 1 januari 
1987 een nieuwe belastingtabel hante-
ren de zgn. grijze tabel. Daardoor wordt 
hij het uitbetalen van het aanvullend 
pensioen al belasting ingehouden, zo-
dat ouderen met aanvullend pensioen 
geen aangifte-formulier meer hoeven in 
te vullen. Er wordt 16% van het aanvul-
lend pensioen ingehouden mits dit niet 
hoger is dan f 7.758,— (Tariefgroep I) 
f 7349,— (Tariefgroep II) of f 4981,—
(Tariefgroep III). Is het aanvullend pen-
sioen hoger, dan zal alsnog een aangif-
te moeten volgen. Heeft men een aan-
vullend pensioen binnen de bovenge-
stelde grenzen en nog een kleine inko-
mensbron, dan is de fiscus daarin niet 
geïnteresseerd als het gaat om be-
dragen minder dan f" 1.000,—. Die vrij-
stelling geldt ook voor de huurwaarde-
forfait voor bezitters van een eigen 
huis. 
Ten slotte wijs ik u erop dat - indien u 
verwacht méér dan f 200,— terug te ont-
vangen van de belastingdienst wegens 
aftrekbare ziektekosten, rente of giften, 
u dan zelf een aangifteformulier dan 
wel een T-formulier moet aanvragen. 

Ziekenfonds en 
studiebeurs 
Ons gezin is verplicht verzekerd in het 
ziekenfonds. Mijn dochter van 18 jaar, is 
pas gaan studeren en woont nog thuis. 
Ze ontvangt de nieuwe studiebeurs. 
Kan zij nu nog wel meeverzekerd blij-
ven in het Ziekenfonds of moet zij zich 
apart verzekeren? 

Over het algemeen zijn kinderen alleen 
meerverzekerd, wanneer ze onderhou-
den worden door de ziekenfondszeker-
de (vader of moeder). Vanwege de wijzi-
gingen in de Ziekenfondswetgeving is 

er onlangs een speciale regeling getrof-
fen voor studerenden met een stu-
diebeurs. Het ziekenfonds gaat er van-
uit dat een verzekerde zijn studerende 
kinderen tussen 18 en 27 jaar in belang-
rijke mate onderhoudt. Uw dochter blijft 
gratis meeverzekerd. 

O.A.W. gehuwd of 
samenwonend 
Ik heb gelezen dat de uitkeringen weer 
zullen veranderen na 1 januari 1987. 
Geldt dit ook voor de A.O. W. of blijft de 
situatie voor 65-plussers hetzelfde? Ik-
zelf ben 65-plus; mijn partner 60. 

Na de invoering van de stelselher-
ziening zal er geen onderscheid meer 
gemaakt worden tussen gehuwden en 
samenwonenden. Voor 65-plussers 

Kontakten leggen kan op ve-
lerlei manieren: in fami-
lieverband, op het werk, op 
een club, in het vrijwilligers-
werk. Maar meestal is dit niet 
genoeg, er is behoefte aan 
een diepere relatie, aan „die 
éne". Soms lukt het niet zo ge-
makkelijk „die éne" te vin-
den. 

Vooral voor mensen die na het overlij-
den van de partner of na echtscheiding 
weer een nieuwe relatie willen aan-
gaan zijn de mogelijkheden tot kontakt-
legging beperkt. 
Dan wendt men zich nogal eens tot een 
relatiebemiddelingsbureau. Onlangs 

K-heeft Konsumenten Kontakt een uitge  
breid onderzoek verricht naar de be-
trouwbaarheid van  deze bureaus en 
daaruit is gebleken dat er nog heel wat 
mis is wat de kwaliteit betreft. Een door 
de Raad van Toezicht erkend bureau is 
doorgaans betrouwbaar. Humanitas  

staat, evenals het  Humanistisch Ver-
bond, achter een  landelijke opererend 
bureau, de Stichting  Landelijk Centrum  

voor Huwelijkscontacten en andere 
duurzame man-vrouw relaties (LCH). 
Dit bureau streeft naar goede en be 
trouwbare dienstverlening

-  
zonder 

winstdoel. 

heeft deze wijziging geen gevolgen, 
tenzij men samenwoont met een partner 
die nog geen 65 jaar is. Dan geldt een 
overgangsbepaling en kunt u voor 1 ja-
nuari 1987 kenbaar maken of u gelijkge-
steld wilt worden met een echtpaar. In 
dat geval krijgt u het gehuwdenpensi-
oen, plus een toeslag voor uw partner, 
welke beide 50% van het minimumloon 
bedragen. Uw gezamenlijk inkomen is 
dus gelijk aan het minimumloon. Maakt 
u van bovengenoemde mogelijkheid 
geen gebruik dan behoudt u uw onge-
huwdenpensioen. Dit is 70% van het mi-
nimumloon. Voor uw partner ontvangt u 
geen toeslag. Als uw partner zelf 65 jaar 
wordt krijgt hij of zij het gehuwdenpen-
sioen oftewel 50% van het minimum-
loon. In eerste instantie lijkt de tweede 
keuzemogelijkheid financieel aantrek-
kelijker. Doch wanneer u samenwoont 
met een partner die vele jaren jonger is, 
ontvangt u jaren lang, tot hij of zij zelf 65 
jaar wordt, alleen 70% van het mini-
mumloon. 

Het LCH hanteert een drietal werkme-
thoden: 

1. De schriftelijke bemiddeling 
U ontvangt eens per maand gege-
vens en beschrijvingen van inge-
schrevenen. U kunt dan zelf kontakt 
opnemen of u wordt door anderen be-
naderd. 

2. De persoonlijke bemiddeling 
Het LCH kan ook kontakten voor u 
leggen. U hoeft zelf niet te schrijven. 

3. De advertentiebemiddeling 
Het LCH kan voor u schrijven op een 
advertentie uit de krant. 

De kosten bedragen f 575,— per jaar en 
indien gewenst, kunt u de betaling 
spreiden. Heeft u in dat jaar geen part-
ner gevonden, dan kunt u uw deelname 
telkens met een jaar verlengen. Dit kost 
f 300,—. 

Op grond van uw gegevens wordt beke-
ken of inschrijving zin heeft. Als er voor 
u te weinig mogelijkheden zijn wordt dit 
eerlijk gezegd en dan ontvangt u uw 
inschrijfgeld retour. 

Ofschoon het LCH een betrouwbare in-
stantie is, kan men natuurlijk niet ga-
randeren dat u een partner vindt. 

Voor meer informatie/inschrijving kunt 
u zich wenden tot het LCH, Prinsenlaan 
1, 3732 GN DE BILT. Tel. 030-760630. 

Huwelijksbemiddeling voor Humanisten 
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Hobby's in Hoogeveen 

Dit is een Omi. WAO-er A. Winters uit Peize maakt ze bij 
tientallen van Drentse veldkeien. Ze waren met vele 
andere voorbeelden van creatieve vrijetijdsbesteding te 
zien op de expositie Hobby '70 van Humanitas Zuid-
Drenthe. 
Liefst 176 exposanten lieten daar van 8-12 oktober zien hoe 
veelzijdig Nederland in zijn vrije tijd kan zijn. Dat varieert 
van fotografie tot plastieken uit gevonden hout, van wijn-
maken tot heel bijzondere voorbeelden van modelbouw. 
Sommige hobbyisten toonden op video de verschillende 
fasen van hun bezigheden. En natuurlijk werd er ook volop 
we" gedemonstreerd. Hobby '70 is een tweejaarlijks 	

"
eve-

nement, waar Humanitas mensen de gelegenheid geeft te 
laten zien wat zij kunnen, zonder beloning, vaak met aan-
zienlijke handicaps. In oktober 1988 kunt u wéér in Hooge-
veen terecht! 

VARAHULP heeft vorig jaar 
bijna 5400 brieven met vra-
gen om informatie, advies en 
hulp ontvangen. Dit blijkt uit 
het jaarverslag over 1985, 
dat het samenwerkingsver-
band tussen de VARA, Kon-
sumenten Kontakt en Huma-
nitas heeft gepubliceerd. 
VARAHULP is in 1983 opge-
richt om te helpen met de be-
handeling van vragen die 
VARA-programma's oproe-
pen. Daarbij is in de eerste 
plaats gedacht aan reacties 
op de Konsumentenman-uit-
zendingen. 
Uit de aard van de reacties 
blijkt dat de briefschrijvers 
vooral mensen met een laag 

Voor mensen met vragen 
over familierecht, erfe-
nissen, testamenten, samen-
levingscontracten etc., is er 
sinds 1 september 1986 een 
Notaristelefoon. Men kan er 
van maandag tot en met vrij- 

inkomen en/of opleidingsni-
veau zijn. Ze zetten vaak zeer 
indringende problemen uit-
een. Volgens VARAHULP 
valt uit de brieven af te lei-
den dat kijkers veelal niet of 
nauwelijks terecht kunnen 
bij de meest voor de hand lig-
gende hulpverlenende of 
voorlichtende instanties. 
Kennelijk voorziet het Konsu-
mentenmanprogramma met 
daarachter VARAHULP daar-
om maar al te vaak in een 
nijpende behoefte, aldus het 
jaarverslag. In 1985 keken 
gemiddeld 1,53 miljoen men-
sen naar de Konsumenten-
man, met een waardering 
van 70,6. 

dag terecht tussen 9.00 en 
14.00 uur onder nummer 070-
46.93.93. Via de Notaristele-
foon zijn er ook gratis bro-
chures en informatiekaarten 
over verschillende notariële 
onderwerpen te bestellen. 

De „beschikking geldelijke 
steun huisvesting gehandi-
capten" is met ingang van 1 
augustus aanzienlijk ver-
eenvoudigd. Procedures 
worden korter en de gemeen-
ten krijgen meer bevoegdhe-
den. Bij subsidie-aanvragen 
voor eenvoudige aanpassin-
gen, die niet duurder zijn 
dan f 2.000,— is niet langer 
een advies van de Gemeen-
schappelijke Medische 
Dienst vereist. Voor duurde-
re aanpassingen geldt dat 
de bijdragen ineens ver-
strekt zullen worden wan-
neer de kosten lager zijn dan 
f 15.000,— (voorheen 
f 6.000,—) en wanneer de 

kosten hoger zijn dan 
f 15.000,— wordt jaarlijks 
een bijdrage verstrekt. De 
grens van f 15.000,— is ook 
van toepassing als het gaat 
over de zelfstandigheid van 
de gemeente. Boven de 
grens moet de goedkeuring 
van het departement ge-
vraagd worden. Al met al 
een snellere gang van zaken 
voor de gehandicapten zelf. 
Voor meer informatie kunt u 
zich wenden tot de Centrale 
Directie Voorlichting en Ex-
terne Betrekkingen van het 
Ministerie van VROM, Post-
bus 20951, 2500 EZ DEN 
HAAG, tel. 070-264201 of ge-
woon bij de gemeente. 

Vereenvoudigde 
subsidie 

7912g1e,dgan 

Oo lieven in 1985 

Omdat de Humanitas afdeling Groningen veertig jaar 
bestond reisde op donderdag 23 oktober j.l. een delegatie, 
bestaande uit 40 personen, naar Oldenburg in West-Duits-
land, om een bezoek te brengen aan de welzijnsorganisatie 
DPWV (Deutscher Paritatischer Wohlfahrtsverband), een 
overkoepelende organisatie, waar zo'n 2 miljoen leden bij 
aangesloten zijn. Het was een eerste kennismaking, 
máár . . . de bedoeling is om in de toekomst op allerlei gebied 
te gaan samenwerken. Na afloop van een bezoek aan 
een verzorgingshuis ging men - zoals dat hoort - gezamenlijk 
op de kiek! 
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Zeg 't maar! 
Ccrrla Reith-v.d. Pol was op 24 november de eerste winnares in „Zeg 't maar!". Zij 
koos in de laatste ronde wijselijk voor een keus uit de prijzenkast, die voor 
Humanitas was gevuld door Philips Nederland (MatchLine TV, vrieskast, koel-
vriescombinatie, magnetron-oven, MSX-computer, videorecorder en HiFi ste-
reo-toren), Euroase (vakantieverblijf in een vijfsterren-bungalow), Wedgwood 
(een 36-delig thee-, ontbijt- en eetservies), Vrij Nederland (een abonnement voor 
het leven op het weekblad met alle bijlagen) en Lauren t David (een zeer luxu-
euze vierdelige kofferset). Mevr. Reith, bestuurslid van Humanitas uit Berkel-
Rodenrijs en éérlijk door Notaris Bunk uitgeloot koos voor de videorecorder. Niet 
gek, voor maar één rijksdaalder. En dan kreeg ze uiteraard ook nog de kans-
kaart, die voor één gelukkige in de laatste uitzending f.  50.000,— waard zal zijn. 
Voor één rijksdaalder kunt ook u nog iedere week meedoen. Zet het juiste 
antwoord op de kijkersvraag van „Zeg 't maar!" (maandagavond na het acht uur-
journaal op Nederland 1) op een briefkaart met f 2,50 aan extra postzegels of op 
een girobiljet waarmee u f 2,50 overschrijft aan Zeg 't maar, postbus 538 6f 
postgiro 538, Hilversum. De rijksdaalder is voor het werk van Humanitas en de 
Humanitas/VARA-hulp! 

Als u zelf wel eens f 8000,— wilt 
winnen met een televisiespelletje 
moet u maandagavond, na het 8 uur- 
journaal kijken naar „Zeg 't maar!", 
VARA-TV, Nederland I. 
de rijksdaalder van de kijkersvraag 
moet naar postgiro 538 van „Zeg 't maar!", 
Hilversum en is bestemd voor HUMANITAS. 
Want . . . 

humscrijdtm 
helpt mensen 
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Munanitus-adressen 

FRIESLAND 
Emmakade 44, 
8933 AT LEEUWARDEN, 
tel. 058-138617 

GRONINGEN 
Hereweg 16, 
9724 AG GRONINGEN, 
tel. 050-120633 

DRENTHE 
Torenlaan 6 c, 
9401 HP ASSEN, 
tel. 05920-11121 

OVERIJSSEL 
Singelstraat 31, 
7411 HP DEVENTER, 
tel. 05700-18550 

GELDERLAND 
Nw. Nonnendaalseweg 15, 
6542 PA NIJMEGEN, 
tel. 080-786766 

UTRECHT 
p/a Centraal Bureau, 
Sarphatistraat 4, 
1017 WS AMSTERDAM, 
tel. 020-262445 

NOORD-HOLLAND 
p/a Centraal Bureau, 
Sarphatistraat 4, 
1017 WS AMSTERDAM, 
tel. 020-262445 

ZUID-HOLLAND 
Conradkade 52, 
2517 BR DEN HAAG, 
tel. 070-646353 

ZEELAND 
Koning Willem III-weg 4, 
4543 RD ZAAMSLAG, 
tel. 01153-1618 

NOORD-BRABANT 
Burg. Buijsenstraat 14, 
4835 BB BREDA, 
tel. 076-656973 

STREEKAFD ZUID-LIMBURG 
bureau gezinsverzorging, 
Oliemolenstraat 5, 
6411 GJ HEERLEN, 
tel. 045-719090 

AMSTERDAM 
Sarphatistraat 4, 
1017 WS AMSTERDAM, 
tel. 020-262445 

DEN HAAG 
Waldeck Pyrmontkade 906, 
2518 JV DEN HAAG, 
tel. 070-924202 

ROTTERDAM 
Heemraadssingel 184, 
3021 DM ROTTERDAM, 
tel. 010-764811 

Zeg 't muur! 
Carla Reith-v.d. Pol was op 24 november de eerste winnares in „Zeg 't maar!". Zij 
koos in de laatste ronde wijselijk voor een keus uit de prijzenkast, die voor 
Humanitas was gevuld door Philips Nederland (MatchLine TV, vrieskast, koel-
vriescombinatie, magnetron-oven, MSX-computer, videorecorder en HiFi ste-
reo-toren), Euroase (vakantieverblijf in een vijfsterren-bungalow),  Wedgwood 
(een 36-delig thee-, ontbijt- en eetservies), Vrij Nederland (een abonnement voor 
het leven op het weekblad met alle bijlagen) en Lauren t David (een zeer luxu-
euze vierdelige kofferset). Mevr. Reith, bestuurslid van Humanitas uit Berkel-
Rodenrijs en éérlijk door Notaris Bunk uitgeloot koos voor de videorecorder. Niet 
gek, voor maar één rijksdaalder. En dan kreeg ze uiteraard ook nog de kans-
kaart, die voor één gelukkige in de laatste uitzending f 50.000,— waard zal zijn. 
Voor één rijksdaalder kunt ook u nog iedere week meedoen. Zet het juiste 
antwoord op de kijkersvraag van „Zeg 't maar!" (maandagavond na het acht uur-
journaal op Nederland 1) op een briefkaart met .1 Z 50 aan extra postzegels of op 
een girobiljet waarmee u f 2, 50 overschrijft aan Zeg 't maar, postbus 538 Cd 
postgiro 538, Hilversum. De rijksdaalder is voor het werk van Humanitas en de 
Humanitas/VARA-hulp! 

Als u zelf wel eens f 8000,— wilt 
winnen met een televisiespelletje 
moet u maandagavond, na het 8 uur- 
journaal kijken naar „Zeg 't maar!", 
VARA-TV, Nederland I. 
de rijksdaalder van de kijkersvraag 
moet naar postgiro 538 van „Zeg 't maar!", 
Hilversum en is bestemd voor HUMANITAS. 
Want . . . 

huransuits2 
helpt mensen 
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Humunitas-adressen 

FRIESLAND 
Emmakade 44, 
8933 AT LEEUWARDEN, 
tel. 058-138617 

GRONINGEN 
Hereweg 16, 
9724 AG GRONINGEN, 
tel. 050-120633 

DRENTHE 
Torenlaan 6 c, 
9401 HP ASSEN, 
tel. 05920-11121 

OVERIJSSEL 
Singelstraat 31, 
7411 HP DEVENTER, 
tel. 05700-18550 

GELDERLAND 
Nw. Nonnendaalseweg 15, 
6542 PA NIJMEGEN, 
tel. 080-786766 

UTRECHT 
p/a Centraal Bureau, 
Sarphatistraat 4, 
1017 WS AMSTERDAM, 
tel. 020-262445 

NOORD-HOLLAND 
p/a Centraal Bureau, 
Sarphatistraat 4, 
1017 WS AMSTERDAM, 
tel. 020-262445 

ZUID-HOLLAND 
Conradkade 52, 
2517 BR DEN HAAG, 
tel. 070-646353 

ZEELAND 
Koning Willem III-weg 4, 
4543 RD ZAAMSLAG, 
tel. 01153-1618 

NOORD-BRABANT 
Burg. Buijsenstraat 14, 
4835 BB BREDA, 
tel. 076-656973 

STREEKAFD ZUID-LIMBURG 
bureau gezinsverzorging, 
Oliemolenstraat 5, 
6411 GJ HEERLEN, 
tel. 045-719090 

AMSTERDAM 
Sarphatistraat 4, 
1017 WS AMSTERDAM, 
tel. 020-262445 

DEN HAAG 
Waldeck Pyrmontkade 906, 
2518 JV DEN HAAG, 
tel. 070-924202 

ROTTERDAM 
Heemraadssingel 184, 
3021 DM ROTTERDAM, 
tel. 010-764811 


