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Hyperventilatie 

Gewoon inademen en uit-
ademen. Dat is niet voor 
iedereen steeds even ge-
makkelijk. Spanningen en 
angsten waarmee mensen 
leven kunnen van invloed 
zijn op de kontrole over de 
ademhaling en soms de be-
heersing er van op hol doen 
slaan. We spreken dan van 
hyperventilatie. 
Sinds 1983 probeert de Ne-
derlandse Hyperventilatie 
Stichting een betere voor-
lichting, informatie en 

Onlangs bezocht een dele-
gatie van het Humanistisch 
Overleg Mensenrechten 
(HOM)Midden-Amerika om 
zich opnieuw op de hoogte te 
stellen van de mensenrech-
tensituatie in een aantal lan-
den. In 1984 vond er een 
soortgelijke missie plaats. 
Na afloop concludeerde men 
verslechterde omstandighe-
den in Nicaragua en een ver-
betering in El Salvador. In de 
Volkskrant van 27 maart j.l. 
reageerde de redacteur van 
het El Salvador Bulletin, Wil-
lem Bos, met een stevige kri-
tiek. Zonder iets af te willen 
doen aan de mensenrechten 
problematiek in Nicaragua 
beoordeelt hij de gesigna-
leerde verbetering in El Sal-
vador als uiterst dubieus. In 
1985 vonden er in El Salvador 
1655 politieke moorden 
plaats. Minder dan in de 
voorafgaande jaren, maar 
het betekent wel zo'n 4 ver-
dwijningen en geheime te-
rech tstellingen per dag. Te-
gelijk is het aantal politieke 
gevangenen sterk toegeno-
men. Bovendien wordt het 
martelen van gevangenen 
van regeringszijde officieel 
gesanctioneerd. Een presi-
dentieel decreet uit 1984 
noemt door martelingen af-
gedwongen bekentenissen 

hulpverlening met betrek-
king tot hyperventilatie op 
gang te brengen. De stich-
ting kampt momenteel met 
een ernstig gebrek aan vrij-
willig(st)ers. Men zoekt met 
name mensen die aan het 
ledeblad Hyper willen 
meewerken en mensen die 
kunnen bijdragen aan de 
PR van de stichting en aan 
het organiseren van bijeen-
komsten. 
Voor meer informatie kunt 
u terecht bij: 

P. Veltman tel. 020-733841 

voor de rechtbank een volle-
dig en voldoend bewijs van 
schuld. Al even officieel is, 
dat werknemers bij diverse 
nutsbedrijven rechtstreeks 
onder de krijgstucht vallen. 
Staken staat daarmee gelijk 
aan desertie. Nog pas recent 
bracht een onafhankelijke 
mensenrechtenorganiscrtie 
naar voren, dat 80 procent 
van de schendingen van de 
mensenrechten in El Salvct-
dor voor rekening van de re-
gering Duarte en het leger 
komen. In februari '86 noem-
de het universiteitsblad San 
Salvador Proceso de men-
senrechtensituatie ter lande 
even slecht als de jaren er-
voor. Volgens Bos wordt deze 
conclusie gedeeld door alle 
onafhankelijke Salvadori-
aanse en internationale 
mensenrechten organisa-
ties. Hij vraagt zich af hoe 
een bezoek van enkele da-
gen in vredesnaam tot een 
tegengestelde conclusie 
heeft kunnen leiden. Letter-
lijk schrijft hij: ,, Welke huma-
nistische mensenrechten be-
lang daarmee gemoeid is, is 
mij een raadsel." 

WEERWOORD HOM 
HOM-secretaris Pieter van 
Veenen, zegt dat de kritiek 
van Willem Bos gebaseerd is 

Misschien bent u er wel ge-
weest. Op die grote bijeen-
komst in het Amsterdamse 
Concertgebouw ter gelegen-
heid van het veertigjarig be-
staan van „Het Verbond". 
Zelf kon ik geen toegangs-
kaart meer krijgen . . . Lub-
bers was me net voor, maar 
wel kregen velen het boekje 
over het veertigjarig bestaan 
van het H. V. toegestuurd. 
Alles bij elkaar een dikke 
tweehonderd pagina's. Dus 
staat er ook veel in. Over de 
organisatie zelf, over de 
dienstverlening en over de 
inhoudelijke vraagstukken 
waar het Humanistisch Ver-
bond mee te maken heeft. 
In 1946 opgericht om naast 

op een vertekend beeld van 
de HOM-bevindingen. Feite-
lijk heeft de HOM-delegatie 
waargenomen, dat er van de 
beloften van de El Salvadori-
aanse president Duarte wei-
nig terecht is gekomen. 
Hooguit is een halve stap ge-
zet waar er twee waren toe-
gezegd. Het is zeker niet zo 
dat de mensenrechtensitua-
tie in El Salvador wezenlijk 
is verbeterd. Het aantal poli-
tieke moorden is verminderd 
tot ongeveer een kwart van 
twee jaar geleden, maar die 
situatie kan van de ene dag 
op de andere ten ongunste 
veranderen. Er is geen enkel 
bewijs dat Duarte de doods-
eskaders, veiligheids-
diensten en militairen meer 
onder kontrole heeft gekre-
gen. De vergelijking met Ni-
caragua, is niet door het 
HOM getrokken. De HOM-
zorgen over de mensenrech-
tensituatie in Nicaragua zijn 
van een heel andere orde. De 
schending van politieke en 
burgerlijke rechten door de 
regeringen in Nicaragua en 
El Salvador zijn totaal ver-
schillend. Uit een totale be-
oordeling komt de regering 
van Nicaragua nog steeds 
positief en die van El Salva-
dor nog steeds negatief uit 
de bus. 

de strijd voor de rechten van 
buitenkerkelijken tevens de 
verdieping van het humanis-
tisch levensbesef van de on-
kerkelijke massa's mogelijk 
te maken. Het is nog wel 
eens goed om te lezen hoe-
veel weerstand er in gods-
dienstige kring moest wor-
den overwonnen voordat er 
een „beetje" erkenning 
kwam. Met de Roomskatho-
lieken kwam na een traag 
aanvaardingsproces aan het 
eind van de zestiger jaren 
een dialoog tot stand, maar 
de meer fundamentalisti-
sche groeperingen zijn nog 
steeds een broeihaard van 
verzet tegen het humanisme. 
Zo lezen we in de inleiding. 
Logisch dat we de twee pagi-
na's die geschreven zijn over 
de verhouding tot Humcrni-
tas met extra aandacht heb-
ben gelezen. Per slot was de 
éérste Humani tas-voorzitter 
mr. J. In 't Veld ook lid van het 
eerste hoofdbestuur van het 
Verbond. We lezen dat er een 
afspraak gemaakt werd dat 
het HV de rol van „de kerk" 
zou gaan spelen en Humani-
tas die van de „Diaconie"  
waarbij de ironie dan zatin 
het feit dat de diaconie er 
eerder was dan de kerk ze blf.
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den de liberale HV-leden 
grote bezwaren hebben ge-
had tegen te innige con tac-
ten met Humcrnitas, dat naar 
hun mening „te rood" was. 
De sterke en de zwakke mo-
menten van het Verbond ko-
men aan de orde. Aan u de 
keus wat zwak of sterk is. 
Het boekje helemaal doorle-
zen is een hele kluif. Finan-
cieel werd het mogelijk ge-
maakt door W. V.C. en de 
Stichting Weezenkas. Bert 
Boelaars had de eindredac-
tie en het werd onder auspi-
ciën van Stichting Socrates 
uitgegeven bij de Walburg 
Pers. 

MARIUS HOFHUIS 

Humanistisch Verbond 
Op weg naar een halve eeuw KWH VAM HMMH2 

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. 

Kritiek op HOM-bevindingen 
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LEGATEN 
Zij, die Humanitas in hun laatste wilsbe- 
schikking een legaat wensen toe te ken- 
nen, zouden hiervoor de volgende formu- 

lering kunnen gebruiken: 

„Ik legateer, vrij van rechten en kosten, 
aan Humanitas, nederlandse vereniging 
voor maatschappelijke dienstverlening 
en samenlevingsopbouw, gevestigd te 
Amsterdam, een som groot 	 

gulden." 

Schenkingen, legaten en erfstellingen 
zijn onderworpen aan een verlaagd vast 
tarief van 11% ingevolge artikel 24-1, 40 

alinea van de Successiewet 1956, terwijl 
voor 1985 voor schenkingen een bedrag 
van f 6.348,— is vrijgesteld van schen- 

kingsrecht en voor legaten en erf- 
stellingen een bedrag van f 12.695,— is 
vrijgesteld van successierecht. (Deze be- 
dragen worden jaarlijks geïndexeerd). 
Boven de vastgestelde bedragen wordt 

de gehele verkrijging belast. 

Zij, die Humanitas financieel willen  steu-
nen, kunnen dit doen door overmaking 
van een bijdrage op postgirorekening 
58.2000 of bij de Hollandse Koopmans-

bank (rekeningnr. 63.50.11.581) ten name 
van Humanitas Centraal Bureau te Am- 

sterdam. 

Toen eindelijk, al weer vele jaren gele-
den, door vice-premier Hans Wiegel 
(VVD) en Jantien Kraayeveld, staatsse-
cretaris van het CDA, een antidiscrimi-
natie-ontwerp werd ingediend, leek het 
een klein kunstje daarvoor een meer-
derheid in het parlement te verkrijgen. 
Dat leek zo. Vele groepen uit de samen-
leving hadden jarenlang om zo'n wet 
gevraagd. De gelijkwaardigheid van 
mensen wordt en werd keer op keer ge-
weld aangedaan. Grof geweld, dode-
lijk geweld soms . . . We  huiveren als 
een alleenstaande, thuis om duistere 
redenen vermoord blijkt te zijn, door 
enige jongens rond de 20 • • • 
Op dat wetsontwerp kwamen plotse-
ling zeer veel brieven bij de regering 
binnen. Meer dan 20.000  brieven leken 
wat betreft motieven en inhoud sterk op 
elkaar. De reactie van orthodoxe Neder-
landers liep gedisciplineerd.  De EO-le-
den deden wat hen herhaaldelijk ge-
vraagd werd. Ze schreven. 
Want . . . ! De vrijheid van onderwijs 
leek in gevaar. Welke vrijheid? De vrij-
heid soms om kinderen  van buitenland-
se ouders en niet-kerkelijke  Nederlan-
ders les te blijven (geven)?  Ja! Die moet 
blijven bestaan. En de vrijheid om ver-
volgens niet-kerkelijke  onderwijzers, 
nota bene de verwanten van diezelfde 
niet-kerkelijke of mosiirn-kinderen, niet 
aan te nemen?? De vrijheid om een ho-
mosexuele onderwijzer(es) te ontslaan? 
Of met ontslag te bedreigen? Ja die 
„vrijheid" moet ook blijven bestaan. Le-
ve de dubbele moraal en de extra over-
heidsgelden die blijven vloeien . . . 
Als 10 niet-kerkelijke  (groot)ouders 
overleggen en besluiten om ieder hun 2 
(klein)kinderen niet naar een Christelij-
ke school te zenden, betekent dit dat de 
zeer scheve kansen op de arbeidsmarkt 
voor een niet-kerkelijke onderwijzer 
ietsje rechter worden getrokken. Ou-
ders zijn dus wel degelijk werkgever! 
Realiseert u zich dat voldoende? 
De felle strijd van de EO en van een 
aantal protestantse  kerken vóór voor-
rechten en de insinuerende suggestie 
dat je als schoolbestuur-bovenartikel 

1 van de grondwet - extra rechten moet 
behouden om bijv. homo-vrouwen en 
-mannen te kunnen ontslaan, sloeg ook 
bij realistischer Christenen, die vanuit 
het CDA opereren, sterk aan. Wèg wets-
ontwerp. Wèg kans op rechten voor 
mensen! 
De heren Lubbers (CDA) en Van Aarden-
ne (VVD) vormden in 1982 een regering. 
Met een regeerakkoord dat volgens ve-
len te star wordt nageleefd. Benauwend 
voor de eigen inbreng vanuit de Twee-
de Kamer, m.n. de niet-regeringspar-
tijen. 
Eén ding lukt deze regeerkombinatie 
niet. Het maken van een wet gelijke be-
handeling. Gelijke behandeling van 
mensen, schijnt voor Christenen nog 
steeds moeilijk te realiseren. En de 
VVD? De VVD, waarop bij dit soort pro-
blematieken velen de hoop vestigen? 
De VVD-ministers buigen mee. Helaas! 
Euthanasie kon ook al niet geregeld 
worden. Een minderheid van ons volk, 
die als de laatste dagen zijn geslagen, 
pijn en aftakeling tot het einde wil door-
maken, doet alsof u en ik hen straks 
dwingen voor „de zachte dood" te 
kiezen! Eenzelfde minderheid van ons 
volk is principieel tegen ongehuwd sa-
menwonende en tegen homosexuelen. 
Pure discriminatie waartegen het ver-
zet groeit. 
Nu wil die EO, net als Veronica, de A-
status, dus meer zendtijd. Oók om hun 
van vooroordeel getuigende strijd te-
gen de wet gelijke behandeling van 
mensen te kunnen intensiveren. Nu al 
wordt door hen een petitie tegen de wet-
geving voorbereid, die nieuwe leden 
meteen kunnen ondertekenen. Hun 
motto: „Laat uw stem gelden, kies EO!" 
Dit inspireert tot een solide tegenactie. 
Laat ons motto zijn: „Denk na en praat 
met elkaar! Kies bewust voor onderwijs, 
voor scholen, voor verzorgingstehuizen 
en ziekenhuizen, die niet discrimi-
neren!" 
Voor alle mensen precies dezelfde vol-
waardige A-status!! Niet voor de ene de 
Arrogante AA, en voor de ander het be-
ledigende B(eetje)! 
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Ook gezelligheid in de keuken van het grootschalig tehuis. 

Verstandelijk gehandicapten 
verdienen zorg van Humanitas 

In 1985 vonden in de Verstandelijk Gehandicapten-zorg in 
Nederland twee gebeurtenissen plaats, die aanleiding gaven 
tot de nodige discussie. De Regering gaf in een Beleidsnota de 
aanzet tot een nieuwe opzet van de zorg. Aanleiding daartoe 
was het gevoel, dat de jarenlange voorsprong was omgesla-
gen in een achterstand. De kwaliteit van de zorg was uitste-
kend, maar het stelsel verstard. En Humanitas opende haar 
eerste twee gezinsvervangende tehuizen voor verstandelijk 
gehandicapten. „Het wereldje" reageerde daar negatief op. 
Alsof juist Humanitas de „verzuiling" zou laten herleven. 

In het verleden is de zorg voor verstan-
delijk gehandicapten vooral aangepakt 
door het particulier initiatief. Veelal op 
grond van de aan het christelijk geloof 
ontleende plicht tot zorg voor de armen, 
zieken, mismaakten en andere mis-
deelden. De pioniers uit die tijd ver-
dienen nog steeds grote bewondering. 
In de overwegend christelijke samenle-
ving, die Nederland toen kende, vol-
deed deze vorm van particulier initia-
tief uitstekend. Iedereen kon wel een 
instelling vinden die aansloot bij de 
eigen overtuiging, want de verschei-
denheid was even groot als de verschei-
denheid aan christelijke kerken. Tra-
gisch is, dat deze verscheidenheid zich 
ontwikkelde via het systeem van de ver-
zuiling; het zich opsluiten binnen de 
eigen (religieuze of niet-religieuze) 
groep. De afbraak van deze verzuiling 
in en na de zestiger jaren wordt alge-
meen als een groot goed beschouwd. 
Maar jammergenoeg is daarmee een 
sfeer ontstaan, waarin iedere aktiviteit 
vanuit een bewuste maatschappij-visie 
al heel snel het etiket van verzuiling 
opgeplakt krijgt. Het recht een eigen 
keuze te maken houdt in, dat er ook iets 
te kiezen moet zijn. Waar uit angst voor 
verzuiling verscheidenheid wordt op-
geofferd aan algemeenheid ontbreekt 
die keuze. 

RECHT OP KEUZE 
Mensen hechten aan de omgeving, 
waarin zij opgroeien. De levensvisie of 
levensbeschouwing maakt daar een 
belangrijk deel van uit en is onder meer 
bepalend voor o.a. de relaties die men 
wil aangaan. Het duidelijkste komt dat 
tot uiting in de keuze, met wie men wil 
samenwonen in één huis. Dat geldt óók 
voor verstandelijk gehandicapten. 
Soms hoort men, dat „dit soort mensen" 
in „dit soort zaken" niet zelf kan kiezen 
en hun keuze wordt vooral door de ou-
ders bepaald. Afgezien van de vraag, of  

het juist is dat „de" verstandelijk ge-
handicapten niet zelf zouden kunnen 
kiezen, kun je de vraag stellen wat er op 
tegen is dat ouders zich zo sterk betrok-
ken voelen bij het wel en wee van hun 
kinderen. Zijn vreemden soms beter in 
staat een zo persoonlijke keuze te ma-
ken? De band tussen de ouders en hun 
gehandicapte kind is meestal zeer 
sterk, ook als het kind ouder wordt. Het 
kind is opgegroeid in het milieu van de 
ouders en ontleent daaraan veel van 
eigen gewoonten en opvattingen. Als 
het kind dan op een gegeven moment 
uit het ouderlijk huis vertrekt naar een 
eigen leef situatite ligt het voor de hand 
aan te sluiten bij een sfeer, die als ver-
trouwd en dus veilig wordt aangevoeld. 
Dat geldt voor ieder mens, maar mis-
schien voor de verstandelijk gehandi-
capte in het bijzonder. 

In een „algemene" voorziening woont 
iedereen, ongeacht de eigen achter-
grond en de eigen opvattingen, bij el- 

kaar. De verscheidenheid aan ideeen, 
normen en denkbeelden is groot. Som-
mige mensen kunnen zich in zo'n situa-
tie uitstekend handhaven. 

SOMS VERWARREND 
Voor veel anderen werkt het verwar-
rend en bedreigend. Zo ook voor veel 
verstandelijk gehandicapten. Het in-
tiemste deel van hun wereld hun huis, 
wordt dan een plaats, waar zij zich niet 
meer veilig voelen. In de praktijk blijkt 
dat daarmee vaak de eigen achter-
grond en daarmee de basis voor een 
verdere verstandelijke ontwikkeling 
wordt afgekapt. En dat is niet de bedoe-
ling van onze zorg. Wat voor antwoor-
den kan een bewoner van een algeme-
ne voorziening verwachten op vragen 
over doodgaan, sexualiteit, relaties? 
Zowel de groep medebewoners als de 
begeleiders herbergen in een algeme-
ne instelling verschillende opvattin-
gen. Dan is het vaak toeval wie er ant-
woord geeft en hoe dat antwoord luidt. 
Terwijl juist verstandelijk gehandicap-
te mensen bij dit soort problemen (een 
beetje) duidelijke hulp goed kunnen ge-
bruiken. Daarmee is niet gezegd, dat de 
zorg in de algemene instellingen slecht 
zou zijn. Integendeel, aan de ortho-pe-
dagogische begeleiding, vergroting 
van de zelfredzaamheid en integratie, 
wordt met grote inzet en deskundigheid 
gewerkt. Maar datgene waardoor het 
individu wordt bepaald, de eigen ach-
tergrond en eigen persoonlijkheid, ko-
men onvoldoende aan de orde. Huma-
nitas probeert dat Cmders te doen. 

4 ijl kij MEM VOV MEM 



Tehuis: gewoon een huis in een rijtje. 

„Handje meehelpen" bevordert 't welzijn. 

EIGEN VISIE 

Momenteel is meer dan de helft van de 
Nederlandse bevolking buitenkerke-
lijk, terwijl zo'n 20% aangeeft zich min 
of meer te kunnen vinden in een huma-
nistische wijze van denken. Vanuit die 
achtergrond ligt het voor de hand, dat 
ook vanuit het humanistische deel van 
Nederland zorg aan verstandelijk ge-
handicapten wordt geboden. Dat Hu-
manitas als vereniging voor maat-
schappelijke dienstverlening die zorg 
op zich neemt spreekt dan ook vanzelf. 
Dat betekent niet, dat Humanitas woon-
gelegenheid voor verstandelijk gehan- 
dicapten neerzet, waar alleen huma- 
nisten wonen en werken, nog afgezien 
van de erkenningsnormen van de over- 
heid (waar ook de financiering van af- 
hankelijk is). 

Uitgangspunt voor onze zorg zijn kern-
punten, die zijn voortgekomen uit de in 
1982 verschenen nota „Zorg voor ver-
standelijk gehandicapten vanuit Hu-
manitas - tien aanzetten tot humaan 
handelen". 
U herkent de humanistische wortels in 
vijf kernpunten: 

a. de principiële gelijkheid van men-
sen, ondanks hun individuele ver-
schillen; 

b. de fundamentele onderlinge verbon-
denheid van mensen; 

c. de ontplooiing en realisatie van indi-
viduele vermogens; 

d. de vrijheid van ieder mens eigen 
keuzes te maken en 

e. het vermogen tot redelijke en zedelij-
ke verantwoording. 

Ook anderen erkennen vaak deze uit-
gangspunten, al dan niet naast het ge-
loof. Voor Humanitas zijn het de wezen-
lijke kernpunten waar alles om draait. 
In deze benadering kan de verstande-
lijk gehandicapte nooit tot „voorwerp" 
worden gedegradeerd, niet in de dage- 

worden. Diezelfde bestuurders stellen 
ook de werkers aan. Dat hoeven geen 
uitgesproken humanisten te zijn, maar 
die moeten zich wel kunnen thuisvoe-
len in een humanistische sfeer en onze 
grondgedachten en beleidsuitgangs-
punten onderschrijven. De samenstel-
ling van deze besturen is een belang-
rijke taak voor de afdelingen van Hu-
manitas, daarbij ondersteund door de 
Bestuurscommissie en de voor dit werk 
aangetrokken medewerkers van het 
Centraal Bureau. 

WACHTLIJST 
Om voor plaatsing in een gezinsvervan-
gend tehuis (GVT) of een internaat in 
aanmerking te komen moet de verstan-
delijk gehandicapte geregistreerd 
staan op een wachtlijst. Bij inschrijving 
kan men aangeven of men voorkeur 
heeft voor een voorziening met een be-
paalde „kleur". Op basis van die (regio-
nale) wachtlijsten bepaalt de overheid, 
welke instelling een nieuwe voor-
ziening mag realiseren. 

Helaas is niet voldoende bekend, dat 
Humanitas in de zorg voor verstandelijk 
gehandicapten aktief is. Vaak wordt de 
voorkeur geregistreerd voor een alge-
mene instelling terwijl een humanisti-
sche voorkeur meer, voor de hand zou 
liggen. Dit betekent dat een grotere be-
kendheid van Humanitas in dit opzicht 
ook een toenemende keuze vóór Huma-
nitas kan inhouden. 

Een praktisch probleem is daarnaast, 
dat de overheid er (terecht) naar streeft 
nieuwe voorzieningen dáár te plaatsen, 
waar ze het meest nodig zijn, hetgeen 
soms strijdig is met het uitgangspunt 
van Humanitas, „dat de zorg voor de 
verstandelijk gehandicapten niet los 

VERVOLG OP PAGINA 6 

lijkse zorg en niet in de ortho-pedagogi-
sche begeleiding. Toegegeven, dit 
klinkt allemaal wat abstract. In de 
praktijk moeten dagelijks keuzes ge-
maakt worden en vragen beantwoord, 
Mensen verschillen; hun handicaps 
verschillen. Daar goed mee leren om-
gaan probeert Humanitas te realiseren 
via een methodische aanpak; de dis-
cussies in een breder kader te plaatsen 
en de uitgangspunten te vertalen in een 
samenhangende wijze van werken, met 
respekt voor ieders eigen persoonlijk-
heid; óók die van de verstandelijk ge-
handicapte. 

BESTUURLIJKE BANDEN 

Voor een praktische band met de huma-
nistische organisaties is gezorgd, door 
bestuurders ook uit die kring aan te 
trekken. Op die wijze wordt de grootst 
mogelijke zekerheid verkregen, dat be-
leidsbeslissingen ook vanuit een hu-
manistische achtergrond genomen 
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Verstandelijk gehandicapte moet zich ook „thuis voelen". 
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van de Vereniging mag komen te 
staan." In ieder projekt behoren men-
sen vanuit de afdeling aktief te zijn, als 
vrijwilliger of als bestuurder. Initia-
tieven vanuit de afdelingen zijn vaak de 
beste initiatieven. Maar soms is er be-
langstelling in een streek, waar de be-
hoefte aan nieuwe instellingen van hu-
manistische huize gering is en soms 
zijn er goede mogelijkheden een instel-
ling op te zetten in een omgeving, waar 
Humanitas en zusterorganisaties on-
voldoende draagvlak bieden. Dat zijn 
reële problemen. Mé& als er proble-
men zijn, zijn er meestal ook wel oplos-
singen. 

KLEINSCHALIGHEID 

In de periode, dat het Rijk een groot 
tekort aan capaciteit bij de verstande-
lijk gehandicapten-zorg constateerde, 
was Herman van Gelder de man die bij 
Humanitas de mogelijkheden onder-
kende en gebruikte. Vier gezinsvervan-
gende tehuizen en een drietal begeleid 
kamerbewonen-projekten waren het re-
sultaat. Kenmerkend voor zijn aanpak 
was de keuze voor het individu en van 
daar uit voor kleinschalige projekten. 
Humanitas streeft naar een maximaal 
aantal bewoners per GVT van 16, wat 
gelijk het minimum is voor een gezonde 
exploitatie. De begeleid kamerbewo-
nen-projekten voldoen zelfs nog beter 
aan onze voorkeur voor kleinschalig-
heid: in die projekten woont hooguit een 
zestal mensen. Kleinschaligheid heeft 
echter ook een nadeel: de op zich al 
beperkte begeleiding door vrijwilligers 
moet worden ondersteund en gecoOrdi-
neerd. Maar daar is dan weer te weinig 
geld voor beschikbaar. Hoewel het be-
leid van de overheid voor de komende 
jaren nog niet vastligt, ontwikkelen 
zich al wel enkele hoofdlijnen, waar-
mee ook Humanitas rekening dient te 
houden. Een belangrijk gegeven is de 
verschuiving van de „intra-murale" 
zorg (zorg binnen instellingen) naar 
„extra-murale" vormen van zorg, d.w.z. 
buiten grote instellingen. Daarmee 
wordt er naar gestreefd ieder de zorg te 
bieden, die het beste past bij de situa-
tie. Geen standaard-oplossingen, maar 
zorg naar behoefte. Het ideaal is, dat 
mensen vanuit een inrichting naar een 
gezinsvervangend tehuis gaan, van 
daaruit naar een begeleid kamerbewo-
nen-projekt en soms zelfs van daar uit 
naar een zelfstandige woning. Ambu-
lante hulp gaat daarnaast de plaats in-
nemen van de zorg binnen de instelling: 
de hulp gaat naar de mensen toe. Op 
het eerste oog kan Humanitas met deze 
opzet uitstekend overweg. De proble-
men ontstaan pas, als de overheid het 
beleid „handen en voeten" gaat geven 
en, concreet gezegd, met geld over de 
brug moet komen om het beleid uit te 
laten voeren. Dan blijkt dat ook op weg 
naar een betere struktuur van de ver-
standelijk gehandicapten-zorg „de cost 
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voor de baet uit moet gaan". (36k als dat 
aanvankelijk meer geld kost. 

KNELPUNTEN 

Onze moderne, westerse maatschappij 
doet steeds sterker een beroep op het 
verstand. Vroeger kocht je bij de con-
ducteur een kaartje voor de tram. Te-
genwoordig moet je moeilijk manoeu-
vreren met een strippenkaart. Vroeger 
betaalde je met gewoon geld. . . tegen-
woordig loopt iedereen rond met pasjes 
en cheques en betaalkaarten die je 
moet invullen. Is het een wonder, dat 
verstandelijk gehandicapten steeds va-
ker hulp nodig hebben om in onze sa-
menleving overeind te blijven? Die 
hulp, die onmisbare begeleiding, kost 
natuurlijk geld. 
De bewoners betalen zelf vanuit eigen 
inkomen of uitkeringen voor hun huis-
vesting en hun levensonderhoud. Om 
hen ook zelf voor de begeleiding op te 
laten draaien is niet eerlijk. Dat gebeurt 
in andere zorgsectoren ook niet. Nu na 
het afsluiten van de „inhaaloperatie" 
voor de gezinsvervangend tehuizen 
weer stagnatie  optreedt tengevolge van 
geldgebrek dringt zich dan ook de ge-
dachte op, dat het beleid uiteindelijk 
méér bepaald wordt door de bezuini-
gingsproblematiek dan door de nood-
zaak van vernieuwing in de zorg. Een 
tweede knelpunt is de regionalisering: 
beslissingsbevoegdheden en beleids-
bepaling worden verschoven 

waarin waa
na

n de in 
 arre- 

gionale overleg 
dat gebied  werkzame  instellingen sa-
menwerken. Dat besturen op die wijze 
meer bij het beleid worden betrokken 
lijkt prima, maar het zijn ook direkt be-
langhebbenden. • • Duidelijk is, dat  

deze ontwikkeling het Humanitas niet 
makkelijk maakt. Toch blijft Humanitas 
overleg- en samenwerkingsvormen 
steunen, die zich duidelijk ten doel stel-
len tot een zo goed mogelijk afstem-
ming van de zorg op de hulpvraag te 
komen. Humanitas verzet zich er echter 
tegen, als dat tot het inleveren van de 
eigen zelfstandigheid leidt en daarmee 
van de eigen verantwoordelijkheid voor 
een inbreng vanuit het humanisme. 
Want in onze opvattingen mag de zorg 
voor verstandelijk gehandicapten niet 
verworden tot een eenheidsworst, die 
geen recht doet aan de verscheidenheid 
van mensen in hun opvattingen en ach-
tergronden. 

EIGEN PLAATS HUMANITAS 

Humanitas heeft zich in enkele jaren 
een bescheiden eigen plaats binnen de 
verstandelijk gehandicapten-zorg ver-
overd. Er zijn in Nederland nu ca. 500 
gezinsvervangende tehuizen. Als het 
vijfde tehuis van Humanitas dit jaar 
opengaat is precies één procent van de-
ze zorg in handen van Humanitas ge-
legd. Dat staat in geen verhouding tot 
die twintig procent van alle Nederlan-
ders, die zeggen zich in het humanisti-
sche denken te kunnen vinden. Een 
plaats bovendien die nog lang niet on-
bedreigd is. Maar ook een plaats, waar-
op Humanitas rècht heeft. Niet omdat 
wij het bèter zouden doen. Maar omdat 
Humanitas iets geheel eigens aan de 
zorg heeft toe te voegen: de aandacht 
voor de eigen persoonlijkheid van iede-
re gehandicapte, vanuit onze humanis-
tische levensovertuiging. 

J.B./E.S. 



Privatiseringsziekte en gezondheidszorg 

In het weekblad de Groene Amsterdam-
mer maakte men in januari melding 
van bressen in de opvatting dat gezond-
heidszorg géén commercieel produkt 
zou mogen zijn. 
„Aan alles valt te verdienen dus waar-
om dan niet aan het medisch produkt," 
hoort men steeds vaker roepen. Waar-
om zou de zieke die meer kan en wil 

Zorgen om 
inzagerecht 

De Vereniging van Nederlandse psychi-
aters maakt zich zorgen om het per 1 
januari ingevoerde recht van psychia-
trische patiënten om hun eigen dossier 
te mogen inzien. De Vereniging heeft 
staatssecretaris Van der Reyden in ver-
band daarmee verzocht het inzagerecht 
voor te dragen ter schorsing of vernieti-
ging door de Kroon. Men is van mening 
dat een 'onvoorwaardelijk' inzagerecht 
binnen de psychiatrie tegen het belang 
van de patiënt is. In het algemeen vindt 
men het inzagerecht niet onaanvaard-
baar, maar wel wanneer dit psychiatri-
sche patiënten betreft. Het gaat dan 
met name om geestelijk labiele 
mensen. 
De psychiaters vinden in hun opvatting 
steun bij de artsenorganisatie KNMG 
die zich ook al uitspreekt tegen onbe-
lemmerd inzagerecht van cliënten van 
de Gemeenschappelijk Medische Dien-
sten en bedrijfsverenigingen. Inzage-
recht wil men voorbehouden aan art-
sen. Kennis van wat er over patiënten 
genoteerd staat zou voor de betrokke-
nen wel eens schadelijk kunnen zijn 
voor hun geestelijke en lichamelijke ge-
zondheid redeneert men. Klaarblijke-
lijk is zelf verantwoordelijkheid een on-
bekend begrip binnen bepaalde krin-
gen van de medische stand. Bovendien, 
wellicht is géén kennis van zaken van 
patiënten die wèl kennis wensen, zeker 
zo schadelijk voor hun welbevinden. 

betalen niet wat meer 'kwaliteitszorg' 
geboden kunnen krijgen, d.w.z. meer 
recht op hooggekwalificeerde  deskun-
digen en een betere verzorgingsentou-
rage. Kortom op dekens met een gouden 
draadje en extra aandacht.  Het principe 
van de rangen en standen  (klassen) in 
bedden zou uitgebouwd kunnen wor-
den naar kwaliteits-privé  klinieken op 
commerciële basis. Niet voor Jan en Al-
leman natuurlijk, maar dat spreekt van-
zelf. Wie het breed heeft  moet het ook op 
zijn ziekbed breed kunnen laten han-
gen. Wie normaal al op een houtje bijt, 
moet niet verwachten  dat dit tijdens 
ziekte anders zal zijn. 
De eerste "schapen" laten hun oren al 
hangen naar het commerciële  zieken-
huis. De super CDA-adviseur prof. Van 
de Grinten liet weten dat juist de argu-
menten tégen commercialisering over-
tuigend moeten zijn inplaats van an-
dersom. De algemeen  directeur van het 
Academisch Ziekenhuis te Leiden, mr. 

dr. J. Peters zou graag een experiment 
met een commercieel ziekenhuis willen 
beginnen. Van sponsoring is hij boven-
dien ook niet vies. Waarop men in de 
Groene Amsterdammer schrijft: „Is de 
weg vrij voor een Pall-Mali kliniek voor 
longkankerpatiënten?" 

PARASITAIRE GENEESKUNDE 

Zit het er in of zit het er niet in? En zijnde 
'goede' voorbeelden van vrij onderne-
merschap in deze uit het free enterprise 
paradijs USA niet erg verontrustend? 
Ruim honderdduizend bedden zijn daar 
in handen van een klein aantal zieken-
huisconcerns. Humana Incorporated is 
het bekendst. Zij opereren op de markt 
van de kapitaalkrachtige, liefst niet al 
te zieke en niet al te oude mensen. 
Volgens de Amsterdamse hartspecia-
list Dunning is de kans groot, dat de 
commercialisering van de gezond-
heidszorg een 'parasitaire' geneeskun-
de doet ontstaan. Commerciële kli-
nieken storten zich op de interessante, 
winstgevende patiënten. De gemeen-
schap moet zich de basisgezondheids-
zorg van de armen maar aantrekken. De 
tweedeling: arme en rijke zieken en een 
hierop uitgesplitste gezondheidszorg 
zou hiervan het rampzalige gevolg zijn. 
Het virus van de privatisering lijkt een 
eind te gaan maken aan de gezonde 
solidariteit die tot nu toe de basis was 
van een voor iedereen toegankelijke. 
gelijkwaardige, gezondheidszorg. 

MICHAEL KERKHOF 

Dat de een zich een duurdere auto kan aanschaffen dan de 
ander hebben we leren accepteren, omdt de een nu eenmaal 
meer verdient dan de ander. En ook met dat laatste hebben wij 
leren leven. Dat neemt evenwel niet weg dat er toch nuance-
ring in onze acceptatiegraad zit. Over de ene ongelijkheid 
winden we ons sneller op dan over de andere. Als iemand bij 
gebrek aan geld zijn gebit moet laten vervangen door een 
kunstgebit omdat „bruggen en kronen" onbetaalbaar zijn is 
de grens wel zo ongeveer bereikt. Met betrekking tot onze 
gezondheid zou geld géén rol mogen spelen. 
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Welzijnswerk heel! grootse ! x I© 
Bureaucratie doodt creativiteit 

,,Als je het kabinet Lubbers aan zijn woorden zou houden, zou 
het welzijnswerk een troetelkind van deze regering moeten 
zijn. In de regeringsverklaring staat: een zorgzame samenle-
ving is elkaar vasthouden tegen onachtzaamheid. Nou, in de 
afgelopen vier jaar zie ik niets anders dan dat de bureaucratie 
er onachtzamer op geworden is en dat de zorg voor de burgers 
er absoluut slechter op geworden is." 
Aan het woord (andragoog) drs. Andries de Jong (41), stafme-
dewerker van de Harmonisatieraad Welzijnsbeleid, een 
adviescollege voor sociaal en cultureel beleid, dat is samen-
gesteld uit een tiental - door de regering benoemde - deskun-
dige raadsleden en uit een aantal beleidsmedewerkers. De 
raad, in 1976 door het kabinet Den Uyl in het leven geroepen, 
kreeg als taak de regering te adviseren over algemene aspek-
ten van het sociaal en cultureel beleid èn wetgeving. 

„Wij vormen eigenlijk een 'brain-tank' 
die een brug moet slaan tussen de 
maatschappelijke vraagstukken van de 
samenleving èn degenen die het beleid 
maken," zegt Andries de Jong met wie 
wij een gesprek hebben in zijn kantoor 
aan het Lange Voorhout in Den Haag. 
Tijdens dat gesprek komt er heel wat 
aan de orde: het welzijnswerk in onze 
huidige samenleving, de frustraties bij 
dit werk, de creativiteit, de toekomst 
van het welzijnswerk en nog zo'n paar 
onderwerpen, waaronder de bureau-
cratie, „die hij stupide en onzakelijk 
vindt-. Maar eerst wil hij iets zeggen 
over het welzijnswerk in het algemeen. 

Andries de Jong: „In het kabinet Cals in 
1966 is men voor het eerst met het begrip 
welzijnswerk komen aandragen. Tot 
ongeveer midden zestiger jaren sprak 
men over maatschappelijk werk, met de 
kerkelijke gemeenschappen als het 
grootste draagvlak. Dat was niet zo 
vreemd, want de hele samenleving was 
volgens het verzuilingsprincipe geor-
ganiseerd. 
Maar halverwege die zestiger jaren 
kondigde de versnelde welvaart zich 
aan, met een verandering van de men-. 
taliteit èn andersoortige noden, zoals 
bijvoorbeeld het huisvestingspro-
bleem. Het maatschappelijk werk bleek 
een te smal begrip om een adekwaat 
antwoord te geven op de noden van die 
tijd. 
Verder wilde men het moralisme, dat 
sterk verankerd lag in het maatschap-
pelijk werk, terugdringen. Het is nu 
eenmaal zo, dat mensen-in-nood ge-
neigd zijn zich afhankelijk op te stellen 
van de instellingen en hierdoor werden 
hulpverleners in de verleiding gebracht 
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„om het beter te weten voor die andere." 
Het welzijnswerk wilde rationeler wer-
ken en uitgaan van het principe dat je 
mensen niet mag diskwalificeren, dat 
ze recht hebben op zelfbeschikking. Het 
welzijnswerk mag alleen de middelen 

Maatschappelijk werk 
bleek in zestiger jaren 

te smal begrip. 

aanreiken om die zelfstandigheid ge-
stalte te geven. Dat was de ethiek waar-
voor pioniers na de oorlog vochten. . ." 

-Gezien je uitspraak over de regering 
Lubbers is het allemaal nog niet zo ide-
aal . . . Heeft die verslechterde zorg 
voorde burger te maken met de vermin-
dering van subsidies? 
Andries de Jong: ,Welnee, dat zit hele-
maal niet in de subsidies. Dat zit voor-
namelijk in de arrogantie van de bu-
reaucratie. Ik schrik  vaak van het type 
mens wat in Den Haag aangetrokken is. 
Ik zie toch hoe ambtenaren zich achter 
hun bureau  nestelen met een bakje IN 
en UIT voor zich en hoe ze papieren 
overhevelen van het ene bakje naar het 
andere. Maar het gaat dan wel om men-
sen hè. Op de afstand die er tussen sa-
menleving en Den Haag is ontstaan 
gaat de emotie, de  betrokkenheid eruit. 
De bureaucratie  is aan het oprukken. 
Veel ambtenaren hebben er geen notie 
van wat er in de samenleving omgaat." 

- Dan moet Den Haag daar eens met de 
neus opgedrukt worden

wi 
 

Van de iAndries de Jong: „Door 
 

in- 
dividuele welzijnswerker mag je zoiets  

niet vragen. (na enige stilte) Maar de 
welzijnsorganisaties zouden wel dege-
lijk een bijdrage kunnen leveren en dan 
denk ik bijvoorbeeld aan het jaarver-
slag. Zo'n jaarverslag hoeft niet te ver-
melden dat een instelling „een halve 
formatieplaats nodig heeft voor de 
strukturele kant van het werk." Daar 
word ik niet goed van. Instellingen en 
besturen zouden in dat jaarverslag 
moeten schrijven over de stroom klan-
ten van dat jaar. Die persoonlijke erva-
ringen kunnen een signaal naar buiten 
zijn." 
- Geen jaarverslagen met uitsluitend 
'cijfertjes', maar ook met humcrn inte-
rest'? 
Andries de Jong: „Ja, die menselijke 
kant zou er veel sterker in voor moeten 
komen. Uit die individuele ervaringen 
zou je een portret van de samenleving 
kunnen destilleren. Zo'n portret zou 
iedere instelling moeten schetsen. 
Ik denk wel eens: als de Harmonisa-
tieraad over zulke gegevens zou kun-
nen beschikken, zouden wij praktijker-
varing en beleidsverantwoordelijkheid 
beter met elkaar kunnen koppelen. Bo-
vendien zou je je instelling hierdoor 
veel beter profileren en de kans schep-
pen dat welzijnswerk naar de politieke 
agenda wordt getild. 
Het welzijnswerk krijgt toch nauwelijks 
een politieke profilatie? 
Toen Marga Klompé indertijd deel uit-
maakte van het kabinet, riep ze regel-
matig: „maar wat betekent het voor de 
mensen?" Daar werd toen wel mee-
smuilend om gelachen, maar zij had 
wel gezien dat de mens, waarom het 
allemaal ging, dreigde te verdwijnen. 
Ná Wim Meyer is die dimensie hele-
maal verloren gegaan. Men zou het 
struktureel wel even op poten zetten 
met die groteske kaderwet specifiek 
welzijn, alsof het leven in zijn totaliteit 
in één keer te regelen zou zijn." 

- Welzijnswerk moet het nogal eens 
ontgelden hè . . . bijvoorbeeld bij Koot 
en Bie. 
Andries de Jong: „En vergeet Blokker 
niet! Maar die Koots en Blokkers critise-
ren in feite het kleinburgerlijke moralis-
me waarmee de samenleving mensen 
in nood pleegt te benaderen. Welzijns-
werkers die van principes van zelfbe-
schikking uitgaan- en die zijn er veel 
meer dan jij misschien denkt - zijn het 
nieuwe licht van de toekomst." 

- Ondanks 'het Haagse' ben je niet zo 
somber gestemd over de toekomst van 
het welzijnswerk? 



Andries de Jong: „Oh nee. Ik zie een 
kentering in Den Haag. De departemen-
ten hebben gelukkig ook weer mensen 
aangetrokken met een hart in d'r lijf, 
zoals Hans de Boer en nog wel enkelen 
die inhoudelijk geïnteresseerd zijn. (la-
chend) Ik geloof dat bij WVC de crocus-
sen uitkomen. Met& of het ministerie 
van financiën er met een grote maaima-
chine overheen zal gaan, kan ik niet 
voorspellen . . . Toch denk ik dat de 
slechtste jaren voorbij zijn en ik ben er-
van overtuigd dat welzijnswerk een 
grootse toekomst heeft. De maatschap-
pelijke funktie van het welzijnswerk is 
natuurlijk nooit ontkend, wel terugge-
drukt." 

- Vind jij welzijnswerk niet frustre-
rend? Geploeter in de marge, dweilen 
met de kraan open . . . 
Andries de Jong: „Jazeker! Maar ik denk 
dat welzijnswerk móét dweilen met de 
kraan open. We hebben een poosje de 
arrogantie gehad dat het welzijnswerk 
verklaringen kon aandragen voor de 
grote problemen en hiermee ook verant-
woordelijk was voor de oplossing van 
die problemen. Maar dat is niet de taak 
van het welzijnswerk. Binnen de Har-
monisatieraad is eens gezegd: je heft de 
brandweer toch niet op omdat die niet 
in staat is branden uit de samenleving 
te bannen. Ik zou heel sterk willen be-
nadrukken dat de pretenties van het 
welzijnswerk zéér in de sfeer liggen van 
het dweilen met de kraan open. 
Neem zo'n probleem als de werkloos-
heid, één van de grootste problemen in 
onze samenleving. Het welzijnswerk 
kan die 750.000 werklozen niet aan werk 
helpen. Maar het probleem van de 
werkloosheid stelt tegelijkertijd de dis-
cussie over arbeid aan de orde. Betaal-
de arbeid is immers steeds schaarser 
geworden en hierdoor is de maatschap-
pelijke waardering voor betaalde ar-
beid weer sterker geworden. Het wel-
zijnswerk kan de discussie hierover niet 
uit de weg gaan. Een ander punt is de 
relatie met het bedrijfsleven." 

- Met het bedrijfsleven? Hoezo? 
Andries de Jong: „Ik vind dat het be-
drijfsleven betrokken hoort te worden 
bij die discussie, omdat het bedrijfsle- 
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Het bedrijfsleven is geen 
gesloten bolwerk, máár 

hoort betrokken te worden 
bij de discussie. 
wierm~111~1~~ 

ven mede verantwoordelijkheid draagt. 
NU lijkt het erop alsof het bedrijfsleven 
een gesloten bolwerk zonder maat-
schappelijke verantwoording binnen 
de samenleving zou zijn. Kijk, hoe dat 
verder maatschappelijke ordening 
moet krijgen en hoe dat uitpakt weet ik 
ook niet, maar ik vind dat het gesprek 
zou moeten plaatsvinden." 

- Waar en hoe zou dat dan moeten be-
ginnen? 
Andries de Jong: „Daarover heb ik wel 
een idee: ik vraag me wel eens af waar-
om er in de besturen van instellingen en 
organisaties niet meer mensen uit het 
bedrijfsleven zitten: ook daar zitten 
mensen met ervaring op velerlei ge-
bied. En als het bedrijfsleven  gaat 
meespelen, betekent dat ook dat je 
maatschappelijke draagvlak wordt ver-
breed." 

- Van het welzijnswerk wordt in de toe-
komst heel wat creativiteit gevraagd, 
lijkt mij. 
Andries de Jong: „Voor de toekomst is 
creativiteit een van de belangrijkste 
peilers waarop het welzijnswerk rust. 
Dat geldt toch voor iedereen,  die het 
leven boeiend wil houden?  Daarom ver-
zet ik me ook zo tegen die bureaucratie, 
die voor alles regeltjes uitvaardigt, de 
creativiteit doodt." 

- Jij gelooft dat een teveel aan voor-
schriften de creativiteit om zeep helpt? 
Andries de Jong: „Reken maar! Als in-
stelling word je toch gek om alleen al 
aan het geld te komen dat je nodig hebt. 
Er zijn club- en buurthuizen  die voor een 
bepaalde activiteit zo'n  30 subsidie-re-
gelingen moeten doornemen.  Voor de 
eenvoudigste dingen  krijgen ze geen 
geld en voor de meest absurde dingen 
gaat ineens de kassa rinkelen. Er zijn 
steeds meer papieren nodig en voor 
steeds kleinere clubjes worden steeds 
meer gedetailleerder  regels gemaakt. 
Als je bij de geldpot wilt komen moet je 
in staat zijn om dat in termen 
reaucratie aan te gevenvan bu- je vervol-
gens met het geld doet  •; Wats niet belang-
rijk, als je het maar weet te vertalen in 
termen van bureaucratie. Maar . . het 
oneigenlijke gebruik van subsidiegel-
den wordt hierdoor zéér gestimuleerd. 
Dat is echt ongelooflijk! 

Ik zie toch dat de bureaucratie alles ka-
pot maakt. Wat de overheid aanraakt 
lijkt te verlammen. Door de deregulatie 
is de bureaucratie wel toegenomen. 
Kijk naar de versplintering van het be-
leid; er is een potje voor minderheden, 
voor de jeugd; voor gehandicapten, de 
tweede generatie. Allemaal verschil-
lende subsidiestroompjes waardoor ze 
niets meer onder controle hebben en het 

Die subsidiestroom 
moet veel flexibeler gemaakt 

worden! 

oneigenlijke gebruik is dan ook fem-tás-
tisch. En het ergste: er is geen ade-
kwaat antwoord meer op vraagstukken. 
Het doorzicht is vertroebeld." 

Hierna raakt ons gesprek een beetje uit 
de koers: we praatten over fraude in de 
maatschappij, het zwarte circuit, de 
toename van grote en kleine criminali-
teit, het probleem van de rechtsgelijk-
heid en via de comfortabele situatie 
van 'de slimmen' komen we toch weer 
bij het welzijnswerk terecht. 

Andries de Jong: „Iemand die slim is, 
komt er wel in onze maatschappij en 
datzelfde geldt in het welzijnswerk. 
Slimme gemeentebesturen krijgen vrij-
wel alles gedaan. Daar heb je dan wel 
een bepaald type mens voor nodig 
maar mensen die niet zo in elkaar ste-
ken gaan er onderdoor. Je kunt dit pro-
bleem ook benaderen als een communi-
catie- probleem. Er schort duidelijk iets 
aan de dialoog tussen onze rechtsstaat 
en zijn vertegenwoordigers enerzijds en 
de samenleving anderzijds. Vanuit de-
ze visie zou je naar een oplossing moe-
ten zoeken." 

VERVOLG OP PAGINA 10 

. . . bij WVC komen de crocussen uit . . . 
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VAR A= 
VRAAG EN ANTWOORD DOOR LOES MEIJER 

GESPAARD? 
DAN BETALEN! 
Vraag 
In 1984 heb ik kwijtschelding voor de 
aanslag OGB aangevraagd en ontvan-
gen. In 1985 is mijn inkomen niet geste-
gen, echter wel de kosten van levenson-
derhoud. Toch werd mij dit jaar geen 
kwijtschelding gegeven, met als reden 
dat ik beschikte over mijn eigen vermo-
gen. Ik heb een klein bedrag gespaard 
voor onvoorziene omstandigheden. 
Wordt er bij de belastingdienst met 
twee maten gemeten of zijn de regels 
veranderd? 

Antwoord 
De (ongeschreven) regels zijn niet ge-
wijzigd, maar dat u wat geld hebt ge-
spaard voor onvoorziene omstandighe-
den betekent voor de belasting dat u 
dus over het geld beschikt en derhalve 
kunt betalen. Dit geldt ook als u nog 
overige schulden zou hebben want, zo 
stelt de belastingdienst, belasting gaat 
vóór andere schulden. De kwijtschel-
ding wordt overigens nog te willekeurig 
verleend. Een goede duidelijke wetge-
ving m.b.t. kwijtschelding is dringend 
gewenst. 

KINDERBIJSLAG 
EN SAMENWONEN 
Vraag 
Als student aan de pedagogische aca-
demie word ik momenteel geheel door 
mijn ouders onderhouden. Nu ben ik 
van plan te gaan samenwonen met mijn 
vriendin die een volledige baan heeft. 
Mijn leeftijd is 21 jaar evenals die van 
mijn vriendin. Mijn ouders ontvangen 
voor mij dubbele kinderbijslag. Nu 
vraag ik me af of die komt te vervallen 
als ik ga samenwonen. 

Antwoord 
In het studiejaar 1985/86 is het nog zo 
dat je ouders zelfs recht hebben op 
driemaal kinderbijslag, indien aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan: 
- je moet ouder zijn dan 18 jaar; 
- uitwonend; 
- en de ouders moeten voor 90% of meer 
bijdragen in je onderhoud. Het inkomen 
van je vriendin doet niet ter zake, mits 
ze jou niet onderhoudt, maar alleen 
zichzelf. Het komende studiejaar 86/87 
zal er wel het een en ander veranderen: 
i.p.v. kinderbijslag ontvangt iedere stu-
dent een basisbeurs, met de mogelijk-
heid tot een aanvullende beurs die 
weer afhankelijk is van het inkomen 
van de ouders. 

WAARHEEN MET 
M'N KLACHT? 
Vraag 
Ik vraag mij af bij welke instantie je 
kunt klagen over de handelwijze van de 
Rijksoverheid. Ik heb problemen met 
het Ministerie van VROM. 

Antwoord 
Als u van mening bent dat u niet be-
hoorlijk behandeld bent door de Rijks-
overheid, rijksambtenaren of door de 
politie, kunt u een klacht indienen bij 
de nationale ombudsman. De behande-
ling van die klacht is gratis. Een klacht 
moet wel schriftelijk worden ingediend 
en voorzien van naam, adres en tele-
foonnummer. Als de ombudsman de 
zaak heeft onderzocht, maakt hij een 
openbaar rapport op, waarin de namen 
van betrokken personen worden weg-
gelaten. Het adres is: Postbus 29729, 
2502 LD Den Haag. Tel. 070-898989. 

KIF kan en wil méér geven 
VERVOLG VAN PAGINA 9 

- Je had het net over de slimmen die de 
geldpot makkelijker weten te vinden. 
Zeg daar eens iets meer over. 
Andries de Jong: Ik zou in dit verband 
liever iets willen zeggen als bestuurslid 
van het Koningin Juliana Fonds. Je hebt 
wel begrepen dat ik het niet erg heb 
voorzien op de bureaucratie, máár . . . 
het welzijnswerk gaat ook niet hele-
maal vrij uit. Bij het KJF hebben wij een 
/aparte sectie vernieuwingsprojekten. 
Nu verbaas ik me er steeds weer over 
dat het met de vernieuwingsgedachte 
binnen het welzijnswerk maar pover-
tjes gesteld is. Gedeeltelijk kun je dit 
aan de bureaucratie wijten: mensen 
proberen dan zoveel mogelijk te vol-
doen aan de gestelde regeltjes. 

Maar als KJF constateren wij toch ook 
een enorm gebrek aan creativiteit. Min-
stens de helft van alle aanvragen die bij 
ons binnenkomen moeten we zonder 
meer afwijzen en van de andere helft 
denken wij dan: „de aanvraag is rele-
vant, maar vernieuwend? Nou nee . . " 

10 WM MEM VOTr HEM 

. . . en er is een potje voor minderheden . . 

Ik vind het bedreigend voor de toekomst 
dat men niet veel innovatiever durft te 
denken. 
We zitten hier bij de HRWB ook vaak te 
denken, hoe je die subsidiestroom flexi-
beler zou kunnen maken, maar het wel-
zijnswerk zou zich ook best op die vraag  

kunnen bezinnen en zich afvragen of er 
nou eens geen veranderingen in die 
voorwaarden zou moeten worden ge-
bracht. Het KJF zou dan eens kunnen 
beginnen met dit probleem ter discus-
sie te stellen. Dat geld ligt er voor en 
fundamenteel moet het geld er ook voor 
worden besteed." 

- Begrijp ik het goed dat het KIF veel 
meer aanvragen zou kunnen honoreren 
dan nu het geval is? 
Andries de Jong: „Precies: er wordt veel 
aangevraagd, maar de goeie aanvra-
gen worden niet ingediend. Het is onge-
looflijk hoe men platgetreden paden 
blijft bewandelen. Soms denk ik wel 
eens: jongens waarom verzinnen jullie 
niet veel meer antwoorden op een pro-
bleem. Ga daar eens voor bij elkaar zit-
ten! Bestook ons, zet ons onder druk! De 
bereidheid van het KJF is veel groter 
dan men denkt, máár dan moet er wel 
een dialoog ontstaan en ja, dat vergt 
veel creativiteit van de welzijnswer-
kers." 

ANK VAN ZACHTEN 
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Afgebrand en afgedankt 

Individuele huursubsidie op de tocht 
Ongeveer 700.000 mensen in ons land ontvangen jaarlijks 
huursubsidie. Circa tweederde van deze ontvangers heeft een 
minimum inkomen. Het systeem van individuele huursubsi-
die (IHS), oorspronkelijk bedoeld om de gevolgen van de huur-
harmonisatie te ondervangen, om het woonlastenniveau van 
de laagste inkomensgroepen te verlichten, is de laatste jaren 
alleen maar object van bezuinigingen geweest. Aldus Konsu-
menten Kontakt in een rapport over de bezuinigingen, de 
overheidsvoorlichting en het beleid van gemeenten en 
woningbouwverenigingen met betrekking tot Individuele 
Huursubsidie. 
Zo werd per 1 juli 1983 de inkomensnorm 
gewijzigd. Er wordt nu niet alleen reke-
ning gehouden met het inkomen van de 
aanvrager, maar ook met inkomens van 
partner en eventuele kinderen. De stij-
ging van de huurquote, het deel van het 
inkomen, dat men geacht wordt voor de 
huur te kunnen betalen, resulteerde in 
een drastische verlaging van de maxi-
mum inkomensgrens. Vóór 1983 gold 
een maximum belastbaar inkomen van 
f 43.000,— momenteel is dit nog een be-
drag van f 35.000,—, terwijl het netto 
besteedbaar inkomen de laatste jaren 
niet is gestegen. Ten gevolge van de 
invoering van de alleenstaandentabel 
van 23 jaar en ouder zijn alleenstaan-
den in vergelijking tot gezinnen met 
duidelijk hogere huurlasten geconfron-
teerd. Ontvangers van individuele 
huursubsidie ervaren dezelfde huurver-
hoging als niet gesubsidieerden, als 
gevolg van de invoering van het norm-
huurbedrag dat trendmatig is geste-
gen. Bovendien is in 1984 de maximale 
huurgrens verlaagd. Het gevolg is dat 
de vraag naar goedkopere huurwonin-
gen het aanbod nog meer zal gaan over-
treffen. Totaal is er de afgelopen jaren 
zo'n 1 miljard bezuinigd op de huursub-
sidie. Uit berekeningen van Konsumen-
ten Kontakt blijkt dat mensen met een 
minimum inkomen de dupe zijn gewor-
den. Een huishouden met een minimum 
inkomen en een huur van f 540,— be-
taalt in 1985/86 bijvoorbeeld f 54,—
meer dan drie jaar geleden. Een alleen-
staande minimumloner met een huur 
van f 540,— is er zelfs in drie jaar tijd 
f 109,— op achteruit gegaan. Een ver-
dergaand bezuinigingsplan is het om-
zetten van de individuele huursubsidie 
in een huurgewenningsbijdrage, in fei-
te een afbouw van de subsidie in drie 
jaar. 

WEL RECHT, GEEN SUBSIDIE 

Jaarlijks vragen minstens 100.000 men-
sen geen huursubsidie aan, terwijl ze er 
wèl recht op hebben. De belangrijkste 
reden is het niet volledig op de hoogte 
zijn van de werking van de huursubsi-
die-regeling. Konsumenten Kontakt 
constateert derhalve dat de overheids- 

voorlichting onvoldoende is. Uit een on-
derzoek is gebleken dat 100% van de 
mensen met lage inkomens en 88% van 
de academici niet in staat is het aan-
vraagformulier foutloos in te vullen; 
37% van de gemeenten en 47% van de 
woningbouwcorporaties vindt de toe-
lichting bij het huursubsidieformulier 
matig tot slecht en bijna een kwart van 
de gemeenten is van mening dat de 
voorlichtingsfolder zij/1 doel voorbij-
schiet. Er is kritiek op het taalgebruik 
en op het ontbreken van duidelijke 
voorbeelden. 
Niet alleen de voorlichting van de over-
heid behoeft verbetering, er schort ook 
veel aan het beleid van gemeenten. 
Huursubsidie-aanvragers zijn afhanke-
lijk van de goodwill van gemeenten en 

In hun proefschrift 'Afgebrand of afge-
dankt' concluderen de Nijmeegse on-
derzoekers R. van 't Hullenaar en B. van 
Koningsveld dat veel mensen die in de 
WAO terechtkomen gewoon  zijn afge-
dankt. 
Zij onderzochten in opdracht van de 
SER-kommissie 'ontwikkelingsproble-
matiek van bedrijven' de oorzaken van 
arbeidsongeschiktheid. Vastgesteld 
werd, dat er weinig aandacht is voor 
zieke werknemers. Met name wanneer  

overige verhuurders aangezien de 
dienstverlening niet wettelijk is vastge-
legd. Gemeenten blijken ten onrechte 
voor één op de vier huurders geen mati-
ging (het verrekenen van de subsidie 
met de huur) toe te passen of het subsi-
diabele deel voor te schieten. 
Konsumenten Kontakt pleit ervoor in de 
huursubsidietabel uit te gaan van het 
feitelijke (netto) inkomen in plaats van 
een te hoog theoretisch (belastbaar) in-
komen. Om de meer dan 100.000 huur-
ders te bereiken die wel recht hebben 
op IHS maar deze niet aanvragen, is 
een duidelijke voorlichting dringend 
gewenst, via radio, tv en in folders met 
duidelijke voorbeelden. Ook wil KK 
huurders stimuleren om hun situatie te 
laten narekenen. De opzet van en het 
taalgebruik in folders en formulieren 
moet drastisch worden vereenvoudigd. 
Ook dient het gemeentelijk beleid 
m.b.t. huursubsidie te worden verbe-
terd en gemeenten zouden verplicht 
moeten worden tot medewerking aan 
huurmatiging. Zij zouden een actievere 
rol moeten spelen in het voorlichtings-
beleid en meer steun moeten bieden bij 
het invullen van aanvraagformulieren. 
Het onderzoeksrapport „Individuele 
huursubsidie aangepakt" is verkrijg-
baar bij Konsumenten Kontakt, 
Postbus 30500, 2500 GM Den Haag. 
Tel. 070- 469424. 

het om oudere werknemers gaat richt 
het personeelsbeleid zich veelal op ar-
beidsongeschiktverklaring. Uitkerende 
instanties leggen hierbij weinig in de 
weg. 
De onderzoekers achten dit de weg van 
de minste weerstand. Zij bevelen aan 
om in het vervolg meer aandacht te be-
steden aan de aard van het ziektever-
zuim en ook veel meer ruimte te schep-
pen voor aangepaste taken binnen het 
werk. 
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BOEKBESPREKINGEN 

VAN LIEF TOT LEED 
door Margreet Blees 
Uitgave: INTRO, Nijkerk, prijs f 12,50 

Vrouwen nog steeds mishandeld 

In een informatief boekje van 56 makke-
lijk lezende pagina's vestigt publiciste 
Margreet Blees nog eens met nadruk de 
aandacht op het probleem van de vrou-
wenmishandeling. Zij stelt, dat mis-
handeling binnen huwelijkse en daar-
mee vergelijkbare situaties véél meer 
voorkomt dan algemeen wordt aange-
nomen. Vijf interviews met slachtoffers 
van dit soort mishandeling brengen 
helder naar voren in welke machteloze 
positie vrouwen zich kunnen bevinden, 
als zij overgeleverd zijn aan geweld van 
de kant van hun echtgenoot of zelfs ex-
echtgenoot en hoe moeilijk het dan is 
om bij iemand gehoor te vinden. Feite-
lijk grijpt de samenleving pas in als het 
te laat is: politie en justitie treden mar-
ginaal op. Van een echte bescherming 
van lijf en goed is geen sprake. 
Duidelijk wordt, dat de vlucht naar een 
„blijf van mijn lijf-huis" in vele gevallen 
de enige mogelijkheid is om het vege 
lijf te redden. Het boekje eindigt dan 
ook met beknopte gegevens over deze 
opvanghuizen, die weliswaar beschei-
den gesubsidieerd worden maar over-
wegend draaien op de inzet van vrijwil-
ligsters. 
Uiteraard géén adressen, maar wel te-
lefoonnummers! 

WAT BEWEEGT U? 
Uitgave: Nederlandse Federatie Be- 
jaardenbeleid 

Op talloze plaatsen in ons land worden 
wekelijks uiteenlopende bewegingsak-
tiviteiten voor ouderen georganiseerd. 
Bijna steeds gebeurt dit onder de naam 
„Meer Bewegen voor Ouderen" (MBvO). 
De landelijke MBvO-stichting presen-
teerde enkele maanden geleden in 
woord en beeld de meer-bewegen-voor-
ouderen aktiviteiten. In de Senioren-
reeks van de Nederlandse Federatie 
voor Bejaardenbeleid zorgde zij voor het 
boekje „Wat beweegt u?" Een aardige 
informatieve tekst van de publicist Aart 
Huizen In haar opdracht maakte de ci-
neast Hans Koekoek daarnaast de film 
„Wat beweegt u?", waarvan videocas-
settes beschikbaar zijn. 
Informatie over beide produkties: Lan-
delijke Stichting MBvO, tel. 030-334424 
en Stichting NFB, tel. 070-544902 

M.K. 
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SOLIDARITEIT, over wat mensen ver-
bindt. . . onder redactie van Tony Weg-
gemans, 
Aula paperback 96 blz. f 19.90 

Prof. Dr. Antoine Oldenburg (1912-1970) 
doceerde vanaf 1938 tot aan zijn dood 
aan de Tilburgse Hogeschool socio-
logie. 
Op 13 en 14 december 1984 werd er een 
lezingenreeks gehouden georgani-
seerd door de subfaculteit sociaal-cul-
turele wetenschappen van de Katho-
lieke Hogeschool Tilburg over het the-
ma solidariteit. Deze lezingen werden 
opgedragen aan de genoemde Olden-
burg, die ook binnen Humanitas regel-
matig discussiestof oplevert. 
Het boek bevat een vijftal lezingen, ge-
houden door mensen vanuit heel ver-
schillende disciplines. Dr. H. J. Ach-
terhuis vroeg zich in zijn lezing in het 
boek bewerkt tot een artikel, af of het 
nog steeds wenselijk is belangrijke 
maatschappelijke waarden via het ar-
beidsbestel te bereiken. Achterhuis 
meent dat de centrale plaats van arbeid 
als toegang tot maatschappelijke waar-
dering er toe leidt dat deze waardering 
aan grote bevolkingsgroepen, zoals bv. 
werklozen, arbeidsongeschikten, ge-
pensioneerden e.d. wordt onthouden. 
Achterhuis meent dat solidariteit meer 
dan nu het geval is gebaseerd zou moe-
ten worden op gift- en wederkerigheids-
relaties i.p.v. op economische ruil-rela-
ties. 
Een tweede gedeelte geschreven door 
Margret Brgmann, handelt over de so-
lidariteit van vrouwen met hun man-
nen. Zij meent dat deze vorm van soli-
dariteit dikwijls leidt tot een solitaire 
opstelling van vrouwen ten opzichte 
van elkaar. Zij werkt dit thema in haar 
artikel verder uit. 
In een derde artikel vraagt Dr. Ir. A. 
ROrsch zich af of solidariteit eigenlijk 
wel nodig is en of dit verschijnsel niet 
strijdig is met het huidige individualis-
me. Hij bekijkt verder welke de invloed 
is van de ontwikkeling van een techno-
logie op de balans  tussen solidariteit en 
individualisme. 'kirsch verdedigt de 
stelling dat technologie de keuzevrij-
heid in het algemeen van mensen ver-
groot. 
In een vierde artikel  van de hand van 
Bart Tromp wordt het begrip solidariteit 
bekeken vanuit een politieke invals-
hoek. Volgens Tromp is het begrip soli-
dariteit juridisch van aard, „geheel en 
gezamenlijk aansprakelijk". In deze be-
tekenis is solidariteit de uiteindelijke 
basis van een verzorgingsstaat. 

Mr. J. L. Heldring plaatst solidariteit 
tussen mensen tegenover de behoefte 
aan een eigen identiteit, aan zelfstan-
digheid. Solidariteit met een groep 
gaat volgens Heldring samen met het 
als bedreigend ervaren van een andere 
groep. „Geen wij zonder zij." 
Volgens hem wijkt de solidariteit tus-
sen naties niet van dit algemene princi-
pe af. Een de hele wereld omspannende 
solidariteit is dus, althans volgens 
Heldring, een onmogelijkheid in zich-
zelf. 
Tot zover enkele korte aanduidingen 
van de inhoud van de diverse in dit 
boekje opgenomen beschouwingen 
over het begrip solidariteit. Het zijn zon-
der enige twijfel stuk voor stuk interes-
sante beschouwingen, waardevol voor 
iedereen die geïnteresseerd is in het 
thema. 

LEVEN ZONDER ANTWOORD 
Religieus Humanisme als tragisch-
heroïsche levenshouding 
door W. C. Fiege 
Uitgave: Van Gorcum, Assen, 
Prijs: f 32,50 

In Nederland wordt - ten onrechte overi-
gens - in het algemeen het humanisme 
gedefinieerd als agnostisch of zelfs als 
atheïstisch. In dit boek van de oud-di-
recteur van het Humanistisch Verbond 
wordt aan die beperkte opvatting van 
het humanisme als het ware een reli-
gieuze dimensie toegevoegd, waarmee 
aan het historisch bepaalde humanis-

me beter recht wordt gedaan. 
De mens, zo stelt de schrijver, is door 
zijn band met het onbenoembare, mede 
als homos religiosos te kenmerken. Met 
„religieus" wordt bedoeld de beleving 
van het besef dat het bestaan van de 
mens in laatste instantie een raadsel is 
en dat het doorgronden van dat raadsel 
menselijke vermogens te boven gaat. 
Het boek van Fiege bewijst dat het be-
grip „humanisme" moeilijk te definië-
ren is. Dit leidt tot de conclusie dat er 
hoogstens sprake is, door de eeuwen 
heen, van een soort humanistische tra-
ditie. Het boek van Fiege kan dan ook 
een goede rol vervullen voor diegenen 
die vanuit een humanistische optiek 
willen zoeken naar een religieuze di-
mensie van het menselijk bestaan. De 
inhoud valt in een aantal blokken uit-
een: de mens in relatie met het onbe-
noembare, in relatie tot zichzelf en met 
de samenleving. Het is voor het kunnen 
lezen van het boek wel noodzakelijk dat 
de lezer al enigszins thuis is in het han-
teren van een filosofische terminologie, 
wat dat betreft is de inhoud wellicht 
moeilijk toegankelijk. 

A. VAN OOSTEN 



zet9 g(7411do 

KIND VAN DE REKENING 
Bijna wekelijks wordt Nederland opgeschrikt door onheilspel-
lende berichten met betrekking tot de zorg voor ouderen. Met 
name vanuit de verzorgingstehuizen wordt met de regelmaat 
van een klok de noodbel geluid. Met flink geknepen middelen 
moet men er het beste van zien te maken. Maar de kruik gaat 
net zo lang te water totdat hij breekt, wordt van diverse kanten 
geroepen. De landelijke koepelorganisatie van verzorgingste-
huizen (LSB) kondigde de eerste faillissementen van verzor-
gingstehuizen al aan. 

Duidelijk is dat de rijksoverheid in het 
kader van het in 1984 afgekondigde zo-
genaamd Flankerend Bejaardenbeleid 
uit is op meer zorg voor minder geld. 
In de afgelopen jaren is het aantal ou-
deren gestaag gegroeid. Ook in de na-
bije toekomst zet deze groei door. Naar 
verhouding zal het aantal hoogbejaar-
den het sterkst stijgen. En dat is precies 
de categorie die het meest met zorg in 
aanraking komt. Met dat alles voor 
ogen is men in Den Haag van mening, 
dat het karakter van de zorg als zodanig 
moet veranderen wil de wal het schip 
van de zorgvoorzieningen niet keren, 
dat wil zeggen, wil het met de bekosti-
ging er van niet spaak lopen. 
Voortgaan op de oude voet is financieel 
onhaalbaar wordt gesteld. Bij de oplos-
sing van het probleem van de onhaal-
bare financiële lasten wordt er in hoofd-
lijnen in de volgende richting gedacht. 
De zorg voor ouderen zal allereerst effi-
ciënter georganiseerd moeten worden. 
Langs elkaar heenwerkende organisa-
ties en instellingen brengen onnodige 
kosten met zich mee waar niemand mee 
gediend is. 
Voorts zullen zo veel mogelijk elemen-
ten van overzorg moeten  verdwijnen, 
d.w.z. niet meer zorg aanbieden dan 
strikt noodzakelijk is. 
Vervolgens dient er zo veel mogelijk 
een verschuiving plaats te vinden van 
verzorging en verpleging in instellin-
gen naar thuiszorg. In het jargon 
spreekt men van een verschuiving van 
intramurale naar extramurale zorg. De 
eerst aangewezenen om daar hun 
schouders onder te zetten zijn de men-
sen in de directe omgeving van zorg- of 
hulpbehoevende ouderen; kinderen, 
verwanten, vrienden, kennissen, bu- 

Hoe blijft zij zelfstandig? 

ren. Onze samenleving moet zorgzamer 
worden liet WVC-minister Brinkman bij 
herhaling weten. In zoverre de omge-
vingshulp (mantelzorg) tekortschiet zal 
de gezins- en bejaardenverzorging  en 
de wijkverpleging kunnen  inspringen. 
Van vrijwilligersorganisaties  wordt 
verwacht dat zij adekwaat  zullen bij-
staan. Ook dit zal kostenbesparend 
werken, of er in ieder geval voor zorgen  

dat er een pas op de plaats van zorguit-
gaven optreedt. 

„IN FEESTPAPIER . . 
Let wel, het is allemaal veronderstel-
lender wijs. Als dit, dan dat . . . De 
overheidsbedoelingen worden in deze 
in zijn geheel verpakt in het feestpapier 
van „ouderen zo lang mogelijk in hun 
vertrouwde omgeving laten-. 
Stel mensen in staat om zich lang zelf-
standig te handhaven is het parool. 
Het klinkt ongetwijfeld verheffend. 
Toch is het zeer de vraag of „het dit" in 
de praktijk ook werkelijk is. Als het echt 
de bedoeling is om het karakter van de 
zorg te veranderen dan moet dit uit da-
den blijken. Wat dat betreft is de kritiek 
niet van de lucht en terecht. De door de 
overheid geïnitieerde veranderingen in 
de zorg voor ouderen kenmerken zich 
feitelijk voornamelijk als bezuinigings-
operaties. De inmiddels tot ruim 520 
miljoen opgelopen besparingen op de 
verzorgingstehuizen, kunnen maar 
voor 78 miljoen (1986) worden aange-
wend om het langer zelfstandig wonen 
van ouderen te bewerkstelligen. Voor 
hulp aan huis, maaltijdvoorzieningen, 
alarmeringssystemen, telefooncirkels 
etc. 
Per saldo heeft de zorg voor ouderen 
een belangrijke veer moeten laten. 
Want de mate waarin gesnoeid is in de 
tehuiszorg staat in geen verhouding tot 
de uitbreiding van de thuiszorg. Met als 
resultaat, dat nu zowel de tehuiszorg 
als de thuiszorg voor ouderen een on-
voldoende scoort. Op deze manier blijft 
er niets over van het streven om oude-
ren zo lang mogelijk hun zelfstandig le-
ven te laten behouden. Het begrenzen 
van de weg naar het verzorgingstehuis 
door scherpere toelatingseisen, het ver-
minderen van het aantal plaatsen en 
door bezuinigingen lost niets op, als de 
mensen die daardoor buiten het tehuis 
blijven geen behoorlijk alternatief 
wordt geboden om zich te handhaven. 
Zoals het er nu uitziet is er met de veran-
dering van het karakter van de zorg 
voor ouderen meer verloren dan gewon-
nen. Uiteindelijk zijn ouderen hierbij 
het kind van de rekening. 

MICHAEL KERKHOF 

dQ~l REM2 VOIr HEM 13 



KORT 
VAN 
STOF 

VRIJWILLIGERS 
Hoe vrijwilligers (soms) in 
verpleeghuizen aktief zijn, 
laat een film van het kollek-
tief „De rode lantaarn" zien. 
De film is gemaakt in een 
verpleeghuis voor demente 
ouderen. Op fijnzinnige wij-
ze wordt duidelijk gemaakt, 
hoe mensen vanuit het mo-
tief hulpverlening met el-
kaar kunnen omgaan. Op vi-
deoband verkrijgbaar en te 
huur bij de filmotheek van de 
RVD, tel. 070-614181 en bij 
Fugitive Cinema Holland 
tel. 020-263623. 

GEWELDLOOS LEVEN 
De onbekendheid met de 
achtergronden en de effek-
tieve werking van een ge-
weldloze benadering van het 
leven in het algemeen en 
van de politiek in het bijzon-
der, is groot. Daarom is de 
Stichting Voorlichting Ak-
tieve Geweldloosheid 
(SVAG) onlangs gestart met 
de publicatie van een reeks 
brochures over aktieve ge-
weldloosheid. 
Voor 1986 staan publikaties 
op stapel over de morele en 
politieke aspekten van ge-
weldloosheid, burgerlijke 
ongehoorzaamheid, geweld-
loze direkte aktie, woede en 
over „nieuwe" mannen en 
vrouwen. Een kennisma-
kingsabonnement op deze 
reeks kost f 17,50 (normale 
prijs jaarabonnement 
f 20,—). Overmaken op post-
giro 2238142 t.n.v. SVAG, 
Postbus 137, Zwolle onder 
vermelding van „kennisma-
kingsabonnement". 

BUITENLANDSE JONGEREN 
De Coordinatiecommissie 
Wetenschappelijk Onder-
zoek Kinderbescherming 
stelde een onderzoek in naar 
de hulpverlening aan bui-
tenlandse jongeren met pro-
blemen thuis of op school. 
Hieruit bleek dat buitenland-
se jongeren, eerder dan ver- 
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gelijkbare Nederlandse jon-
geren sneller in een inter-
naat worden geplaatst. An-
dere hulpverleningsmoge-
lijkheden blijken niet of nau-
welijks te worden overwo-
gen. Onder hulpverleners 
bleek een zekere drempel-
vrees tegenover de ouders 
van buitenlandse jeugd te 
bestaan. 
Met name bij Turkse en Ma-
rokkaanse jongeren wordt 
nogal automatisch gekozen 
voor plaatsing in internaten 
die een beroepsopleiding 
bieden. Niet zozeer de „pro-
blemen" van de jongelui blij-
ken hierbij de maatstaaf, 
maar vooral het feit dat de 
vakinternaten de laatste ja-
ren veel ervaring met Turkse 
en Marokkaanse jongeren 
hebben opgedaan. 

REIS-FONDS IHEU 
De internationale humanis-
tische organisatie IHEU 
heeft een reis-fonds gesticht 
dat bestemd is om jonge hu-
manisten uit de gehele we-
reld de kans te geven het in-
ternationale congres dat in 
augustus a.s. in Oslo wordt 
gehouden, bij te wonen. Gif-
ten zijn bijzonder welkom op 
reknr. 45.63 98 724 van de 
AMRO-bank te Utrecht t.n.v. 
IHEU (girorek. bank: 
16 32 969). 

KORSAKOV-SYNDROOM 
Het aantal mensen dat lijdt 
aan geheugenverlies ten ge-
volge van overmatig alco-
holgebruik neemt jaarlijks 
flink toe. Bij dit zogenaamde 
Korsakov-syndroom is er 
sprake van onherstelbaar 
hersenletsel. Slechts bij uit-
zondering keert het geheu-
gen na een periode zonder 
alcohol terug. 
Volgens de klinische-psy-
choloog dr. M. J. Jeurissen, 
voorzitter van de onlangs op-
gerichte Korsakov-stichting, 
levert de opvang van nieuwe 
patiënten door de snelle 
groei van hun aantal in de 
nabije toekomst grote pro-
blemen op. 
De 800.000 alcoholisten in 
ons land zijn een alarmeren-
de indicatie voor wat ons nog 
te wachten staat. Zeer pro-
blematisch is het toenemend 
aantal jonge Korsakov-pa-
tiënten. De Korsakov-stich-
ting streeft o.m. naar klein-
schalige woon/opvang voor-
zieningen, onderzoek naar 

ERM 

een adekwate behandeling, 
en vooral naar preventie. Het 
laatste betekent dat mensen 
niet genoeg voor de gevaren 
van overmatig alcoholge-
bruik gewaarschuwd kun-
nen worden. 

VROUWEN IN INDIA 
In de India-Nieuwsbrief nr. 
40 van de Landelijke India 
Werkgroep (LIW) staan vrou-
wen centraal. Het 15 jaar ou-
de citaat: „Wij Indiase man-
nen weten niet wat lijden is, 
daarin zijn wij grote ama-
teurs. De Indiase vrouwen 
zijn op dit gebied experts" is 
volgens de LIW redacteuren 
vandaag de dag nog immer 
van toepassing. De twee-
maandelijkse India Nieuws-
brieven zijn te bestellen bij 
LIW, Oude Gracht 36, 3511 
AP Utrecht, tel. 030-3213 40 

BAREN EN DE BABY 
Op 3 mei a.s. wordt voor de 
tweede keer in dit jaar het 
congres Baren en de Baby 
gehouden. Het eerste con-
gres van 26 april was snel 

volgeboekt; vandaar een 
tweede congres over hetzelf-
de onderwerp dat op 3 mei 
a.s. in het Jaarbeurscongre-
scentrum te Utrecht wordt 
gehouden. 
Om dit boeiende congres 
met films en inleidingen 
over o.m. „baren, baan en 
baby" en „baren is meer dan 
bevallen", bij te wonen moet 
f 45,— per persoon of f 70,—
per paar worden overge-
maakt op girorekening 
2089950 t.n.v. ORION Con-
gres rekening, Weert met 
vermelding van naam en 
adres en „baren en baby", 
waarna toegangsbewijzen 
worden toegezonden. 

IDENTITEIT 
De provinciale staten van 
Gelderland werden zeer on-
langs geconfronteerd met de 

identiteitskwestie met be-
trekking tot ziekenhuizen. 
Enkele jaren geleden beslo-
ten de Gelderse Staten, dat 
de signatuur van ziekenhui-
zen een zaak van de regio's 
en met name de ziekenhuis-
besturen dienden te zijn. 
Maar men heeft nu te maken 
gekregen met een advies 
naar aanleiding van een fu-
sie tussen ziekenhuizen in 
Wageningen, Bennekom, 
Veenendaal en Rhenen. Een 
nieuwe ziekenhuisstichting 
zal gaan werken op basis 
van de bijbel. Het Humanis-
tisch Verbond tekende hier-
tegen protest aan op basis 
van het feit dat geen reke-
ning gehouden is met grote 
verschuivingen in de levens-
beschouwelijke opvattingen 
binnen de bevolking. Zij von-
den hiermee gehoor bij een 
adviescollege dat de provin-
cie liet weten, dat men niet 
langer onverschillig mag 
blijven ten aanzien van de 
identiteit van te stichten 
ziekenhuizen. Van niet-con-
fessionele zijde is inmiddels 
gevraagd om garanties voor 
pluriforme geestelijke ver-
zorging en de mogelijkheid 
van medische ingrepen die 
door sommigen in strijd met 
de bijbel worden geacht. 

GEZINSBEELD 
IN LESMATERIAAL 
De Nederlandse Gezinsraad 
(NGR) in Den Haag heeft een 
rapport uitgebracht Gezins-
beeld in lesmateriaal en een 
brochure (over dit onder-
werp) die bestemd is voor het 
basis- voortgezet onderwijs. 
In Nederland, aldus de NGR, 
kennen wij o.m. gehuwden,  
samenwonenden, alleen-
staanden, LAT-relaties, 
woongroepen; te verdelen in 
met of zonder kinderen. Ver-
der zijn er pleeg- en 
adoptiegezinnen, stief- en, 
méér-generatiegezinnen, 
terwijl relaties gebaseerd 
kunnen zijn op homofiele, bi-
sexuele of heterosexuele ge-
aardheid. 
In het rapport wordt gezegd 
dat er altijd al verschillende 
leefvormen naast elkaar 
hebben bestaan, maar dat 
het onderwijs hieraan altijd 
te weinig aandacht heeft be-
steed. In het lesmateriaal is 
hiervan althans weinig te 
merken, uitgezonderd dan 
Taalkabaal. Meer inlichtin-
gen bij NGR, Duinweg 1, 2585 
JT Den Haag tel. 070-54 85 00. 



UIT AFDELINGEN 
EN GEWESTEN 

In Alkmaar Therminale thuiszorg 

. . . feest in Den Haag . . . 

Breng ouderen in gesprek 

Via haar afdelingen gezins-
zorg en wijkverpleging werd 
Interkruis in Alkmaar al eni-
ge tijd geconfronteerd met 
verzoeken om Therminale 
Thuishulp. 
Uitbreiding van de hulp tot 
een 24 uurs-dienst was voor 
Interkruis aanleiding om 
zich meer intensief met deze 
vragen bezig te houden. Het 
werd daarbij noodzakelijk 
geacht naast de professione-
le hulpverlening ook hulp-
verlening door vrijwilligers 
mogelijk te maken. Daartoe 
werd contact opgenomen 
met Humanitas. 
Mede dankzij de positieve in-
breng van Interkruis heeft 
het bestuur van Humanitas 
Alkmaar het aangedurfd de-
ze stap te zetten. Een grote 
rol speelt daarbij, dat Huma-
nitas Alkmaar er veel belang 
aan hecht, dat juist pa-
tiënten in de stervensfase in 
hun vertrouwde huiselijke 
omgeving kunnen worden 

De afdeling Den Haag van 
Humanitas beleefde 14 fe-
bruari een extra feestelijk 40-
jarig bestaan. Namens de 
Gemeente deelde de heer C. 
Martini tijdens de jubileum- 

verzorgd. Terminale Thuis-
hulp stelt zich ten doel in die 
laatste levensfase de aan-
vullende zorg naast gezins-
zorg en wijkverpleging aan 
te bieden, die het de familie 
en/of naasten van de ster-
vende mogelijk maken de 
patiënt thuis te blijven ver-
zorgen, als deze dat wenst. 
Gebleken is dat onderlinge 
samenwerking tussen man-
telzorg, eerste lijn en tweede 
lijn van grote betekenis is om 
de resterende levenstijd voor 
de cliënt zo dragelijk moge-
lijk te maken. De hulpverle-
ners dienen daarbij elkaars 
takenpakket, deskundigheid 
en werkwijze goed te kennen 
en zorg te dragen voor onder-
linge afstemming. 
Belangstellenden die meer 
willen weten over de gang 
van zaken in Alkmaar kun-
nen zich in verbinding stel-
len met Simone Brugman, 
tel. 072-401800. 

bijeenkomst mee dat Huma-
nitas vanaf 1986 mag reke-
nen op een jaarlijkse extra 
bijdrage van liefst f 10.000 in 
de huisvestingskosten. Dat 
betekent dat de afdeling, nu  

Uit Friesland een aktueel 
voorbeeld over het opzetten 
van aktiviteiten. Op 23 april 
organiseert een groot aantal 
Friese organisaties, wctarón-
der Humanitas, in Leeuwar-
den een bijeenkomst over de 
opzet van gespreksgroepen 
voor ouderen. Deze bijeen-
komst is speciaal bedoeld 
voor mensen, die dergelijke 
gespreksgroepen in eigen 
omgeving van de grond wil-
len tillen of die de gespreks-
leiding van een groep op zich 
willen nemen. De dag wordt 

De aktieve afdeling Eemland 
gaat in samenwerking met 
de Amersfoortse dierenbe-
scherming aandacht beste-
den aan het probleem van de 
huisdieren, die ook als hun 
baasjes ziek zijn verzorgd 
moeten worden. Gebleken 
is, dat verhuizing naar een 
verzorgingstehuis direct pro-
blemen oproept als er dieren 
in huis zijn. Maar ook zelf-
standig wonenden ondervin-
den vaak problemen, zodat 
men liever geen huisdieren 
meer houdt, al zou men dat 
wel willen . . 
Humanitas en de dierenbe- 

nog inwonend aan de Am-
munitiehaven, op zoek kan 
naar nieuwe huisvesting. 
Voorzitter T. de Boer legde in 
zijn jubileumtoespraak de 
nadruk op de rol, die Huma-
nitas kan gaan spelen bij de 
voorlichting en hulpverle-
ning aan buitenlanders. Een 
reëel probleem in Den Haag, 
waar alleen al ca 20.000 Hin-
doestanen wonen. Ook zal 
Humanitas zich meer dan tot 
dusver gaan bezighouden 
met de geestelijke verzor-
ging van niet-christelijke be-
woners van Haagse verzor-

gingstehuizen. 
ast is de afdeling, die 

nDaaucarnla500 leden telt, onder 
meer betrokken bij het oude-
renwerk, woonproblema-
tiek, gezinsverzorging, gees-
telijk gehandicaptenzorg en 
reclassering.  

geopend door CEES EGAS, 
de welbekende animator 
van de Jong Oud Trust. 
TREES VAN DER HOUWEN 
vertelt over werkwijze en or-
ganisatie van een van de 300 
groepen die onder de hoede 
van een provinciale commis-
sie in Brabant aktief zijn en 
onze eigen EVA DE BAAT 
licht het projekt „Over wonen 
van ouderen gesproken" toe. 
Erik Vrind (058-13 8617) wil 
belangstellenden, ook van 
buiten Friesland, graag na-
dere informatie verstrekken. 

scherming gaan nu eerst via 
de pers peilen, hoe groot de 
belangstelling in Amersfoort 
en omgeving is. Hetzelfde 
probleem kan echter overal 
in Nederland aan de orde ko-
men. Wellicht een idee voor 
andere afdelingen? 

voor 
ouderen 

vanaf 4 maart1985 

de hele week 

tussen 10uur 's avonds 
en  2uur 's nachts 

kunt u ons bellen: 

, 

020-2733 85  
er luistert 
dan iemand 
naar u! 
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De praatlijn voor ouderen 
van de afdeling Amsterdam 
staat sinds kort ook open 
voor anderen dan Amster-
dammers. De Noordholland-
se pers toonde veel belang-
stelling, met een duidelijke 
vergrote belangstelling van 
ouderen voor deze praatlijn 
als verheugend gevolg. 
Exemplaren van het raam-
biljet (A4-formaat) kunnen 
worden aangevraagd bij het 
secretariaat van de afdeling, 
postbus 71, 1000 AB Amster-
dam. telefonisch via het 
Centraal Bureau-nummer 
262445, vragen naar Hans 
van Lindenberg. 
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Extra subsidie voor Den Haag 

Baasje ziek? 
Humanitas helpt 

..-- 
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Ter aktivering: Lilian Schutte 
Hoewel ik geboren en geto-
gen ben in Enschede, voel ik 
me allang geen echte „Tuk-
ker" meer. Op 19-jarige leef-
tijd vertrok ik, na een ple-
zierige jeugd (dat mag ook 
wel eens gezegd), naar Gro-
ningen om te studeren. 
Na enige oriëntatie op studie 
en studentenleven koos ik 
voor sociale psychologie als 
hoofdrichting. Naast mijn 
studie en betaald werk heb 
ik veel vrijwilligerswerk ge- 

daan b.v. bij een open jonge-
rencentrum, bij een justitieel 
klachtenburo en bestuurs-
werk bij o.m. een tehuis voor 
thuis- en daklozen en een bu-
ro kleinschalige werkprojek-
ten. Na mijn studie ben ik 
ruim 4V2jaar werkzaam ge-
weest bij een stichting die 
zich ten doel stelt een bijdra-
ge te leveren aan de maat-
schappelijke herintegratie 
van (ex)verslaafden. Mijn 
taak lag in het ontwikkelen, 
stimuleren en adviseren bij 
het opzetten van werkprojek-
ten voor deze doelgroep. Bij  

het zoeken naar een andere 
baan was een van mijn wen-
sen me breder in te zetten 
dan alleen voor (ex-)ver-
slaafden. De functie maat-
schappelijke aktivering op 
het centraal bureau sluit 
goed aan bij mijn totale 
werkervaring en ik vind het 
een uitdaging om aan dit 
werk te beginnen. 
Groningen laat ik met pijn in 
m'n hart achter, maar Huma-
nitas en Amsterdam treed ik 
vol enthousiasme en met een 
brede glimlach tegemoet. 

LILIAN SCHULTE 

(ADVERTENTIE) 

De Posten in Enschede is een modern bejaardencentrum met 450 bewoners en 160 medewerk(st)ers. 
Het centrum is aangesloten bij de Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden te Amsterdam. 
Het beleid is gericht op een zo groot mogelijke zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, zowel van de 

bewoners als van de medewerk(st)ers. 

Vanwege vervroegde uittreding van de huidige functionaris, zoekt het bestuur van De Posten contact met 
belangstellenden voor de functie van 

DIRECTEUR (IVUV) 
Functie-informatie: 
De directeur ressorteert rechtstreeks onder het 
bestuur en hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse 
gang van zaken, waarbij een goed woon-, leef- en 
werkklimaat voorop staat. 

Hij houdt zich bezig met de voorbereiding van 
bestuursbesluiten en zorgt ervoor dat deze optimaal 
worden uitgevoerd. 

In deze zeer verantwoordelijke baan is hij niet alleen 
manager, organisator en coordinator, maar hij weet 
tevens om te gaan met de vele sociale aspecten die 
in zijn functie aan de orde komen. 

Functie-vereisten: 
• HBO-opleiding, richting bedrijfskunde of bedrijfs-

economie; 
• ruime ervaring in een soortgelijke functie bij een 

organisatie van dezelfde omvang. Bij voorkeur op-
gedaan in het bedrijfsleven en/of bij een instelling; 

• ruime up-to-date kennis op het gebied van 
personeelbeleid; 

• directiediploma LSOB of de bereidheid deze cursus 
te volgen; 

• bij voorkeur een humanistische of een vrijzinnig 
protestantse levensovertuiging/-beschouwing; 

• leeftijd: 35 - 50 jaar. 
Datum indiensttreding: 1 januari 1987. 

UITNODIGING 
Om zich vooraf terdege te oriënteren kunnen belangstellenden een uitgebreide informatiemap aanvragen bij 

ons centrum. Met daarin alles over ons tehuis, de  functie, de structuur van de personele organisatie, de 
arbeidsvoorwaarden, de  sollicitatieprocedure enz. 

Indien u bent geïnteresseerd, of in uw omgeving potentiële kandidaten kent, dan kunt u de informatiemap 
schriftelijk bij ons aanvragen. Daarna kunt u besluiten of u wel of niet wenst te solliciteren. 

Uw sollicitatiebrief, die vóór 23 mei in ons bezit dient te zijn, kunt u richten aan 
het bestuur van Bejaardencentrum De Posten, De Posten 135, 7544 LR Enschede. 

ejaardencentrum 'de posten' enschede 
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