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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 onderschrijven. 
De inhoud van de brieven 
waarvan wij ons het recht 
voorbehouden die in de 

korten - blijft geheel voor 
rekening van de inzenders. 

WANBEHEER 
Ik vind het jammer dat in Van 
Mens tot Mens in het artikel 
over vrijwilligers is komen te 
staan dat ik gezegd zou heb-
ben dat het gewestelijk 
bestuur van Overijssel ons 
van wanbeheer zou hebben 
beticht. Ik betreur het dat dat 
-.-erkeerd is overgekomen en 

neem mijn woorden terug. 

A. Vierstro 
Deventer 

PLEEGOUDERS 
Op 27 april is de tweede lan-
delijke pleegouderdag door 
de werkeenheid Jeugsdhulp-
verlening in Rotterdam. Dit-
maal wordt de dag georgani-
seerd in Vierhouten. De plee-
gouderdag maakte vorig jaar 
veel discussie los tussen aan-
wezige pleegouders. Cen-
traal stonden vragen over de 
mate waarin je pleegkinde-
ren als eigen kinderen moet 
zien. De pleegouderdag staat 
dit keer in het teken van cul-
tuurverschillen. Niet alleen 
godsdienst of huidskleur 
bepalen culturele verschil-
len. Ook gewoonten waar-
mee je opgroeit bepalen de 
cultuur waarin je leeft. Pleeg-
kinderen en -ouders krijgen 
daar onontkoombaar mee te 
maken. 
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Humanitas jeugdhulpverlening stunt voor moeilijke keuzes 
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De jeugdhulpverlening in 
Nederland is sterk in bewe-
ging. Regionalisering en 
schaalvergroting zijn de 
assen waarlangs de veran-
deringen zich voltrekken. 
Humanitas mag zich zorgen 
maken. Verdwijnt na de 
gezinszorg en het algemeen 
maatschappelijk werk nu de 
volgende werksoort voor 
Humanitas achter de hori-
zon? 

De ontwikkelingen binnen de jeugd-
hulpverlening zijn voor het hoofdbe-
stuur en vele betrokkenen bij de jeugd-
hulpverlening van Humanitas reden 
elkaar eens diep in de ogen te kijken. 
De staatssecretaris van Justitie is er op 
uit één organisatie per arrondissement 
te vormen. Hierin gaan de Raad van de 
Kinderbescherming, de reclassering en 
de voogdij en gezinsvoogdij-instelingen 
op.Met het verschijnen van de Tussen-
balans van het kabinet lijken de ontwik-
kelingen in een stroomversnelling te zijn 
gekomen. De jeugdhulpverlening is in 
de nieuwe plannen op de korrel geno-
men. Voor de justitiële kinderbescher-
ming is een iDezuiniging van 20 miljoen 
ingeboekt. voor de door WVC gesubsi-
dieerde sector is dat een bedrag tussen 
de 55 en 70 miljoen. 

De justitiële kinderbescherming is de 
laatste jaren onderwerp van stevige kri-
tiek geweest. Kort achter elkaar versche-
nen er rapporten van de Commissie 
Gijsbers en de commissie, die werd 
ingesteld naar aanleiding van de motie 
Vliegenthart. Voor de eerste commissie 
waren klachten over de Raden voor de 
Kinderbescherming de aanleiding, voor 
de tweede de klachten over de kinder-
bescherming in zijn algemeenheid. 
De staatssecretaris van justitie lijkt de 
Tussenbalans aan te grijpen om ver-
snelling aan te brengen in een door 
hem gewenste ontwikkeling. Hij pro-
beert geld vrij te maken voor de Tussen-
rialans en stuurt tegelijkertijd aan op 
kwaliteitsverbetering, schaalvergroting 
en een grotere greep van min ministerie 
op het veld. 
Herman Firn, beleidsambtenaar op het 
ministerie vdri justitie, is zeer duidelijk. 
Zonder omnaai van woorden noemt Fijn 

-nt plan voor een superinstelling per 
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arrondissement een dictaat. 'Wij zien 
geen andere mogelijkheid om het werk 
intact te laten en toch de beoogde 20 
miljoen van de heer Kok op tafel te leg-
gen naast de andere bezuinigingen'. 
Fijn roept het particulier initiatief tegelij-
kertijd op niet defensief te zijn, maar cre-
atief mee te denken en een eigen 
beleidsruimte te claimen. 

De sectie jeugdhulpverlening van 
Humanitas bestaat uit een landelijk staf-
bureau en vijf werkeenheden. Rotter-
dam en Den Haag zijn grote, Amster-
dam en Utrecht kleinere eenheden. 
Gouda is het kleinst. Behalve met ambu-
lante jeugdhulpverlening, zowel justitië-
le als vrijwillige, houdt Humanitas zich 
bezig met residentiële hulpverlening. 
Dat laatste doet de Stichting Kinderhui-
zen Humanitas, die een tehuis in Elle-
com exploiteert en het beheer heeft over 
vijf gezinshuizen. 

Het zwaartepunt van het werk van 
Humanitas ligt bij de justitiële jeugd-
hulpverlening. Het Ministerie van Justi-
tie is daarvoor verantwoordelijk. De vrij-
willige hulpverlening en de tehuizen 
vallen onder WVC. Per I januari 1992 
nemen de provincies en de grote steden 
echter de subsidietaak voor de regiona-
le voorzieningen van WVC over. Zij 
onen zich al ijverige leerlingen. Ook 
voor hen zijn regionalisering en schaal-
vergroting cie toverwoorden. 

1 ,51 22-cciás áazra dk mijn 
lobby 

Mlite waar maken' 

Humanitas is de grootste instelling in 
Nederland voor voogdij en gezinsvoog-
dij. 'Dat lijkt een sterke positie', zegt 
Frida van Ammers, directeur van de 
werkeenheid Amsterdam, 'maar dat is 
het niet. Reeds laren geleden is een 
decentralisatie in gang gezet. De werk-
eenheid Amsterdam is klein en heeft te 
maken met vier zusterinstellingen, die 
precies hetzelfde werk doen. Amster-
dam heest een te klein draagvlak voor 
eigen beleid, laat staan dat er ruimte is 

m vernieuwingen door te voeren. Ik 
ben in Amsterdam in toenemende mate 

ingewezeli op samenwerking. 
Irnel)7:erkeri is de enige manier om 
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het noodzakelijke draagvlak te creëren 
en een verantwoorde hulpverlening te 
organiseren'. Veel van haar collega's 
denken er net zo over. 
In Rotterdam is Humanitas de grootste 
instelling. Als de twee andere instellin-
gen de handen ineenslaan, is Humani-
tas echter de kleinste. 'Dan', zegt Jac-
ques Bovens, de directeur van de werk-
eenheid, 'heb ik bij de gemeente Rotter-
dam niets meer in te brengen. Dan kan 
ik de lobby die heden ten dage noodza-
kelijk is, niet waar maken. 
Bij schaalvergroting moet je nog wel 
eens concessies doen en schuif je op 
naar het grijze midden'. Tegelijkertijd is 
Bovens ervan overtuigd dat Humanitas 
als instelling voor jeugdwelzijn een 
belangrijke rol kan blijven vervullen. Of 
dat kan in combinatie is met de huidige 
professionalisering en schaalvergroting 
binnen de sector, is voor hem echter een 
vraag. 

In Den Haag tekent zich hetzelfde dilem-
ma als elders af 'Wij zijn een landelijke 
vereniging', zegt Fieke van Eerden, 'toch 
wordt van alle kanten naar ons gelonkt. 
Als ik nu niet beslis, zijn mijn kansen 
verkeken. Dan blijf ik straks als kleinste 
instelling over of ik moet mij aansluiten 
en heb alleen ja en amen te zeggen.' 

Marjolein van der Zee lijkt het een goed 
zaak als een aantal instellingen in 
Utrecht samengaan. In ieder geval de 
twee voogdij-instellingen. Humanitas 
heeft een eigen cultuur, die zij zou wil-
len behouden. Die cultuur uit zich in de 
manier waarop Humanitas de dingen 
benadert, bijvoorbeeld in de omgang 
met de Raad voor de Kinderbescher-
ming. Humanitas zal bij een probleem-
geval altijd ogenblikkelijk ja zeggen. 

De directeuren van de werkeenheden 
van Humanitas zitten ingeklemd tussen 
de loyaliteit jegens de vereniging en 
hun opdracht hun werk zo goed en effi-
ciënt mogelijk te ver:ichten. 
Volgens Frida van Ammers kan het eind 
van Humanitas Jeugdhulpverlening wel 
eens snel nabij komen. 'Ik vind dat we 
moeten oppassen om geen kunstmatige 
rechtvaardiging te zoeken voor het 
bestaansrecht van een humanistische 
jeugdhulpverlening. Humanitas heeft 
belangrijke dingen gedaan en ik hoop 
oprecht en van harte dat ze op waardi-
ge wijze recht doet aan haar uitgangs-
punten. Ik denk dat het nu gaat over het 
afscheid nemen en over de kunst van 
het loslaten' 
De heer 	Wisfeicro, de voorzitter van de 

c PI e  rs 

stichting kinderhuizen Humanitas zeeft 
toe dat het daarop lijkt. Zijn stichting is 
er niet in geslaagd landelijke erkenning 
te krijgen voor het kinderhuis in E_ecom 
en de vijf gezinshuizen in Flevolanc: en 
Zuid-Holland. Dat betekent dat de snch-
ting te maken krijgt met drie provincies 
en een grote stad. Voor het kinderhuis 
wordt contact geiocht met drie anr_iere 
tehuizen in de regio om samen een 
instelling te worden met 150 bedden. 
Om de eigenheid te bewaren gaa: de 
stichting een samenwerking aan =et de 
Universiteit voor Humanistiek. Metno-
disch overleg en stageplaatsen kunnen 
het specifiek Humanistische element 

Schrikbed van 
mer5=zns 

systeem d= ©h hulp-
verie2,2inc7 

overeind houden. De drie andere part-
ners willen daar wel ruimte voor gever.. 
Deze next best-oplossing zou wellicht 
ook een uitweg zijn voor de ambulante 
zorg. 

Voor Herman Tjeenk Willink is deze nex: 
best-oplossing geen echte oplossing. 'Je 
blijft dan wel bestaan, maar je haalt de 
angel eruit, terwijl de essentie van 
Humanitas nu juist het zijn van een 
angel was. Het is de vraag hoe je angel-
zijn organiseert en verbindt met de uit-
voerende instelling, zodat het als het 
ware een doorwerking heeft'. 

Voor Humanitas prangt de vraag waar-
om zij zich bezighoudt met de jeugd-
hulpverlening. In de jaren zeventig 
wilde Humanitas keuzemogelijkheden 
creëren voor vormen van jeugdhulpver 
lening. Humanitas had andere opvoe-
dingsdoelen dan de andere organisa-
ties. Die houding heeft Humanitas geen 
windeieren gelegd. 
Volgens Aad van Oosten, de secretaris 
van het hoofdbestuur, is de cliënt het ui:-
gangspunt. Het draait om diens keuze-
vrijheid. Het gaat niet om hulpverleninc 
in de vorm van gezinsverzorging, zodat 
het huishouden weer goed loopt, maar 
om het formuleren van opvoedingsdoe-
len. De vraag is niet of die uitgangspun-
ten nog steeds gelden, maar wel of de 
uitgangspunten wellicht te abstract zijn 
en daarom onvoldoende toegespitst op 
de praktijk. 
'Kun je in zo'n algemene instelling de 
keuzevrijheid die wij propageren 
inbouwen? En wie bewaakt dat dan ? 
Het gaat niet alleen om pedagogiek, 
maar ook om diversiteit in het aanbod. 
De staatssecretaris is erop uit één orga-
nisatie per arrondissement vormen, 
waarin de Raad van de Kinderbescher-

ming, de reclassering en de voogdij en 
aezinsvoogdij-instellingen moeten 
opgaan. 

Voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen 
lopen te hoop tegen de departementai 
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kan zich het samengaan van een Raad 
voor de Kinderbescherming met een 
(gezins-)voogdij-instelling niet eens 
voorstellen. Hoe moet je dat aan de 
cliënten uitleggen ? Zij vindt dat Huma-
nitas zich zonder meer moet uitspreken 
tegen zo'n instelling. 
De heer Van der Ouderaa, die per 1 mei 
1991 in dienst treedt als landelijk direc-
teur van Humanitas Jeugdhulpverlening 
ziet het dictaat van justitie vooral als een 
opdracht om met justitie mee te denken. 
Hij zou zijn werk niet graag vanuit de 
loopgraven willen beginnen. Van der 
Ouderaa zou de handschoen die Justitie 
heeft geworpen, dan ook graag opne-
men. 

Bijna alle betrokkenen bij de jeugdhulp-
verlening bij Humanitas lijken dat de 
juiste weg te vinden. De kans is volgens 
Tjeenk Willink immers groot dat de bre-
dere beweging waarvoor de Tussenba-
lans wordt aangegrepen, zo sterk is dat 
Humanitas alleen met grote krachtsin-
spanning, defensief, een paar margina- 

le correcties kan aanbrengen. 'Dan is 
het vraag hoe wij op andere wijze onze 
waarden en normen organiseren; bij-
voorbeeld door methodiekontwikkeling, 
door cliëntenvertegenwoordiging, door 
het bieden van een verantwoordingska-
der voor de professionele werkers'. 

De komende maanden zal Humanitas 
moeten gebruiken om opnieuw haar 
positie te bepalen. Veel van waar 
Humanitas voor stond, is gemeengoed 
geworden. Als dat zo is, dan is het niet 
erg als Humanitas doorschuift en ande-
re problemen aanpakt, zoals het pro-
bleem van de jonge illegalen of de 
zwerf-jongeren. 

De Nota Jeugdwelzijn uit de jaren zeven-
tig, waarmee voor het Humanitas de 
grote groei in dit werkveld begon, krijgt 
binnenkort een opvolger in de jaren 
negentig. Hopelijk met evenveel visie 
als destijds. 

PETER VAN AGTEREN 

""' 	Foto: Marion v. d. Voort 
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eelt dannen. Alle zien in grote supermstel- 
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	::haen een gevaar dat veel groter is dan 
r::ng het verlies van de eigen identiteit. 
-2= De vereniging van directeuren van 

gezinsvoogdij-instellingen (de VEDIVO), 
-7-h-  die bij het ministerie in hoog aanzieN 
:es staat, vreest dat de hulpverlening op 
-'s 	den duur uit het takenpakket zal ver- 
'e 	d...zijnen. Het Amerikaanse systeem van 

probation officer is daarbij het 
afschrikwekkende voorbeeld. Bij die 
_inctionaris is de inspectietaak de kern. 

Je hulpverlening besteedt hij uit. 
pk in Nederland valt vaak de term 

case managemen t. De maatschappelijk 
,erker als manager die de regie voert 
:ver de hulpverlening van buiten, 
irrida van Ammers is er echter van over-
'uigd dat het Ministerie van Justitie het 
zorgsaspect binnenboord wil houden. 
'Maar het gaat niet om de intentie, het 
gaat om de inschatting van mensen die 
het veld door en door kennen. Een 
belangrijk deel van onze cliënten laat 

'11  zich niet naar een gespecialiseerd veld 
van hulpverlening sturen. Dat is een 
van de grootste problemen die wij in ons 
werkveld kennen. 
De kritiek op één superinstelling per 
arrondissement komt vooral van de 
instellingen voor voogdij- en gezins-
loogdij. De Raden voor de Kinderbe-
scherming en de Reclassering zijn min-
der terughoudend. Ook binnen Humani-
'as lopen de meningen uiteen. 

eF  Persoonlijk zegt Marjolein van der Zee 
. 	ja tegen schaalvergroting met de Raden 
• e  voor de Kinderbescherming, maar neen 

tegen samenwerking met de reclasse-
ring. 

.gei. Truus Prins, die een lange staat van 
dienst in de kinderbescherming heeft, 
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Afscheid van Wilko Post 

'Zelfbeschikking mag niet 
verloren gaan!' 

Foto: Bram de Hollander 

Het meest bekende gezicht 
binnen de vereniging gooit 
het bijltje er bij neer. Wilko 
Post, adjunct-directeur van 
het Centraal Bureau van 
Humanitas, gaat na 31 jaar 
trouwe dienst met pensioen. 
Hij heeft voor zijn ogen de 
vereniging zien ontwikkelen. 
Humanitas is maar voor een 
deel geslaagd in haar opzet, 
zo constateert hij. Toch is 
haar nut ook in de toekomst 
onveranderd belangrijk. 
Ondanks alle sombere gelui-
den meent de ervaren 
bestuurder dat het mogelijk 
is om grote groepen mensen 
op de been te krijgen. 'Je hebt 
de verplichting om mensen 
op hun verantwoordelijkheid 
aan te spreken.' 

'Ik ben blij om te stoppen', zegt Wilko 
Post met een lach. Het is de adjunct-
directeur van het Centraal Bureau 
bepaald niet aan te zien. Hij zit nog fier 
achter zijn grote bureau, twee hoog in 
het monumentale pand aan de Amster-
damse Sarphatistraat. Beneden hem 
rinkelen de trams en snorren de auto's 
voorbij. Tijdens het gesprek sorteert hij 
en passant een grote stapel paperassen 
die op zijn bureau wordt gelegd. De rou-
tine van een bestuurder die het knallen 
van de zweep kent. 'Het is niet zo dat ik 
het werk niet meer zie zitten', stelt Wilko 
zijn gehoor gerust. 'Maar tijdens de hele 
periode dat ik bij Humanitas werk, dat is 
bijna 31 jaar, heb ik meer gewerkt dan 
normaal. Mijn werkweken duurden veel 
langer dan veertig uur. Dat ligt nu een-
maal in de aard van het werk. Daar ver-
groeide ik mee. Het betekent wel dat ik 
persoonlijke zaken soms opzij heb gezet. 
Ik hoop dat er nu een periode volgt 
waarin ik zelf bepaal wat ik wil. Daarom 
zie ik helemaal niet op tegen mijn 
afscheid en ik heb geen zorgen voor de 
toekomst. Ik pak aan wat op mijn weg 
komt.' 
Dat is een mooie kreet van een man die 
de welzijnssector instapte op een 
moment dat daar nog nauwelijks droog 
brood te verdienen viel. Hij heeft van 
nabij de grote bloeiperioden van het 
welzijn meegemaakt. Sommigen wer-
pen hem voor de voeten dat hij te lang 
op één plek heeft gezeten om een goed 
overzicht op te hebben. Maar de besnor-
de bestuurder ziet dat zelf anders. 'Ik 
heb dan wel mijn hele carrière bij 
dezelfde instantie gezeten,' zegt Wilko, 
'maar daarbinnen heb ik zoveel ver-
schillende dingen gedaan, dat het wel 
allemaal aparte banen lijken. Ik ben 
voor Humanitas onder andere maat-
schappelijk werker, opbouwwerker, per-
soneelsfunctionaris, redacteur, 
manager, fondsenwerver en onderhan-
delaar geweest. 

Wilko Post komt uit een links, anarchis-
tisch milieu. Vroeger gold het anarchis-
me als een bekende politieke stroming, 
die eigen verantwoordelijkheid en zelf-
beschikking hoog in het vaandel voer-
de. Wilko heeft de crisistijd aan den lijve 
ondervonden. Zelfs geld voor een 
schoolreisje ontbrak vaak. Maar hij ging 
wel naar een goede school, eentje die 
aansluiting gaf op een vervolgoplei-
ding. Daarop zaten kinderen van 
gegoede burgers, waardoor de levens-
standaard van het gezin Post nog meer 
opviel. 'Zoiets voel je', zegt Wilko. Zijn 
vader was een ideëel mens, die actief 
was in het vormingswerk. Dat was in die 
dagen nog geen professioneel appa-
raat, hoewel er al vormen van club- en 
buurthuiswerk bestonden. Subsidies 
bestonden nog niet, zodat de financie-
ring vooral uit giften bestond. 
Wilko's jarenlange liefde met Humani-
tas is niet toevallig. Zijn grote ideaal was 
en is om Nederland leefbaar te maken. 
Hij groeide op in een milieu waarvan de 
politieke en maatschappelijke opvattin-
gen nauw aansloten bij die van het late-
re Humanitas. Hierdoor identificeerde 
hij zich nauw met de vereniging. Veel 
mensen met dezelfde achtergrond kwa-
men later bij Humanitas terecht. 'Het 
waren niet zomaar SDAP-ers. Het  

waren mensen met een groot gevoel P 
voor solidariteit, die ergens helemaal 	g 
achter stonden', zegt Wilko. 'Die mentah- 'E 
teit vond je ook bij mensen van het 	tc 
NIVON, de AJC of de WO. Je wist dat je 'V 
op hen een beroep kon doen. Samen le 
vormden zij een netwerk. Ik denk dat dit zi 
netwerk vroeger de sterkte van de ver- or 
eniging is geweest.' 	 ru 
Vanaf het moment dat Humanitas nog vc 
een vereniging was die draaide op wei- bc 
nig centen en veel goede bedoelingen, ni: 
heeft Wilko Post het zien uitgroeien tot 'D 
een geoliede, professionele hulpverle gE - 
ningsorganisatie met een groot vrijwilli- 10,  
gersapparaat. 'Wat geldt als het hoogte nc 
punt van de vereniging is in werkelijk- lei 
heid het hoogtepunt van de professiona ge -
lisering van het werk geweest', vertelt Pc 
de adjunct-directeur. 'Dat viel samen me 
met het hoogtepunt van het ledenaan- dc 
tal. Eigenlijk zijn er verschillende fasen wc 
geweest in de geschiedenis van Humcz- uit 
nitas. In de eerste periode, de eerste tier. hu  
tot vijftien jaar, was Humanitas een vol- vo 
strekte vrijwilligersorganisatie met een wc 
enkele beroepskracht. Je moet de bete- ba 
kenis van deze periode niet overdrijven. ge..; 

Er zijn altijd maar een paar mensen in ;t  1
11- 

een organisatie die echt actief zijn als 	e 
ces vrijwilliger.' 

'De tweede periode duurde van onge- val 
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-.-,oer 1960 tot 1975. Dat -.•.-cts de fase van 
e professionalisering. Steeds meer 

:naakten vriiwillige:•:- . -;: dis voor 
.: eroepskrachten. H• . 	::-..: ..-ooral om 
::.aemeen maatscl-l_p :.=-::': werk en 
..: --- z 1 nszo rg op plaatsell' ::-.-eau. Die 
gctiviteiten waren toen veel groter dan 
nu. Er kwam in veel gevallen een ander 
mort bestuurders naar voren. Het waren 
-.-aker mensen die het wei interessant 
-..anden om een beroepsapparaat te lei-
den. Door de komst van beroepskrach-
:en werd er steeds minder een beroep 

(

gedaan op vrijwilligers. Er kwam 
afstand tussen de vereniging en het 

. 	, werk. Tegen het einde van de zestiger 
J. 

van Humanitas werden, op een paar 

aren wilde de politiek de verzuiling 
doorbreken. Alle professionele onderde- 
len
na, ondergebracht in plaatselijke alge- 

\ mene welzijnsstichtingen. De bestuur-
ders, die alles regelen, bij wijze van 
spreken van de agenda tot de verslag-
legging, hadden opeens niets meer te 
besturen.' 
'Toen is de derde periode gekomen. Dat 
was de tijd van de heroriëntering. 
Welke functie moeten we nu nog uitoe-
fenen? Moeten we doorgaan op hetzelf-
de brede vlak? Dat waren vragen die in 
deze periode werden gesteld. Dat heeft 
geduurd tot het begin van de jaren tach-
tig. Toen zag je overal nieuwe initiatie-
ven opduiken. Kijk maar eens naar het 
vrijwilligerswerk in de afdelingen. Er 

.."4f.:,:•zijn ook initiatieven op het gebied van 

.vermogensbeheer, zoals Protecta, en 
transsexualiteit. Ook het professionele 
apparaat, zoals de jeugdhulpverlening 
en de zorg voor verstandelijk gehandi-
capten, heeft een sterke groei doorge-
maakt. De laatste ontwikkeling is die 
van de kinderopvang.' 

Is na deze lange geschiedenis en de tal-
rijke ontwikkeling het ideaal van de 
doorknede welzijnswerker en bestuur-
der Wilko Post uitgekomen? Hij kijkt 
peinz.end uit het raam naar de zonover-
dotten stad. 'Nee', zegt hij, bijna gelaten. 

::-nanitas wilde zorg bieden voor de 
aie samenleving", verduidelijkt hij. 

7,Tii wilden de maatschappij niet in vak-
;es delen. In Nederland werd het wel- 

i:zijnswerk daarentegen categoraal 
opgezet. Gezinszorg, jeugdhulpverle-
ning en bejaardenzorg bestonden los 

-jog van elkaar. Er waren weinig dwarsver- 
, weibanden. Humanitas wilde de hulpverle- 
',ien, Hing anders opzetten.' 
. tot  'Daar zijn we voor een deel niet in 
,r1e- geslaagd. Daarnaast is het werk in de 
wilhicoP der jaren steeds meer geprofessio-
,Lg.tenaliseerd. Het gevolg is dat de hulpver-
„ijk_ lening los is komen te staan van de 
,1,,ncgemeenschap. Veel van het vroegere 

,• particuliere initiatief is weg en de relatie 
„;-: met de achterban is verdwenen. Daar-

r.  ocor dreigt het werk een speelbal te 
,:„.n -orden van politieke bewegingen. Wie 

de aemeenschap zet zich nog in voor 
r e r.ulpveriening? Daar zijn professionals 
.,..zdor en dat zijn belanghebbenden, 

ze leven er van. Die zijn bij voor-
-.lat verdacht. Als er in de politiek iets 

worden ze zo omver geblazen. 
k maar naar de reclassering. Die is in 

:aderland vrijwel verdwenen. Het pro-
:es dat zich daar heeft afgespeeld is dat 

scnaalvergroting, protessionalise- 

ring en het verliezen van de achterban. 
Dan grijpt de overheid in. De reclasse-
ring is nog maar twintig procent van 
wat er was. Zo'n zelfde ontwikkeling 
zien we in de thuiszorg en de jeugdhulp-
verlening.' 
'Er komen mammoetinstellingen per 
arrondisement. Die zijn dermate veral-
gemeniseerd dat het in feite overheids-
instanties zijn geworden met alle gevol-
gen van bezuinigingen en afbraak. 
Daarna beperkt het werk zich tot symp-
toombestrijding. Ik heb deze ontwikke-
lingen al in een vroeg stadium gesignal-
eerd. Pas later zie je hoe desastreus alle 
narigheid uitpakt.' 

'Ik heb nooit de illusie 
gehad dat ik de maat-
schappij leefbaar zou 

kunnen maken.' 

Ondanks deze tot zorg stemmende ont-
wikkeling is Wilko Post aan het einde 
van zijn loopbaan geen teleurgesteld 
man. 'Ik heb nooit de illusie gehad dat ik 
de maatschappij leefbaar zou kunnen 
maken', verzucht hij. 'Misschien heb ik 
op bepaalde onderdelen wat kunnen 
bereiken. Je moet met al je idealen reke-
ning houden met de realiteit. Misschien 
komt die houding door mijn vader. Hij 
was zo'n idealist dat hij de werkelijkheid 
wel eens vergat. Ik ben ook een idealist, 
maar ik relativeer mijn mogelijkheden. 
Ik zet mij in voor mijn werk en ik geloof 
erin. Maar ik verlies tegelijk de realiteit 
niet uit het oog en zie grenzen aan wat 
mogelijk is. Sommigen noemen dat con-
servatisme. Maar ik noem het met beide 
benen op de grond staan.' 
Realisme is geen overbodige luxe in het 
Humanitas anno 1991. Het ledenaantal 
van de vereniging daalt gestaag. Op de 
rand van zijn afscheid gunt Wilko Post 
zich een blik in de toekomst. 'Ik weet niet 
of Humanitas altijd zal bestaan', peinst 
hij. 'Maar het gaat niet in de eerste  

plaats om Humanitas als organisatie. 
Het gaat om de functie die de vereni-
ging in de samenleving vervult. Die 
functie zal er altijd blijven, want de 
samenleving functioneert nooit opti-
maal. Neem een voorbeeld als euthana-
sie. Daar zit wel evolutie in, maar er zijn 
nog grote groepen mensen die het ver-
werpen. Er zijn ook fascistische tenden-
zen waartegen wij ons moeten verzet-
ten. Zelfbeschikking is een te groot goed 
om verloren te laten gaan.' 
'Dat uitgangspunt zal zich moeten uiten 
in daden. Die kunnen alleen succes 
hebben als je als organisatie in de 
maatschappij bent geworteld. Daarom 
moet je zoveel mogelijk mensen bij je 
apparaat betrekken. Als dat niet 
gebeurt, is dat de dood in de pot. Je 
invloed wordt steeds minder, je kan wei-
nig meer bereiken en je bestaansrecht 
komt in het geding.' 
'De vraag is hoe je dat aanpakt. De 
mensen hebben in toenemende mate 
verleerd elkaar aan te spreken en te 
betrekken bij het werk. Maar ook vroe-
ger kwamen mensen niet spontaan in 
actie. Ik zet vraagtekens bij de constate-
ring dat mensen niet meer te mobilise-
ren zijn. Personen als Wil Hoek in Gro-
ningen en Jan Renken in Drenthe slagen 
erin om grote groepen mensen op de 
been te brengen. Het is nog steeds 
mogelijk om een netwerk op te zetten, 
ook al zal het meer energie vragen dan 
vroeger. Iedereen heeft contacten, al 
dan niet georganiseerd, waarmee hij op 
gezette tijden in aanraking komt, via 
ouderavonden of bedrijven. Die mensen 
moet je durven benaderen om hun inzet 
te vragen. Als ik in een advertentie in 
een afdelingsblad een oproep doe om 
iemand in een rolstoel een keer naar 
Enkhuizen te rijden, krijg ik geen reactie. 
Maar als ik tien mensen bel met dezelf-
de vraag, zijn er acht die mee willen 
werken. De anderen hebben een geldig 
excuus. Omdat je leeft in een samenle-
ving heb je de verplichting om mensen 
aan te spreken op hun verantwoorde-

lijkheden. En er zijn er niet veel die dat 
van de hand wijzen.' 

HENK VLAMING 

VAN MISLUKTE TECHNEUT TOT ONDERDIRECTEUR 

In eerste instantie wilde zoon Post techneut worden, maar na een eerste stage 
besef te hij dat hij zich in zijn keuze had vergist. Hij wilde toch liever het vor-
mingswerk in. Hij had al ervaring in club- en buurthuiswerk en begeleiding 
van kinderkampen. Het probleem was dat sociaal werk vlak na de oorlog nog 
bijna geheel gespeend was van beroepskrachten. Er bestonden ook geen 
opleidingen voor dit soort werk. Wilko kwam in aanraking met Truus Prins, 
directrice van de Federatie voor de Kinderbescherming. Later zou hij haar 
weer tegenkomen bij Humanitas. Van haar kreeg hij de wijze raad om naar 
de kweekschool te gaan. Dan had hij tenminste een ondergrond voor later. En 
dan was hij ook iets ouder, hield ze de jongen voor, die toen nog niet de tie-
nerjaren was ontgroeid. 'Eerst wilde ik dat niet', biecht Post als zestig plusser 
op. 'Maar ik heb het toch gedaan', voegt hij er trots aan toe. Na bij Proje Ven-
tu te, een organisatie die zich bezig hield met de in die dagen pas geprivati-
seerde jeugdhulpverlening, kwam hij bij Humanitas terecht als provinciaal 
functionaris in Zeeland en Noord-Brabant. In die tussentijd had hij inmiddels 
wel een passende opleiding gevolgd. Een volgende stap bracht hem naar het 
Centraal Bureau. Hem was gevraagd om de jeugdhulpverlening van Huma-
nitas op te zetten. Vanuit die positie stroomde hij door naar de toen vierkoppi-
ge directie. 
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Foto Ah Koers 

Eeiesh conclsie na negen avonden discussie: 

HuL Atm bereid nieuwe uitdagingen« 
Humanitas heeft ideeën 
genoeg. Humanitas wil best 
meer naar buiten treden, ook 
al is het duidelijk dat Huma-
nitas er in iedere afdeling 
weer een beetje anders uit-
ziet. Humanitas is een vereni-
ging van vrijwilligers, die 
soms lid zijn en soms niet, 
naar eigen vrije keus. Huma-
nitas beheert en waardeert 
ook werk dat alleen profes-
sioneel wordt verricht, ook 
als is het niet altijd duidelijk 
hoe de verhouding moet zijn 
tussen betaald en onbetaald 
werk. En Humanitas werkt 
beslist vanuit humanistische 
mensvisies, maar wil daar 
niet over zeuren. 

Om en de bij 200 leden, vrijwilligers en 
betaalde medewerkers hebben negen 
donderdagavonden intensief meege-
praat en meegedacht over de perspec-
tieven voor het ruim 45-jarige Humani-
tas, dat zich wenste te bezinnen op haar 
plaats in de samenleving van de negen-
tiger jaren. Tien van de vijftien hoofdbe-
stuursleden waren er één of meermalen 
bij en namen soms volop deel aan de 
discussies. Bestuursleden van afdelin-
gen en gewesten legden hun visies op 
tafel, maar ook uitvoerende vrijwilligers 
die anders zelden vergaderingen buiten 
de eigen Afdeling bezoeken. Marius 
Ernsting zat voor en leidde in, lokte uit 
en remde af en verbaasde zich achteraf 
dat een vereniging, die onmiskenbaar 
in de breedte sterk is vergrijsd deson-
danks met jeugdig elan de opdracht 
vervulde om aan te geven wat aan 
Humanitas goed is en wat slecht, hoe 
het beter zou kunnen en hoe daar op 
vele plaatsen dagelijks aan wordt 
gewerkt. 

DIRECT CONTACT 
Boven alles werd duidelijk dat velen in 
de vereniging deze landelijke gespreks-
ronde over toekomstperspectieven van 
Humanitas waardeerden. Om de 
inhoud van de discussies, maar ook om 
het gesprek zelf. Humanitas maakt soms 
de indruk een bureaucratische organi-
satie te zijn, waar het contact tussen de 
verschillende "kringen-  voornamelijk 
via het papier verloopt, zo is diverse 
keren opgemerkt. Maar ditmaal waren 
die kringen vrijwel alle avonden allen 
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licht op hun affiniteit met de uitgangs- ging t 
i 

punten van de vereniging, maar ver- werke 
zuimt daarna het contact te verstevigen. waar 
Op die wijze wordt de vereniging een woon 
werkgever zoals alle andere. Het speel- ligges 
fieke aspect van de ideële organisatie werkt  
komt onvoldoende over. 	 i Iiikhe 

Diverse keren kwam de inbedding van : paart 

stand 

WAT ' APARTE VERANTWOORDELIJKHEID 

, ven) u 

antwoordelijkheid voor het beroepsma-

hard op tafel. In eerdere fasen van pro-
fessionalisering lag de bestuurlijke ver-

hei professionele werk in de vereniging : 

v

H

e

u

r

i n

i e 

 a

r 

 

verzoi 
in v 1 

welke

o  e 
lingen. Zie de Gezinsverzorging en het 
tig uitgevoerde werk veelal bij de afde- 

best& 

voornaamste werkgebieden, waarin 

bestuurders vanuit de afdelingen altijd 
een belangrijke rol gespeeld. Ten dele 
dat nog zo. Maar momenteel zijn de drie vn  enc 

maatschappelijk werk. Ook in het tot 	bePer 
stand komen van de huisvesting voor 
ouderen hebben veel vrijwillige 

it 

Hokte 
dacht

aspee

inde 

 r  

bdeesvrtui  

beroepskrachten voor de uitvoering zon 

téssior 

gen, landelijk georganiseerd. Bestuur-
ders ter plaatse voelen zich dan in een 

nis.  atie 

nne aantal gevallen gepasseerd, als er geer. 1,n1  

goede relatie met de plaatselijke afde-
ling is. Anderzijds voelen de goed opge-
leide en ter zake kundige beroepskrach- 
ten zich al gauw op de vingers gekeken i,nen g tuist di 
Het is een probleem, waar de vereni- 

vertegenwoordigd. Zo kon de een spre-
ken vanuit het eigen werk met ouderen, 
met eenzamen, met verstandelijk 
gehandicapten of met jongeren - de 
ander zijn of haar bestuurlijke proble-
men op tafel leggen. 
Dat directe contact, waarbij stembuigin-
gen en gelaatsuitdrukkingen meer kun-
nen overbrengen dan op papier gezette 
woorden, deed de deelnemers goed. 
Daar lieten zij geen misverstand over 
bestaan. Aad van Oosten, alle avonden 
aanwezig als inleider namens het 
hoofdbestuur, concludeerde al snel dat 
een ronde door het land als deze dan 
ook beslist in aanmerking komt voor een 
jaarlijkse herhaling. 

De behoefte aan direct contact houdt in 
dat men ondanks alle plaatselijke ver-
schillen duidelijk het gevoel heeft van 
één vereniging deel uit te maken. Dat 
gevoel geldt ook voor een deel van de 
medewerkers in de "geprofessionali-
seerde" werkeenheden: verstandelijk 
gehandicaptenzorg, jeugdhulpverle-
ning, maatschappelijk werk, kinderop-
vang. In die kring is het "Humanitas-
gevoel" echter lang niet overal aanwe-
zig. Er wordt opgemerkt dat de vereni-
ging daar ook te weinig aan doet. 
Humanitas selecteert medewerkers wel- 



eittanw arden 

gs_ ging op korte termijn aan zal moeten 
=,, r_ werken. Er is om oplossingen gevraagd, 
, iger.  waarbij duidelijker wordt wie verant-
,.n  woordelijk is voor wat, waar de grenzen 
eci liggen en hoe kan worden samenge-

-itie  werkt zonder in elkaars verantwoorde- 
lijkheden te treden. 

Em WAT WEL EN WAT NIET 
van  Daarbij komt ook de keuze aan de orde 

,aincwelke taken de vereniging moet (blij-
pro-ven) uitvoeren en welke beter verzeil-

, ver.standigd kunnen worden. Is het erg als 
,sma.Humanitas niet langer bestuurlijke 
fide-invloed heeft op bijvoorbeeld de gezins-
, het  verzorging, ook als deze zich moet 

t  beperken tot praktische hulp- en dienst-
- or  verlening en geen aandacht meer kan 

besteden aan het intermenselijke 
iltildaspect? En kan, zoals in één van de 

nagesprekken werd geopperd, het 
onvriendschappelijk huisbezoek daar voor 

11-1  in de plaats treden. Kenmerkend voor 
,J „ Zode vrijwilliger is juist, dat hij of zij aan- 
kur- dacht geeft, zonder voortdurend op de 
een  klok te kijken. Er zou dan veel energie 
geekunnen worden gespaard door ook het 

bestuur van dit soort aan strenge nor-
men gebonden zorginstellingen te pro-

,.r.ic tessionaliseren en als vrijwilligersorga-
„,,kernisatie de blik te richten op de gaten, die 

juist die professionalisering in de kwali- 

teit van de zorg laat vallen. Want voor 
wie oplet is de behoefte aan solidariteit 
in de maatschappelijke hulp- en dienst-
verlening nog lang niet verdwenen, al 
lijkt het soms dat er in dit land voor ieder 
menselijk probleem wel een instantie is. 
Ook in het vrijwilligerswerk blijkt 
behoefte aan meer keuzes. Keuzes 
waaruit? Aad van Oosten stelde dat het 
noodzakelijk is om een fors aantal pro-
blemen grondig te analyseren, metho-
dieken te ontwikkelen waarmee deze 
problemen door vrijwilligers kunnen 
worden aangepakt en de werkwijzen 
daarvoor welomschreven als panklare 
projecten aan de vrijwilligers aan te bie-
den. Het moet duidelijk zijn wat het pro-
bleem is, hoe vrijwilligers het kunnen 
aanpakken en naar welke resultaten 
wordt gestreefd. Er hoort een aanbod bij 
van training en deskundigheidsbevor-
dering. Niet alleen op papier, maar met 
behulp van cursussen, themadagen en 
andere bijeenkomsten. Panklaar ook in 
de zin, dat afdelingen kunnen overzien 
waar zij aan beginnen, hoeveel tijd en 
geld er in een project gaat zitten, hoe 
sterk de Humanitas-identiteit van een 
project is en of er ter plaatse behoefte 
aan bestaat. 
De onderwerpen, waar Humanitas zich 
op zou dienen te richten, kunnen zowel 
vanuit de eigen kring naar voren komen 
als vanuit de maatschappij. Signalen 
vanuit bijvoorbeeld het Sociaal-Cultu-
reel Planbureau of de Wetenschappelij-
ke Raad voor het Regeringsbeleid kun-
nen een waardevolle indicatie geven 
van de maatschappelijke behoeften en 
noden. Humanitas kan vanuit die signa-
len een eigen keuze maken, met een 
goed oog op de eigen mogelijkheden en 
onmogelijkheden. 
Dat de organisatie daarop toegesneden 
moet zijn is een uitgemaakte zaak. Dat 
de organisatie daarvoor aanpassingen 
vraagt is al evenzeer duidelijk. De deel-
nemers aan deze discussieronde zagen 
daarin vooral een taak voor het hoofd-
bestuur: vrijwilligers in de afdelingen 
hebben het te druk met hun eigen taken. 
Het hoofdbestuur wordt geacht beter te 
kunnen zorgen voor de voorwaarden, 
waaronder het werk van Humanitas tot 
hernieuwde bloei kan komen. 

ONDERSTEUNING NOODZAAK 
Uit alle discussies kwam ook naar voren, 
dat vrijwilligerswerk goede ondersteu-
ning uit gewesten of de landelijke orga-
nisatie vraagt. Van waaruit de onder-
steuning gegeven wordt leek de meeste 
aanwezigen meer een keuze van orga-
nisatorische dan principiële aard. Die 
ondersteuning moet zowel motiverend 
zijn als inhoudelijk gericht. Ook onder-
linge ondersteuning wordt daarbij niet 
over het hoofd gezien: als het wiel een-
maal uitgevonden is moeten we ande-
ren daar van laten meeprofiteren. Het 
lijkt prettig als de ondersteuning van 
dichtbij kan komen, maar gelijktijdig 
wordt de staf van het Centraal Bureau 
en ook het hoofdbestuur verweten, dat 
men te weinig naar de afdelingen toe-
komt. Tussen de mensen staan is 
belangrijk, elkaar kennen bevordert het 
vertrouwen meer dan met elkaar corre-
sponderen of elkaar eens per jaar op 
een AVA ontmoeten in een meer op de 

organisatie dan op de inhoud van het 
werk gerichte sfeer, zo luidden veel 
opmerkingen. 
Ondersteuning is dan ook: kennis over-
dragen, de weg wijzen, mogelijkheden 
naar voren halen, een duwtje in de rug 
en een toegestoken hand. Geen "hand-
je" - want over het befaamde vignet van 
Humanitas vielen in deze disrussieron-
de weinig goede en veel kritische woor-
den: verouderd, betuttelend, weinig 
aansprekend vooral voor jongeren. De 
tijd lijkt rijp om een nieuw merkteken te 
ontwikkelen. 

WIE WILLEN WIJ WERVEN 
Een van de problemen, die het hoofdbe-
stuur aanleiding gaven de toekomst van 
Humanitas ter discussie te stellen is de 
vergrijzing van het ledenbestand. Afde-
lingen, waar vrijwel alle leden boven de 
65 zijn, zijn niet zeldzaam. In veel geval-
len lijkt het er op, dat de leden zich voor-
al als contribuanten gedragen. Voor het 
werk melden zich vooral mensen van 
buiten de Vereniging. Is dat een 
bezwaar? 
De vraag kwam in vele bijeenkomsten 
terug. De oplossing werd vrijwel steeds 
in dezelfde richting gezocht. Leden zijn 
welkom ter versterking van het draag-
vlak van de Vereniging. Vrijwilligers 
zoek je onder mensen die belangstelling 
hebben voor een bepaald project. 
Leden of geen leden. Algemeen was 
ook het gevoel, dat pressie op vrijwilli-
gers om lid te worden onjuist is. Voelen 
zij zich eenmaal thuis in de vereniging, 
dan komt het lidmaatschap vanzelf - of 
niet. Belangrijker is, dat vrijwilligers zich 
achter de uitgangspunten van de ver-
eniging kunnen stellen. Ook daarom 
lijkt het noodzakelijk tot goede project-
beschrijvingen te komen, met inbegrip 
van de Humanitas-filosofie achter het 
project en de daarbij toe te passen werk-
wijzen. "Uit ons werk en de wijze waar-
op wij dat doen moet blijken wie we 
zijn" werd vele malen gezegd. 
Daarbij moet worden aanvaard, zo 
kwam naar voren, dat vrijwilligers 
komen en gaan. Ook op dat punt moe-
ten we de eigen keuzes respecteren. 
Erkend wordt, dat die eigen keuzes ook 
veel (zo niet alles) te maken kunnen heb-
ben met de eigen, persoonlijke situatie 
van de vrijwilliger. Vrijwilliger zijn is 
een veel gevallen ook een doel op zich, 
een weg naar meer persoonlijke contac-
ten, naar het beter benutten van de 
eigen mogelijkheden. Zoals Marius 
Ernsting het stelt: vrijwilligers zijn niet 
alleen een middel om het werk van de 
vereniging te kunnen uitvoeren, maar 
ook een doelgroep op zich. Het gaat dan 
om mensen die om redenen die alleen 
henzelf aangaan tijd en capaciteiten 
aan de vereniging ter beschikking wil-
len stellen. Een daad waarvoor zij 
gewaardeerd en in zekere zin beloond 
moeten worden, ook al is het niet in 
geld. De noodzaak tot het (opnieuw?) 
ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid 
vloeit naadloos uit deze discussieronde 
voort! 
Groei van het werk zal vervolgens groei 
van het ledental meebrengen. En zo 
niet: geen man/vrouw overboord. Som-
migen gingen zelfs zo ver de vraag te 
stellen, of Humanitas wellicht beter zou 
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Dit verslag is geen nauwkeurige 
weergave van de discussies over 
de ontwikkeling van Humanitas in 
de komende jaren, zoals deze in 
januari t/m maart van dit jaar op 
negen plaatsen in Nederland wer-
den gehouden. Eerder is het een 
samenvatting van wat een aantal 
hoofdlijnen uit de discussie, zoals 
die een van de verslagleggers is 
bijgebleven. Korte en (naar ver-
mogen) objectieve verslagen zijn 
aan de deelnemers toegezonden 
en kunnen door belangstellenden 
worden aangevraagd op het Cen-
traal Bureau. 

AVA 1988. Ook toen waren de tongen al in beroering. 
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kunnen terugkeren naar het begin en 
daarmee kiezen voor de stichtingsvorm. 
De huidige leden zouden dan contribu-
ant kunnen worden, veel gevergader 
tussen bestuurslagen zou vervallen en 
voor het handhaven van de democrati-
sche inbreng van de contribuanten zijn 
best oplossingen te vinden. 
Veel aanhang vond deze gedachte niet. 
Humanitas is gehecht aan de vereni-
gingsvorm, ondanks alle organisatori-
sche bezwaren. 
Kortom: als het aan de leden ligt, blijft 
Humanitas dus leden werven. Maar de 
nadruk zal vooral moeten liggen op de 
werving van initiatiefnemers, de zoge-
noemde 'welzijnsondernemers'. Dat zijn 
de mensen, die in Humanitas een voe-
dingsbodem vinden voor te verrichten 
maatschappelijke taken. Zij zijn de men-
sen die aantrekkingskracht kunnen uit-
oefenen op degenen die als vrijwilliger 
de Humanitas-gedachte in de praktijk 
brengen. Leden heeft Humanitas nooit 
te veel. Vrijwilligers heeft Humanitas 
wellicht nooit genoeg. 

DE HUMANITAS-IDENTITEIT 
Duidelijk is, dat Humanitas een vereni-
ging is die zich blijft richten op maat-
schappelijke hulp- en dienstverlening 
en samenlevingsopbouw en niet op het 
inhoudelijk overdenken van een (huma-
nistische) levensovertuiging. Dat neemt 
niet weg, dat diezelfe humanistische 
levensovertuiging de grondslagen 
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levert voor de wijze, waarop Humanitas 
haar taken wil vervullen. Geen betutte-
ling, maar respect voor de eigen keuzes, 
de eigen leef- en denkwijze van ieder 
individu. Humanitas is een club van 
doeners, niet van filosofen (waarmee 
overigens weer niets onaangenaams 
gezegd wil zijn over die filosofen). Hoe 
Humanitas zich humanistisch opstelt 
moet blijken uit het werk. 
Bijna tweehonderd deelnemers op een 
ledental van bijna 24.000 lijkt niet veel. 
Een van de regionale inleiders gaf wat 
cijfers over de bereidheid van mensen 
tot 'actieve participatie', die uit onder-
zoek naar voren zijn gekomen. Niet 
meer dan drie op de duizend mensen in 
de leeftijdsgroep vanaf plusminus 45 
jaar zou die bereidheid bezitten en in de 
praktijk kunnen brengen. Tegen de ach-
tergrond van die cijfers mag de landelij-
ke discussieronde van Humanitas 
getalsmatig een succes worden 
genoemd. 
Wat die uiteindelijk op zal leveren mag 
met vertrouwen tegemoet worden 
gezien. Er is kwaliteit genoeg voorhan-
den, zo is gebleken. 

ERIK STIBBE 



Deze zomer start de HOS 
:Humanistische Omroep 
Stichting) een serie radiouit-
zendigen over humanistische 
organisaties, waaronder ook 
Humanitas. Ondanks deze 
aandacht is de HOS omstre-
den bij humanisten. De 
omroep weigert hardnekkig 
een prediker voor eigen 
parochie te spelen. De grote 
omroepen hebben de strijd-
bijl opgegraven. De zware 
uitzendingen passen niet in 
het streven naar snelle pro-
gramma's. Maar van de HOS 
zijn ze nog niet af in Hilver-
sum. 

Verstomt het humanistisch geluid over 
pakweg een jaar in de ether? Als het 
aan de grote omroepen ligt blijkbaar 
wel. Samen buigen ze zich over de 
vraag hoe een nieuwe zenderindeling 
er uit moet zien. Het radio- en televisie-
aanbod moet anders, want de commer-
ciële omroep snoept een veel te groot 
deel van de reclamespots weg. De 
publieke omroepen moeten aantrekke-
lijker voor de kijkers worden, zodat het 
bedrijfsleven zijn spots voortaan steeds 
op Nederland 1, 2 en 3 wil uitzenden. 
Voorlopig zijn de omroepen er nog niet 
uit hoe ze dat precies handen en voeten 
willen geven. Maar in Hilversum heeft 
Rob van der Linden, directeur van de 
HOS (Humanistische Omroep Stichting) 
zijn conclusies al getrokken. De kleine 
zendgemachtigden -dat zijn behalve 
HOS omroepen als RVU en IKON- wor-
den geslacht. Hun televisieuitzendingen 
moeten maar naar de middag. Op dat 
tijdstip kijkt geen hond naar de buis. 
Maar zover is het nog niet. 'We zullen 
vechten als leeuwen', belooft Van der 
Linden. Dus heeft de HOS voor het sei-
zoen 1991/92 alvast een programma 
gemaakt. Opvallend is een serie pro-
gramma's over humanistische organisa-
ties dat aanstaande zomer op de radio 
wordt uitgezonden. Ook een uitzending 
over Humanitas staat op het program-
ma, evenals over het HIVOS en de Uni-
versiteit voor Humanistiek. Deze onder-
werpen springen er in vergelijking met 
de andere programma's van de HOS 
een beetje uit. De humanistische 
omroep heeft in eigen kring, het Huma-
nistisch Verbond, geen reputatie als 
spreekbuis van de achterban. In De Ver-
beelding, een literair radioprogramma 
op zondagmorgen, komt het woord 
humanisme niet of nauwelijks voor. De 
waarden van het humanisme, zoals zelf- 

beschikking en individuele verantwoor-
delijkheid, komen in de programma's 
wel frequent terug. Zo zond de HOS 
programma's uit over ervaringen na 
een verkrachting of de rouwverwerking 
van de dood van een broertje of zusje. 
Een zwaar thema, maar succesvol. 
Soms komen de telefonische reacties op 
een uitzending al voor het programma 
is afgelopen. 

ONDERSCHEIDING 
Een televisieprogramma, waarin gedu-
rende een aantal maanden een leukem-
iepatiënte werd gevolgd, verwierf zelfs 
vier internationale onderscheidingen. 
'Wij zenden niet uit ter verstrooiing', legt 
Rob van der Linden uit. 'Wij hebben 
altijd een verborgen agenda. Wij willen 
bij de mensen iets losmaken.' 
In humanistische kring is de HOS echter 
omstreden, omdat veel humanisten zich 
onvoldoende of zelfs helemaal niet in 
hun omroep herkennen. 'Dat is verve-
lend en zelfs tragisch', meent directeur 
Rob van der Linden. 'Dat heeft mis-
schien te maken met de diffuusheid van 
het humanisme. Dat is zelden zeer uitge-
sproken over bepaalde zaken. Er is altijd 
een verschil geweest tussen wat men-
sen verwachten en wat we werkelijk 
doen. Sommige mensen vinden dat wij 
een spreekbuis van het humanisme die-
nen te zijn. De humanistische omroep 
zou zich met ledenwerving bezig horen 
te houden. Dan zend je een expliciete 
boodschap uit. Daarmee stoot je men-
sen af. Dan krijg je het EO-effect. Als ik 
zonder argwaan kijk naar een uitzen-
ding over een Amerikaanse rivier en 
aan het eind hoor ik dat al dat leuks van 
de Heer komt, voel ik mij bekocht. Nog 
steeds zeggen wij dat wij er zijn voor 
een groter publiek dan alleen de geor-
ganiseerde humanisten. Die hebben 
hun eigen blad, De Humanist, voor hun 
eigen boodschappen.' Onderzoeken 
wijzen uit dat maar liefst twee miljoen 
mensen, een kwart van de volwassen 
Nederlanders, zijn geïnteresseerd in het 
humanistisch gedachtengoed. Het zijn 
vooral deze mensen die de HOS met 
haar uitzendingen op het oog heeft. 'Het 
blijkt dat veel kijkers en luisteraars iets 
humanistisch' in onze uitzendingen her-
kennen', zegt Van der Linden. 
Rob van der Linden, en hij niet alleen, 
vreest dat zijn programma's in de toe-
komst niet meer gewenst zijn op radio 
en televisie. De grote omroepen zullen 
zich steeds meer gaan richten op een zo 
breed mogelijk publiek. 'Het publiek 
mag niet geïrriteerd raken', zo analy-
seert hij het nieuwe denken bij de 
omroepen. "Dat betekent niks geen pro-
blemen meer, niks meer om over na te 
denken. Alles moet snel, kort en actueel 
zijn. Hema en Ponypark Slagharen wor-
den de nieuwe norm. Wij voldoen daar 
niet aan, dus moeten wij eruit. Ik schets 
nu een somber beeld, maar dat soort 
onrecht bestaat altijd als je klein bent. 
Wij hebben nog nooit uitbreiding van 
zendtijd gekregen, zonder dat we ervoor 
hebben moeten knokken. Dus volgen wij 
nu de stekelbaarsstrategie. Als een 
grote vis ons wil opeten, zetten we onze 
stekel uit, zodat hij ons weer uitspuugt.' 

HENK VLAMING 
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Een kamer van een 
meisje tijdens opnamen 
voor het jongerenpro-
gramma Yoy. 
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Moskee in de Amsterdamse Bijlmer. Een duidelijk teken dat geestelijke stromingen mobiel zijn. Foto: Pascal Christiaan 
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boek Mens & medemens; geestelijke 
stromingen in onze samenleving. 
Zij schrijven dat de wereld bewerken, 
met medemensen omgaan en verant-
woordelijkheid daarvoor dragen, om 
een stellingname vraagt. We gaan 
ergens van uit en hebben zeker niet 
allemaal dezelfde uitgangspunten. Wel 
tekenen zich groepen mensen af die 
ongeveer gelijke opvattingen over 
bepaalde zaken hebben. En daarmee 
komen 'stromingen' in beeld. 
Overigens is er een complex van opvat-
tingen, stromingen, levensbeschouwin-
gen. Met dwars door elkaar heenlopen-
de scheidslijnen. Dit maakt een indeling 
moeilijk zo niet onmogelijk. Desondanks, 
en mede om de bespreekbaarheid van 
samenhangende delen mogelijk te 
maken, wordt de volgende indeling 
gehanteerd. 
Onderscheiden worden; levensbe-
schouwelijke - politiek-maatschappelij-
ke - en alternatief biedende stromingen. 
Waarmee achtereenvolgens bedoeld 
wordt: 
- de wijzen waarop mensen de diepste 
achtergrond van hun menszijn verstaan 
- een specifieke kijk op de inrichting van 
de maatschappij, de samenleving, met 
name op het gebied van de economi-
sche en de sociale ordening en de daar-
mee samenhangende rol van de over-
heid 
- opvattingen over een bijzonder aspect 
van onze samenleving die een alterna-
tief bieden voor de gangbare mentaliteit 
op dat punt. 
Voorbeelden van levensbeschouwelijke 
stromingen zijn; de bekende godsdien-
sten en het humanisme. Van politieke-
en maatschappelijke stromingen; het 
liberalisme en socialisme. En ten slotte 

Humanitas is een ideele organisatie. 
In het kader van de orientatie op de 
naaste toekomst voor Humanitas - de 
vereniging heeft onmiskenbaar te 
maken met het probleem van een afkal-
vend ledenbestand - is bij herhaling 
geponeerd, dat ideele organisaties 
onvoldoende basis hebben om mensen 
te interesseren. Deze bewering wordt 
dan gespiegeld aan het succes van 
zogenaamde one-issue organisaties, 
clubs die al hun aandacht en energie 
richten op een zaak. Bijvoorbeeld op het 
behoud van milieu of aan mensenrech-
ten. 
Of het ideële wel of niet wervend werkt 
doet niets af aan het feit, dat een orga-
nisatie als Humanitas haar inspiratie 
vindt in de humanistische wereldbe-
schouwing. Het gedachtengoed, dat de 
mens vormgever is van de wereld waar-
binnen zijn bestaan zich afspeelt, ver-
antwoordelijkheid draagt voor het eigen 
lot en dat van zijn of haar medewensen, 
is uitgangspunt voor al het handelen en 
streven. Het kleurt de betekenis der din-
gen, stuurt de keuze van belangrijke 
zaken en leidt naar aandacht voor situ-
aties waarin medeverantwoordelijkheid 
op de proef wordt gesteld. Feitelijk kan 
welbewust handelen niet buiten een 
levensbeschouwing. Maar het is niet 
alleen de humanistische levensbe-
schouwing die mensen beweegt. 

Bij uitgeverij Wolters-Noordhoff ver-
scheen in januari Mens en Medemens, 
een boeiend leerboek over geestelijke 
stromingen in onze samenleving'. 
Geschreven en samengesteld voor 
onderwijsgevenden in het basisonder-
wijs, om het sinds 1985 volgens de Wet 
op het Basisonderwijs voorgeschreven 
terrein 'geestelijke stromingen inhoud te 
kunnen geven. Maar ook geschreven 
voor die werkvelden in onze samenle-
ving waar men vanwege het omgaan 
met mensen behoefte heeft aan kennis 
over en inzicht in wat de mensen in 
diepste wezen beroert en voor hen die 
sowieso geïnteresseerd zijn in wat men-
sen beweegt.'Men moet trachten te 
doorgronden wat anderen bezielt, wat 
hen raakt. Pas dan begint een ware ont-
moeting van mens en medemens tot de 
mogelijkheden te behoren', aldus de 
redactie in zijn voorwoord. 
Het boek moet als terreinverkenning 
gezien worden. Het is geen bronnen-
boek, geen naslagwerk en ook geen vol-
ledige opsomming van alle geestelijke 
stromingen. 

DE MOTOR ACHTER MENSENGEDRAG 
De uitgave bewijst wellicht de springle-
vendheid van de ideeënwerelden, die 
de motor achter mensengedrag is. 
Laten we toch vooral luisteren naar 
elkaars ideologische basis, naar wat 
ieder tot zijn of haar levensbeschouwe-
lijke vertrekpunten neemt. Dat is de 
opvatting van cie samenstellers van het 
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van alternatief biedende stromingen; dez( 
onder andere vegetarisme, milieubewe-w  
ging en vredesbeweging. Vanuit deze "C>c 
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betrekkelijk de waarde van de indeling:ren. 
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paar ouderen in onze ploeg te hebben 
die deze ongemakkelijke werkelijkheid 
al dicht benaderen. Zij hebben het ons 
vaak lastig gemaakt. Ze vroegen ons 
keer op keer; 'Weten jullie over wie je 
het hebt?'. Dan kom je er niet uit met 
alleen maar een technisch verhaal. We 
hebben geprobeerd de wereld van de 
huisvesting en de zorg te bekijken met 
de ogen van oude mensen die compleet 
en complex in de problemen zitten. 
Daardoor is het ons duidelijk geworden 
dat het tot het 'vak' behoort om je voort-
durend af te vragen, hoe een oud mens 
voor wie je je inzet, het wonen en de 
zorg beleeft. Om deze kundigheden te 
verwerven en te beoefenen moet je inte-
resse hebben voor oude mensen. 
Dit invoelingsvermogen van een buiten-
staander hebben we sterk benadrukt. 
Dat komt natuurlijk ook in de stijl tot uit-
drukking. Maar om geen misverstanden 
te wekken, hebben we gekozen voor een 
zeer zakelijke titel. Die vlag dekt de 
halve lading. Maar wel de helft die het 
eerst over boord spoelt. 

Wat me opvalt is het verschil in toon en 
woordkeus tussen de hoofdstukken. 
Hoe komt dat? Hebben jullie bij het 
schrijven de taken verdeeld? 
Toch niet. Dit boek is het resultaat van 
intensief teamwork maar één van ons is 
als penvoerder aangewezen. Je opmer- 

Icing is overigens juist. We z:.71 om zo :e 
zeggen drie keer opnieuw Begonnen en 
tenslotte hebben we nog een paar 
hoofdlijnen uitgetekend. En: verklaart 
denk ik de verschillen die ie opmerkt. 

In het hoofdstuk 'De manier van kijken' 
hebben we de invalshoek van de oude-
ren zelf gekozen. Wat betekent wonen 
voor je als je oud bent? Wa: betekent het 
met name als je in de verdediging 
gedrongen wordt, doordat :e woonsitu-
atie niet meer afgestemd is cp je licha-
melijke conditie? Hoe beluister je dan de 
gebruikelijke wijsheden over het wonen 
van ouderen. 
In het tweede hoofdstuk, 'In de achteruit-
kijkspiegel', pendelen we heen en weer 
tussen het heden en het verleden van de 
huisvesting en verzorging van ouderen. 
Het blijkt dat er op dit terrein opvallend 
weinig verworvenheden bestaan. Voor 
oude mensen moet dit een 7.-anhoop 
zijn. Maar voor de werkers in dit veld is 
dat ook niet mis. Het leek ons lucratief 
om die niet echt vrolijke janboel van 
ideeën en praktijken een beetje van 
afstand te bekijken. Onszelf gaf het in 
elk geval de ruimte om een paar rode 
draden te ontdekken en om vragen te 
stellen die o.i. wat om het lijf hebben. 

In het hoofdstuk 'Thuiswoonzorgcon-
structies voor ouderen' proberen we de 

Foto: Delano van Diest 
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Op het terrein van het oude-
renbeleid heeft Humanitas 
de hinderlijke gewoonte van 
tijd tot tijd opstandige ideeën 
te lanceren. Het lastige van 
deze eigenwijze interventies 
is, dat ze zowel afbreken als 
opbouwen. Ze leggen tame-
lijk onbarmhartig zwakke 
plekken bloot in het ouderen- 

,imoi.:4beleid en in het voorzienin- 
'; genpatroon voor ouderen. Ze 

roepen verzet op, maar de 
nieuwe ideeën die ze bevat-

--_--ten leiden een taai leven: 

ïljdeze duiken vaak vele jaren 
later op in de praktijk van het 
ouderenwerk en sluipen van 
daaruit het beleid binnen. 
De nieuwste publikatie uit 
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 WoonZorg - Over thuiswoon-

k, hoe zorgconstructies voor oude-
ieling ren. Erik Stibbe had de :schou- 

:eliike  auteurs wel een paar vragen 
..rnatie:te stellen. De secretaris van 

ling  ''' de werkgroep 'Dichter bij 
-..nen:huis', Ben Droste, stond hem 
rde. te woord. 
en we 
:en 
7, , ze;:De titel en vooral de ondertitel van dit 
;tiscr,",boek wekken de indruk, dat jullie de 

lezer een bijzonder technisch verhaal 
over ouderenhuisvesting en over zorg 
voor ouderen gaan voorschotelen. 

:1 1 ovp,Mactr voor grote delen van de tekst 
:lil in  gaat die vlieger niet op. Waarom zo'n 
.,,ciar_ koele titel? 
r,iedt  Dit boek heeft twee ladingen. Daarom 

;;i jk typeren we het zelf graag als een 'leer- 
.,-,ire_ leesboek'. 
.reen_ Als je het betoog heel kort samenvat, 
, n reichoud je een technisch verhaal over. Er is 
len 	volgens ons gewoon degelijk vakman- 
rri schap nodig om ouderen die hun woon-
2 het  en leefsituatie zelf niet meer in de vin-
r‘trek- gers hebben goed te bedienen. Met lief 
ieren.zijn voor ouderen mensen kom je er niet. 

o  men Z gauw vragen rond huisvesting een 
verbinding aangaan met vragen rond 

„ei. ie!t 
 dienstverlening, moet er een rood lichtje 

gaan branden: hier zijn vaklui nodig. 
Van de andere kant ben ie in dit werk 
nergens zonder warme belangstelling 

min voor oude mensen. Iedere huisvester en 
,ilact:riulpverlener is zelf jong geweest. Maar 

niemand van hen weet uit eigen erva-
,
1,

11  i,,,' ring, wat het is om oud èn krakkemikkig 
te worden. We hadden het geluk een 
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ontwikkelingen die nu gaande zijn te 
rubriceren en op hun waarde te schat-
ten. Dat is het hoofdstuk van de techni-
sche termen en de schema s. Maar ook 
van de voorbeelden. 

In het vierde hoofdstuk hadden we onze 
toekomstvisie willen ontvouwen. Dat is 
er niet van gekomen, daarvoor waren 
we toch niet eigenwijs genoeg. Maar 
wel te eigengereid om het trekken van 
conclusies geheel aan de lezer over te 
laten. We doen een poging de hoofdlij-
nen van het verhaal te verzilveren in 
suggesties en in vermoedens over de 
kant waar het heen moet. 

Jullie geven je aan het eind van het eer-
ste hoofdstuk veel moeite om de doel-
groep van thuiswoonzorgconstructies 
te omschrijven. Jullie zeggen erbij, dat 
het om een betrekkelijk kleine groep 
gaat. Dat is rijkelijk vaag. Geef eens 
een schatting. 
Geen idee. Dat klinkt misschien gek na 
jaren speurwerk. Toch ligt het voor de 
hand, al is het niet in twee woorden uit 
te leggen. In het welzijnswerk ouderen 
zit de geschiedenis de toekomst dwars. 
Het gaat in dit boek over oude mensen 
die ondanks een heel wankelijke woon-
en leefsituatie op zichzelf willen blijven 
wonen. Ze zijn daarbij feitelijk aange-
wezen op de goede wil van anderen: 
huisvesters en dienstverleners. Tot voor 
kort - en vaak nu ook nog - verstonden 
zij de vraag van deze ouderen dikwijls 
niet goed. Geen kwestie van onwil maar 
van bedrijfsblindheid. Huisvesters en 
dienstverleners waren er aan gewend 
geraakt, dat ouderen, die hun woon- en 
leefsituatie zelf niet meer konden over-
zien, naar het tehuis verhuisden. Ze 
hoorden sommigen van hen wel zeg-
gen: 'En toch wil ik op mezelf blijven'. 
Maar ze hóórden: Wat verschrikkelijk 
dat ik nu toch nog mijn eigen gedoetje 
op moet geven'. En ze antwoorden: 'Ik 
begrijp hoe u zich voelt, maar thuis kun-
nen we u niet geven wat u nodig hebt'. 
En daarin hadden ze nog gelijk ook. 
Vergeten was namelijk een aanbod te 
ontwikkelen voor oude mensen die 
ondanks alles op zichzelf wilden blijven. 
Heel langzaam ontstaat er nu zo'n aan-
bod. Niet eens zozeer omdat we beter 
kijken en luisteren, maar vooral doordat 
we naar goedkopere oplossingen zijn 
gaan zoeken. Als nu een oudere zegt 'ik 
wil op mezelf blijven', denken we niet 
meer automatisch 'ja, dat wil iedereen'. 
De voorbeelden die we in dit boek 
beschrijven tonen aan, dat je hulpbe-
hoevende oude mensen echt kunt laten 
kiezen tussen verzorgd thuis wonen en 
het verzorgingstehuis. Als dat waar is -
en het is waar - dan hebben deze oude-
ren iets te willen en dan wordt hun wils-
besluit doorslaggevend. 

Maar dan kun je het ze toch vragen. En 
dan moet je toch kunnen vaststellen om 
hoeveel mensen het gaat. 
Was het maar waar. In de eerste plaats 
is aan de kant van de aanbieders het 
oude geloofsartikel 'wij weten wat goed 
voor u is' nog lang niet vervangen door 
de belijdenis 'u weet zelf het beste wat 
goed voor u is'. En het oude aanbod 
bepaalt goeddeels de huidige vraag. In  

de tweede plaats vertrouwen vele oude-
ren de zaak niet. Wij hebben hen tiental-
len jaren bezworen, dat ze tijdig een 
plekje in het tehuis moesten reserveren. 
Er is nog bijna nergens een echte 
garantie op hulp aan huis. Aangepaste 
huisvesting is nog steeds schaars. De 
bezuinigingsoperaties en de gedwon-
gen sluitingen van verzorgingstehuizen 
wekken niet de indruk, dat er veel 
mogelijk is. Als je iemand maar half 
gelooft en die iemand gelooft jou maar 
half, dan is het turven van antwoorden 
tijd verspillen. 

Maar betekent dat dan niet, dat jullie 
verhaal nogal theoretisch wordt? 
Het verhaal is niet theoretisch. We had-
den het over de omvang van de doel-
groep voor thuiswoonzorgconstructies. 
Dáár kan je alleen maar naar raden op 
dit moment. Het verhaal klopt, dat bewij-
zen de experimenten. Wanneer je oude-
ren garandeert dat ze thuis elke vorm 
van woonhulp en persoonshulp krijgen 
die ze nodig hebben, dan krijg je klan-
ten. En onder die klanten zijn er velen 
die volgens de geldende normen in 
aanmerking komen voor een plaats in 
het verzorgingstehuis. Maar voor hoeve-
len dat verhaal klopt kan pas blijken 
wanneer alle hulpbehoevende ouderen 
een thuiswoonzorgconstructie aangebo-
den krijgen. 

Jullie leggen veel nadruk op de keuze-
vrijheid: ouderen moeten zelf kunnen 
uitmaken of ze met steun op zichzelf 
blijven wonen dan wel naar een tehuis 
gaan. Sterker nog: volgens jullie kun-
nen zij dat alleen zelf uitmaken. Toch 
formuleren jullie zelf een nieuw criteri-
um voor opname in het verzorgingste-
huis: ouderen die de zorg om de zorg 
niet meer kunnen dragen zijn goed af 
in een intramurale voorziening. Hoe 
valt dat te rijmen? 
Dat is een cruciaal punt. Wanneer moet 
iemand de zorg om de zorg kwijt? Als hij 
die zorg niet meer aankan. Wanneer 
kan hij die zorg niet meer aan? Weet jij 
het, dan weten wij het. Het is geen 
geheim, dat het hele indicatiesysteem 
voor het verzorgingstehuis een gamme-
le distributiemaatregel is. Of iemand de 
zorg om de zorg wel of niet meer aan-
kan, dat is niet objectief te meten. Je kunt 
daar als buitenstaander - en iedereen 
behalve de persoon in kwestie staat 
daar buiten - best gegronde vermoe-
dens over hebben. Als een oudere veel 
hulp krijgt en je niettemin vertelt, dat hij 
maar moeilijk in slaap komt vanwege 
de zorgen voor morgen, dan mag er een 
rood lichtje gaan branden. Dat kán 
betekenen: 'Haal me hieruit, ik weet dat 
het thuis niet meer gaat, maar ik zie er 
verschrikkelijk tegen op om mijn eigen 
gedoetje op te geven. Help me om tot 
een beslissing te komen'. 
Het gaat ons niet om een nieuw criteri-
um maar om een waarschuwingsbord. 
Pas op, neem oude mensen serieus, kom 
pas met het verzorgingstehuis aan als 
mogelijke oplossing wanneer ze de 
zenuwen krijgen van het alleen zitten en 
van het gehol van de hulpverleners. 

Je moet deze ouderen dus op hun woord 
geloven? 

Uiteindelijk wel. Van de andere kant 
weten we, dat velen zich opgeven voor won  el  
het verzorgingstehuis en als puri:e bij het 
paaltje komt, nee zeggen. Het lijk: er 
soms op, dat ouderen maar wat zeggen. e

g re 
r c 

 

Daar mogen we ons over verbazen; is h 
want het gaat overduidelijk over een  hel 
voor hen bijzonder belangrijke zaak. 	inecl  
Onze conclusie is dat we ouderen in het dat  
nauw drijven. Ze moeten besluiten 	ten 
nemen die ze niet overzien, maar die in rue  
hun leven wel een aardverschuiving He. 
teweegbrengen. Ons gekissebis over cor 
plaats en taak van het verzorgingste- hu.  
huis, over substitutie, over zwevende 
bedden, over percentages, over indica- ga:  
tiecriteria gaat over hèn. Maar weten zij ide  
veel. Wat zij wel weten is, dat het ver- gel.  
domd zwaar valt om te accepteren dat wo  
je lijf niet meer wil wat jij wilt, dat je huis hu:  
je niet meer past, dat je niet meer voor ten 
jezelf kunt zorgen, dat je kringetje zo 	ver 
klein wordt, dat je misschien toch nog zic; 
een keer je boeltje moet pakken. En dan oor-.  
komen er mensen op je inpraten, die hul 
allemaal een of ander belang hebben kor 
bij jouw beslissing. Een dochter die zich drt., 
zorgen maakt en die misschien wel van mc  
die zorgen af wil of die jou juist niet los we  
kan laten. Een bejaardenverzorgster die .17; 
het niet kan aanzien, dat er in het week- 
end niemand komt. Een huisbaas die Juli 
niet wil, dat jij in zijn huis dood gevon- sch 
den wordt. Een mevrouw van de indica- din  
tiecommissie - wel aardig, maar ze stelt ge  • 
van die moeilijke vragen en alles wat je ren  
zegt kan tegen je gebruikt worden. 	een 

ove 
Daarom vinden wij het wezenlijk, dat 
zulke ouderen kunnen overleggen met 
iemand die maar één belang heeft bij 
jouw antwoord: dat het jouw antwoord 
is. Een kundige en onafhankelijke advi-
seur. Het algemeen maatschappelijk 
werk had deze functie op zich kunnen 
nemen. Maar alleen al het feit dat 
Humanitas in Rotterdam het 'ouderen-
maatschappelijk werk' uitgevonden 
heeft duidt er op, dat het algemeen 
maatschappelijk werk in het algemeen 
deze taak heeft laten liggen. Indertijd ic 
er voor gepleit dat het gecodrdineerd 
ouderenwerk deze adviseursfunctie zou 
gaan vervullen. Het gecodrdineerd 
ouderenwerk was daar niet kapot van. 
En neig niet, met enkele uitzonderingen. 
Dan maar een nieuwe functie. Want he: 
moet wel gebeuren. Anders komt de 
vraag nooit aan bod. 

Als jullie een flinke stapel van dit boek 
weg mochten geven, naar wie gingen 
ze dan? 
Naar de woningcorporaties. In het voor-
woord schrijven we, dat we ons richten 
tot iedereen die zich bezighoudt met het 
onderwerp huisvesting en verzorging 
van ouderen. Dat menen we. En toch 
zetten we de woningcorporaties voorop. 
In de eerste plaats beheren zij de meeste 
woningen waar deze ouderen huizen. 
En die woningen zijn in overgrote meer-
derheid niet levensloopbestendig 
gebouwd. Als de woningcorporaties de 
woonkant in een complexe vraag van 
deze ouderen niet aanpakken, kun je 
het wel schudden. In de tweede plaats 
hebben de corporaties als nieuwkomers 
op het terrein van de huisvesting en ver-
zorging van ouderen de prettige neictin: Foto: I 
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xnt  om vernieuwende ideeën te beschou- 
• voor wen als uitdagingen. Je ziet het alom in 
e

 
bij net land gebeuren: zij organiseren con- 

er 	gressen over dit onderwerp, schrijven 
'ggen• erover, nemen concrete initiatieven. Het 
•n; 	is hun eigen belang, maar ook het 
'e-f1  belang van ouderen. 
1 , 	In de derde plaats zou het kunnen zijn 
'D net dat het onderscheid tussen gevoelige 

tenen en gevoelige gevoelens hen als 
'ie in nieuwkomers voorlopig nog ontgaat. 
:rag Het gaat bij deze groep ouderen om de 
ver 	combinatie van woonhulp en persoons-
ste- hulp. Dat de woningcorporaties op de 
de 	gevoelige tenen van hulpverleningsor-
.dica- ganisaties gaan staan, kan naar ons 
ten zr idee weinig kwaad. Maar ze kennen de 
-ier- gevoeligheid niet van de ouderen. Die 
n dat wonen vanuit de verdediging vanwege 
e hui; hun lichamelijke conditie. Als huisves-
v°01-  ters zijn de corporaties daar niet mee 
z° 	vertrouwd. Wanneer woningcorporaties 
og 	zich opwerpen (i's aanbieders van een 
dar. compleet pakket woonhulp en persoons- 

die 	hulp - en dat gebeurt hier en daar - dan 
ben komen deze ouderen van de regen in de 
e zich drup. De corporaties zullen zich echt 
el van moeten verdiepen in het hele onder-
ït los werp om op een goede manier hun deel 
:ier diE ervan te Pakken- 
week- 
die 	Jullie oorspronkelijke opdracht was het 
•von-  schrijven van een praktische handlei-
.ndica ding voor vrijwilligers die kleinschali-
e ste,t ge woonzorgvoorzieningen voor oude-
Wat je ren wilden realiseren. Maar er ligt nu 

een boek. Zijn jullie daar tevreden 
over? 

dat 
met 

•ft bij 
boord 
advi- 

•nen 

ren- 

meen 
- tijd is 
,erd 
- ie zou 

' van. 
•ngen. 
int he' 
de 

voor-
.-Adten 
•iet he! 
ving 

-ioro p • 
meest. 

• izen• 
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de• 
van 
r,je  
•.aats 

n vet 
Delano van Diest 

We hebben oprecht geprobeerd om stu-
diemateriaal voor vrijwilligers te 
maken. Maar de mensen aan wie we 
dat lieten lezen vonden dat het voor de 
meeste vrijwilligers veel te ingewikkeld 
was. Tegelijk kregen we te horen, dat 
wat we op papier gezet hadden heel 
leerzaam was voor professionele 
bemoeials en voor studenten. Daarom 
werd besloten tot een dubbelproduktie: 
een algemene publikatie en een stu-
diemap voor vrijwilligers. Bij die tweede 
produktie fungeren wij als redactiecom-
missie; het schrijfwerk is uitbesteed aan 
een kei in het vak van leesbaar schrij-
ven, Henny Nelissen. Zet er maar bij, dat 
het Koningin Juliana Fonds en de stich-
ting Het R.C. Maagdenhuis hiervoor in 
de subsidiebundel getast hebben. Dat 
doet ons deugd, want de vereniging 
heeft al stevig geïnvesteerd in ons 
speurwerk en in het boek. 

Het eerste produkt is dus dit boek. Over 
dat produkt zijn we zelf best te spreken. 
Maar één ding zit ons dwars. 
Door de commentaren op de concept-
tekst werden we gedwongen, ons te 
mengen in de weer oplaaiende discus-
sie over de vraag: welke ouderen zijn 
echt geholpen met de voorziening ver-
zorgingstehuis? Want het onderscheid 
tussen de doelgroep van thuiswoon-
zorgconstructies en de doelgroep van 
het verzorgingstehuis zit 'm niet in hun 
waarneembare situatie maar in hun 
eigen beleving daarvan. Door dat ver-
schil uit te werken, komen we tot heel  

andere conclusies met betrekking tc: 
bestemming en de doelgroep van he: 
verzorgingstehuis dan bijvoorbeeld de 
ouderenbonden en de Landelijke 0::::::z-
nisatie Bewonerscommissies Bejaarden-
huizen. Dat vinden we beslist niet leuk. 
We zouden ons standpunt araag verdui-
delijkt hebben, door inhoudelijk onze 
visie op het verzorgingstehuis uiteen :e 
zetten. Maar dan liepen we het risicc. 
nog verder af te dwalen van ons eigen-
lijke onderwerp: woonzorgvoorzienin-
gen voor op zichzelf wonende ouderen. 
Nu bestaat het gevaar, dat een deel 
het lezerspubliek zich vastbijt in wat -7.-e 
niet zeggen over het verzorgingstehuis. 
Het zij zo. Het is ons niet gelukt om ieder-
een blij te maken. 

Dit boek geeft niet alleen antwoorden. 
Het stelt ook vele vragen. Wat schiet de 
lezer er mee op? 
Het is inderdaad niet de praktische 
handleiding geworden die ons oor-
spronkelijk voor de ogen stond. Bij het 
verzamelen van het materiaal voor dit 
boek hebben we keer op keer geconsta-
teerd, dat gedacht en gewerkt wordt 
vanuit oplossingen en niet vanuit 
nieuwsgierigheid naar wat oude men-
sen bezielt. Vaak kwamen we enthou-
siast terug van werkbezoeken. Als we 
elkaar dan vertelden wat we gezien 
hadden ontstond dikwijls twijfel: Is dit 
wat ouderen willen, of wordt hen 
opnieuw een oplossing opgedrongen? 
Deze vraag is de rode draad die door dit 
boek loopt. Let wel: een zeer praktische 
vraag, als het je er werkelijk om te doen 
is marktgericht te werken. 

Afgezien van dit praktisch nut levert dit 
boek naar ons idee nog andere hand-
vatten voor de praktijk. Ik noem er drie. 
In de eerste plaats de van JanWillem 
Schrofer geleende indeling van doel-
groepen en van het daarop afgestemde 
aanbod. Het is een bewijs, dat je orde op 
zaken kan stellen door uit te gaan van 
de vraagkant. Een schema om in te lijs-
ten en boven je werktafel te hangen. 
In de tweede plaats is het ons gelukt een 
bruikbare rubricering te maken van de 
talloze experimenten op het terrein van 
woonzorgvoorzieningen voor ouderen. 
Zo'n rubricering is theoretisch, maar 
daarom niet minder noodzakelijk. We 
moeten wéten, wat we doen met de 
schaarse middelen die voor een groei-
end aantal kwetsbare ouderen beschik-
baar zijn. Je moet het verschil tussen 
pantoffels, gympen en schoenen ken-
nen, wil je op een praktische manier 
over schoeisel praten. 
In de derde plaats doen we een zakelijk 
voorstel om de positie van zorgbehoe-
vende ouderen in het spel van vraag en 
aanbod te versterken. Dit boek gaat over 
woonzorgvoorzieningen voor een groep 
van ouderen die weinig weerbaar zijn. 
We pleiten ervoor, dat de op stapel 
staande Wet op de Zorgverzekering hen 
het recht geeft op onafhankelijke advise-
ring, pleitbezorging en bemiddeling. 
Dat is Ons inziens de enige manier om 
deze ouderen een geduchte partij te 
maken op de markt van welzijn en 
geluk. 

ERIK STIBBE 
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AWBZ-inrichting worden 
verpleegd, een inkomensaf-
hankelijke eigen bijdrage 
betalen en niet ieder slechts 
f 180,-, maar u hebt gelijk als 
u stelt dat er wel sprake is 
van discriminatie van onge-
huwden. 
In de regeling wordt er 
namelijk vanuit gegaan dat 
een alleenstaande die voor-
goed wordt opgenomen 
geen eigen woning en huis-
houding meer in stand hoeft 
te houden. Iemand met een 
partner zou zich deze kosten 
niet kunnen besparen. En dat 
is een in wezen verouderde 
opvatting. 
Dat vindt ook de Raad van 
Beroep in Haarlem. Deze 
rechterlijke instantie heeft 
begin januari in een zaak die 
was aangespannen door 
drie lichamelijk gehandicap-
ten, uitgemaakt dat de rege-
ling ten onrechte onder-
scheid maakt tussen alleen-
staanden en gehuwden dan 
wel samenwonenden. 
De Raad stelde hen in het 
gelijk op grond van het uit 
1966 daterende Verdrag van 
New York inzake burgerrech-
ten en politieke rechten. Dit 
verdrag staat zo'n onder-
scheid niet toe. 
De uitspraak van de Raad 
kan verstrekkende gevolgen 
hebben voor alleenstaanden 
die in dezelfde omstandighe-
den verkeren maar ook voor 
de financiële instanties die in 
de toekomst geconfronteerd 
zullen worden met claims. 
Tegen de uitspraak is hoger 
beroep aangetekend bij de 
Centrale Raad van Beroep. 
Wanneer deze instantie de 
uitspraak overneemt bete-
kent dit dat het onderscheid 
tussen gehuwden en onge-
huwden ook op dit punt zal 
verdwijnen. 
Als u in een soortgelijke situ-
atie verkeert, adviseer ik u 
daarom beroep aan te teke-
nen of herziening van een 
eerder besluit aan te vragen 
bij uw ziekenfonds. 

Wonknnunfingsáng 
Ik heb gehoord dat het niet 
meer mogelijk is een vergoe-
ding voor kleine woningaan-
passingen tot f 2000,- te krij-
gen (voor een verhoogde toi-
letpot, een paar "grijpijzers-, 
een zitje in de douche). 
Kan ik eventueel de sociale 
dienst vragen om een tege-
moetkoming in de kosten van 
dergelijke voorzieningen? 

Voorlopig kunt u voor deze 
kleinere aanpassingen 
inderdaad geen beroep 
meer doen op de subsidiere-
geling. Staatssecretaris Heer-
ma van Volkshuisvesting 
was bang dat in korte tijd een 
hausse aan aanvragen zou 
binnenkomen en dat de kos-
ten onbetaalbaar zouden 
worden. Daarom heeft hij de 
vergoeding voor kleine aan-
passingen van de ene op de 
andere dag afgeschaft. Maar 
in mei komt hij met nieuwe 
voorstellen en het ziet ernaar 
uit dat hij dan de vergoeding 
afhankelijk zal maken van 
het inkomen of dat de kosten 
slechts gedeeltelijk vergoed 
worden. De aanvrager moet 
dan een eigen bijdrage bijv. 
van f 250,- betalen. 
Intussen kunt u voor het aan-
brengen van kleinere voor-
zieningen wel een beroep op 
de Bijstandswet doen, maar 
het hangt van de hoogte van 
uw inkomen af of u een ver-
goeding krijgt. 
Ligt uw inkomen op het bij-
standsniveu, dan krijgt u de 
kosten grotendeels vergoed 
(een zgn. drempelbedrag 
blijft voor uw eigen reke-
ning). Heeft u een hoger inko-
men of beschikt u over een 
vermogen dat hoger is dan 
het voor de bijstand vnige-
stelde vermogen, dan zult u 
de aanschafkosten volledig 
zelf moeten dragen. 
U kunt in dat geval ook 
afwachten wat de nieuwe 
regeling die de staatssecreta-
ris heeft toegezegd. brenat. 

Deze rubriek is een 
vraagbaak voor leden 

van Humanitas. 
Vragen kunnen worden 

opgestuurd aan 
Postbus 71, 1000 AB 

Amsterdam. 
Zet op de enveloppe: 

'0 zit dat zo'. 

Boete 
Volgens de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) betaalt een gehuwde 
patiënt die is opgenomen in 
een verpleeghuis, maande-
lijks een eigen bijdrage van 
ƒ 180,-, jaar in jaar uit. Maar 
voor een alleenstaande niet-
gehuwde, die in hetzelfde 
verpleeghuis ligt, is de 
maandelijkse eigen bijdrage 
afhankelijk van het inkomen 
(maximaal f 1350,- p.m. en 
voor mensen van 65 jaar en 
ouder zelfs ƒ 2200,-). Dat 
noem ik nog eens een boete 
op ongehuwd zijn en ik vind 
dat a-sociaal. 

Het is weliswaar zo dat, ook 
aehuwden of samenwonen-
:ien, die beiden in een 

AWW-uitkering 
11n 1989 kreeg m bericht van 
de bedrijfsvereniging over 
stopzetting van mijn AAW-
uitkering per 1 juli 1990. 
Vorig jaar scrireef de 
bedrijfsvereniging dat de uit-
kering nog een jaar - tot 1 juli 
1991 - doorbetaald zou wor-
den. Nu lees ik in de krant 
over een overgangsperiode 
van twee jaar. rot 1994. Geldt 
die ook voor mij? 

Helaas niet. Voor een groep 
van ongeveer achtduizend 
voornamelijk gehuwde vrou-
wen die al eerder te horen 
kregen dat zij niet langer eer. 
AAW-uitkering zouden ont-
vangen, valt het doek nu 
definitief, en wel per 1 juli a.s 
Er zit zelfs geen eenmalige 
afkoopsom voor die groep in, 
waarvan even sprake was. 
Het kabinet vond zo'n afkoop 
som niet nodig omdat het 
intrekken van de AAW-uitke-
ring niet onverhoeds gebeur. 
de. De betrokkenen wisten al 
sinds 1989 dat hun dat vroeg 
of laat zou overkomen en ze 
kregen uiteindelijk twee jaar: 
lang doorbetaald. 
Welke konsekwenties het Orr 
verlies van uw AAW-uitke-
ring heeft, hangt af van uw 

sta 
persoonlijke situatie. 	fur, 
Als het betekent dat daarmee ver  
heel uw inkomen wegvalt, Lar kunt u een beroep doen op 
de sociale dienst voor een `Be' 
bijstandsuitkering voor uzelf ,der  
en eventueel voor uw part- 
ner. Beschikt uw partner ove: der 
een eigen inkomen, dan zult eer  
u niet in aanmerking komen 
voor een bijstandsuitkering not 
tenzij dit inkomen beneden nac 
het bijstandsniveau blijft. In not 
dat geval krijgt u een aanvu. 
lende uitkering, nl. tot dat 	der 
niveau. 
De overgangsperiode van 
minstens twee jaar, waar-
over u gelezen hebt, geldt 
voor een nieuwe groep 
AAW-ers die hun inkomen 

om mensen die naaste fami- 
e 

kwijtraken. Het gaat hier om 

:

g

a

a

a

n

t

: 
zelfstandigen met een te laat: moe' 
inkomen, om studenten en :ntra 

zorg 
lieleden verzorgen. Ook aan a. nd 
hen wordt nu achteraf - 
evenals bij gehuwde vrower gepr 
al eerder gebeurde - de eis ment 
gesteld 	

rtt 
gesteld dat zij betaald werk gem 
hadden op het moment dat Zorg 

eerst moeten de bedrijfsver- 'luis 
enigingen van al die Buizen' ',Tact,  

den arbeidsongeschikte 

zij ziek of gehandicapt wer- 

niet c, 

 
den. Kunnen zij dat niet aan- Maa 
tonen, dan vervalt hun uitke- orga 
ring, met een overgangspa - 	( 
node van twee jaar. Maar tuis 

Maa 

manen en vrouwen nog 
nagaan of zij destijds betaal- scrtie 
werk hadden. 	

zijn \,- 

vaF_ 
sie 

Gee 
een 
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ees your hulpbehoevendheid 
Om bij te dragen aan het zelf- 

(.?; standiger en onafhankelijker 
funktioneren van zorgbehoe- 

.rrnEvende ouderen, brachten de 
Landelijke Organisatie 

'n Bewonerscommissies Bejaar-
'ehdenhuizen (LOBB) en de bon- 
irt 
,,den van ouderen in januari 

zdieen gezamenlijke nota uit: de 
ernota Van verzorgingshuis 

:e naar 
. g 

woonzorgcentrum. Deze 
nota werd officieel aangebo-

-den aan de voorzitter van de 
vaste Tweede kamer commis-

r. sie voor Welzijn en Cultuur. 

moeen blauwdruk maar een schets van 
.en  ren gewenste ontwikkeling. Het uit- 
:- ,DiTgangspunt hierbij is dat er verandering 
:;acmoet komen in de alles omvattende 

ntramurale zorg. Ouderen moeten de 
- /rnIzorg krijgen die zij nodig hebben. Met 
,,,mindere woorden, zorg op maat. Dat is de 

aatste jaren dikwijls gehoord en veel 
-,7,e  geprezen. Maar op de achtergrond slui- 

nert achterdocht. Zorg op maat wordt te 
.,-,,gemakkelijk vereenzelvigd met meer 

.torg in totaal, met efficientere, goedko- 
•,, 2.er en betere zorg voor de mensen. 
..ilir viaar als het verhaal van de belangen-
, . <e)rganisaties van ouderen zelf komt zal 
.;,,̂1-let toch wel anders liggen? 

.zing van de nota 'Van verzorgings-
.,,er.lais naar woonzorgcentrum' doet het 
..4-eriraagteken achter de vorige zin helaas 

-,:et onmiddellijk verdwijnen. Het roept 
:eifs de vraag op of de belangenorgani-

ic:uties van ouderen niet zozeer overtuigd 
n van het bestaan van een slagvaar- 

dige, actieve groep ouderen, dat zij de 
hulpbehoevende ouderen wat uit het 
oog verliezen. Spreken zij niet vooral 
vanuit de belangen en wensen van de 
meer redzame ouderen? 
In het voorwoord van de nota schrijft 
men: 'De organiaties van ouderen zijn 
voorstanders van een dynamiek die 
muren omver haalt... zij wensen de 
belemmeringen uit de weg te ruimen 
die ouderen er van weerhoudt, om in 
onafhankelijkheid en zelfbeslissend een 
eventuele periode van zorgbehoevend-
heid tegemoet te treden'. 
Dat is essentieel, want als je belemme-
ringen wil verwijderen moet je eerst 
aangeven waar je het over hebt. Maar 
geen woord daarover. 
Jammer genoeg wel woorden over 
'bewoners van verzorgingstehuizen die 
de ontwikkelingen van de laatste jaren 
met lede ogen hebben aangezien'. 
Bedoeld wordt, dat 'de verzwaarde 
eisen van de indicatie voor opname de 
vitaliteit van de bewonersgroepen aan-
tast'. Als je deze tekst goed tot je door 
laat dringen, dan staat er eenvoudig, 
dat de bewoners van verzorgingstehui-
zen met lede ogen aanzien, dat er men-
sen met verzorgingsbehoeften worden 
opgenomen. 
'De leefbaarheid van verzorgingstehui-
zen boet in aan kwaliteit' voegt men er 
nog aan toe. 'De geleidelijke omvorming 
van verzorgingshuis tot een semi-ver-
pleeghuis baart ons grote zorgen'. 
Maar wie is hier ons? Aangenomen 
moet toch worden, dat degenen die 
zorgbehoevend tot ernstig zorgbehoe-
vend zijn, niet de eerste zijn die roepen 
dat de leefbaarheid vanwege hun zorg-
behoevendheid wordt aangetast! 
'Ouderdom is geen synoniem voor ziek-
te', vervolgt men in de nota, 'daarom 
vinden ouder wordende mensen het  

verwerpelijk om als patiënten 
beschouwd en behandeld te worden'. 
Zelfstandigheid en onafhankelijkheid 
zijn voor de ouderenorganisaties 
belangrijke begrippen. 'Onder alle 
omstandigheden moeten beide voor 
ouderen zo goed mogelijk gewaarborgd 
worden', schrijft men. 
Een prima streven, maar voor zorgbe-
hoevende ouderen wellicht lang niet 
altijd een streven zonder dreiging. Want 
juist vanwege zorgbehoevendheid 
geven diverse ouderen iets van hun 
onafhankelijkheid en hun zelfstandig-
heid op. 
Het is ook een fictie om vol te houden, 
dat zorgbehoevendheid geen schade 
doet aan zelfstandigheid en onafhanke-
lijkheid. Wie zorg behoeft is afhankelijk 
en beperkt zelfstandig. Het is schril dat 
zorgbehoevendheid voor de organisa-
ties van ouderen blijkbaar een criterium 
is voor de leefbaarheid in verzorgings-
huizen. Vanzelfsprekend bepaald ver-
zorgingsbehoevendheid mede de sfeer. 
Maar ook de leefbaarheid? 
De nota geeft er geen antwoord op. 'De 
huidige ontwikkeling van het verzor-
gingshuis biedt geen aantrekkelijk per-
spectief voor de komende generatie 
ouderen' noteert men eenvoudig. Daar-
om moet in de toekomst de woonfunctie 
van het verzorgingshuis worden ver-
sterkt. Het betekent dat willens en 
wetens aangestuurd moet worden op 
een wat zorgbehoefte betreft gemengde 
bevolking. Dit zou dan ook beter aan-
sluiten bij de wensen en behoeften van 
ouderen. Maar van welke ouderen? 
Toch niet van de zorgbehoevende oude-
ren? Klaarblijkelijk lijden de organisatie 
van ouderen aan vrees van hulpbehoe-
vendheid. 

MICHAEL KERKHOF 
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ZUID AFRIKA 
POST APART 

ZUID AFRIJKA 

Nu de laatste 
apartheidswetten 
door De Klerk zijn 
afgeschaft kunnen we: 

El Tevreden achterover 
leunen 

p Naar Zuid-Afrika 
verhuizen 

EI Vragen hoe we verder 
tot steun kunnen blijven 

i3 Hier beginnen 

G)©27 APIRIr 

Een democratisch 
Zuid-Afrika kan niet 
zonder een vrije 
meningsvorming. 
Voorwaarde daarvoor 
Is: 

p Iedereen moet kunnen 
lezen en schrijven 

Ci Journalisten uit alle 
windstreken en uit 
alle lagen van de 
bevolking actief 

Ci CNN 24 uur per dag op 
de kabel 

tj Verhalen, gedichten en 
legenden van eigen 
bodem zijn bij iedereen 
bekend 

ZUID AlFG:HKA 

De positie 
van de vrouw in 
Zuid-Afrika : 

❑ Zal even moeten 
wachten, er zijn 
dringender zaken 

ci Verdient alle aandacht, 
de ontwikkeling van de 
maatschappij lees je af 
aan de positie van de 
vrouw 

Ci Emancipatie van de 
zwarte bevolking 
betekent automatisch 
emancipatie van de 
WOUW 

❑ De vrouwen hebben 
zich in de 
anti-apartheidsstrijd al 
geëmancipeerd 

DE VRAGEN 

sac..1 \aft 
ALMAL 

. Foét EVER YOM£ 
ONLY 

G 

loc 
In 
Zt. 
or 
de 
Pr 
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KINDEROPVANG 
In Landgraat (Zuid-Limburg) 
komt de eerste Nederlandse 
"Kinderopygr.,77.-2nkel". De 
Stichting 
Humanitas 	daarin 
samen met de picratselnke 
VVV. Doel van de winkel is 
particulieren en bedrijven 
een duidelnk overzicht te bie-
den van de mogelijkheden 
voor kinderopvang in Land-
graaf. 
De deelname 	Humanitas 
is niet toeva•iin-J. De Stichting 
Kinderopvang Humanitas is 
in Landgraat verantwoorde-
lijk voor een ggstouderproject 
en exploiteert in de kern 
Schaesberg het kinderdag-
verblijf "De Petteflet". Ook 
bouwt zij in de kern Ubach 
over Worms een tweede kin-
derdagverblid, terwijl ver-
moedelijk ook in de derde 
kern (Nieuwenhagen) een 
Humanitas kinderdagverblijf 
zal worden gevestigd. 
De kinderopvangwinkel, die 
gevestigd wordt in een win-
kelcentrum. wil met nadruk 
een informatiepunt zijn voor 
zowel ouders, die kinderop-
vang nodig hebben (of aan 
anderen willen bieden als 
"gastouders" als voor het 
bedrijfsleven. Bedrijven kun- 

KORT 
VAN 
STOF 

nen hier meer te weten 
komen over de plaats van de 
kinderopvang in zijn verschil-
lende vormen in het "arbeids-
voorwaardenpakket". Of met 
andere woorden: hoe 
belangrijk het kan zijn wer-
kende ouders de mogelijk-
heid van kinderopvang te 
bieden en op welke wijze dat 
mogelijk is. 

FOKUS 
De stichting Fokus houdt zich 
bezig met zelfstandig wonen 
voor gehandicapten. Binnen 
de Fokus-opzet passen hulp-
posten in de naaste omge-
ving van zelfstandig wonen-
de gehandicapten. Deze pos-
ten worden bemensd door 
hulpverleners die de gehan-
dicapten behulpzaam zijn bij 
het verrichten van de alge-
meen dagelijkse levensver-
richtingen in zover zij dit niet 
zelf kunnen. De activiteiten 
van deze hulpverleners 
bevinden zich dikwijls op de 
grens van verzorging en ver-
pleging. Maar Fokus-mede-
werkers zijn geen verpleeg-
kundigen. Het liefst zouden zij 
zichzelf adl-assistenten noe-
men. 
Maar wat mag men wel en 
wat niet doen en waar is men 
uiteindelijk verantwoordelijk 
voor? Vragen die al enige tijd 
speelden en waarop recent 
antwoord gekomen is door te 
omschrijven wat Fokus-assis-
tenten wel en niet mogen 
verrichten. De Fokus-directie 
heeft er samen met de 
ABVO/KABO en de Fokus-
ondernemingsraad aan 
gewerkt. Meer duidelijkheid 
dus voor alle partijen. 

ROUW 	 KEUZ 
De nieuwsboef van het 7  SR Dit wc 
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KEUZEN 
: L -.,.•as cie tael van een 

over 	 s in de 
vocr;-:.-zondheidsz_-_ra :n Oegst-:e.t. 

H'et was de 	keer, dat er 
gezcimeniinke blieen-

ccrrist werd aeorg=iseerd 
'rrricz.--i -Dor j- il-nar:2:as Bollenstreek 

humanistisch Verbond 
:sen 

	

	Deze keer as ook 
7urrianita:,: Le:aen undeno-
i:dd. Het 1-,F:711;,_1k7! -was een 

b•r-z-Dr-S r:danks 
en -.et weer. 

ia Bun te. t.u:r2anic:isci-2 
'rk r1-1 -addsvrolr.": 2;1 •nen zieken-

.11.s en lid '.-an _ie commissie 
edische ethle;,: van het 

lik -.._Irncinistisch Verbond hield 
.• e. j-J.-en inleiding over keuzen 

:ver het leven. Vanuit de 
:raktijk lichtte 	dilem- 

- jIrriczena's toe waarmee mensen in 
ie gezondheidszorg te 
naken krugen. Vanaf het 

encie.,:egin tot het einde van het 
even moeten er steeds afwe- 

er 

	

	nogen gemaakt worden. 
:Jadio West heeft van de bil-

-.e.rii ric.,enkomst opnamen c,7ernetakt 
i'/' or een programma van de 

richting Gebruikersorgam- 
;aties Gezondheidszorg, 
atienten/consumentenpiat- 

orm voor Zuid-Holland 
Voord, Radio Rijnland. 

FORMULIERENHULP 
Formulieren zijn soms moei-
lijk in te vullen. Afdeling 
Zuid-Drenthe wil proberen 
hierin hulp te bieden en heeft 
hiervoor een kleine werk-
groep van vrijwilligers in het 
leven geroepen. Wie zit met 
een moeilijk formulier kan 
voor hulp bij het invullen  

contact opnemen met deze 
werkaroep, behalve voor het 
invullen van formulieren 
voor belasting en huursubsi-
die. Voor leden van Humani-
tas wordt deze hulp gratis 
verleend. Niet-leden betalen 
per formulier f2,50. Bel voor 
informatie: 05280-65604 (D. 
Meijer.) 

BANENPLAN 
Samen met Hurr2c-Innds en he 
Alkmaars College =beer: 
de Gemeenschar:osjijke 
Medische Dienst een groep 
verstandelijk gehandicapten 
aan een baan te helben. Her 
staat om een groep Jeerlin-
gen die na het voc.:-:idez..et 
speciaal onclervvi:is-  zich in 
bestaande voorzie- --'gen 
redt. Maar ze komen net een 
beetje tekort om te s.racten cc 
de arbeidsmarkt. Da: vinden 
ze in Alkmaar niet helemaal  
terecht. Zij gaan ervan uit dat 
deze groep jongeren wel 
degelijk geschikt is oi-n in een 
dienstverband te ::-..inctione-
ren. Op school konden ze ook 
mee, dus kunnen ze het daar-
buiten ook. De jongeren zui-
len volgens het nu ontwikkel-
de plan via een leer-werk 
project gereed worden 
gemaakt voor de ande.ids-
markt. Dat is een combinatie 
van theoretisch ondericht met 
praktijk. Het is deze-.1:-de con-
structie als die in her Leer-
lingwezen wordt toegepast. 
Drie dagen zijn bestemd voor 
scholing en de rest van de 
werkweek wordt er met de 
handjes gewapperd. Het 
gaat voorlopig om een drie-
jarig experiment. 

oe$ 

paccr taptanv 

Het grootste probleem 
In een post-apartheid 
Zuid-Afrika is het 
ontbreken van een 
democratisch kader. 
Prioriteit is dus: 

p Trainingen voor 
actieve leden van 
basisorganisaties 

p Het huidige blanke 
kader voorlopig op zijn 
post zien te houden 

t=1 Ruimte geven voor 
vallen en opstaan 

pi Een tijdelijk internatio-
naal ambtenarenleger 
sturen onder auspiciën 
van de VN 

ZUDD GIFG2BMA 

In Zuid-Afrika is de 
apartheid afgeschaft. 
Vanaf nu zijn de 
verschillen gebaseerd 
op: 

Ci Opleiding en kennis 

a Inkomen en welvaart 

p Vriendjes en afkomst 

Ci Sexe 

PC27 nPn,G2V 

Een bijdrage gestort 
op giro 716.000 
betekent dat: 

❑ U minder belasting 
hoeft te betalen. 

cj Meneer Zak Mabiletja 
zijn project kan starten 
om het asbestafval te 
verwijderen uit de 
townships 

❑ U de ontwikkeling van 
de zwarte bevolking 
praktisch ondersteunt 

❑ HIVOS haar werk in 
Zuid-Afrika kan voort-
zetten en uitbreiden 

HIVOS, Humanistisch Insti-
tuut voor Ontwikkelingssa-
menwerking is een van de 
vier medefinancieringsor-
ganisaties in Nederland. 
De andere zijn: 
Novib, Cebemo en loco. 
HIVOS financiert projecten 
van particuliere organisa-
ties in 25 landen in Azië, 
Latijns-Amerika en Afrika. 
Sinds 1986 ondersteunt 
HIVOS in Zuid-Afrika orga-
nisaties op het gebied van 
educatie, economische 
zelfstandigheid, platte-
landsontwikkeling, vrou-
wen en milieu. Organisa-
ties van de bevolking zelf 
die een progressieve rol 
spelen in de opbouw van 
een post-apartheid Zuid-
Afrika. 

In april houdt HIVOS een voorlichtingscampagne over het Zuid-Afrika van nu en in de toekomst. Er 
komen o a. vijf gasten van partnerorganisaties in Zuid-Afrika naar Nederland om lezingen te 
houden. Voor meer informatie over de activiteiten in april: HIVOS ZUID-AFRIKA POST APART 
Raamweg 16, 2596 HL Den Haag, tel. 070 - 36 36 907 Giro 716 000 

HIVOS 
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Niet alleen voor ervaren mensen 

Marijke Katsburg 
Afdeling Amsterdam 

De grootste kans van sla-
gen bij het zoeken en wer-
ven van vrijwilligers heb 
je bij de groep volwasse-
nen boven de vijftig jaar. 
De carriere is dan 
gemaakt, de kinderen de 
deur uit. Mensen krijgen 
tijd en oog voor iets 
andersmaast hun werk en 
gezin. Dat is de algemeen 
heersende filosofie bij het 
werven en aanspreken van 
vrijwilligers. 

Wat drijft een net afgestudeerde 
journaliste van 23 jaar om zich te 
verbinden aan Humanitas Amster-
dam, terwijl ze ondertussen doende 
is een freelance bestaan op te bou-
wen en kinderwensen heeft? Ik per-
soonlijk voelde me aangesproken 
door de Praatlijn. Nog tijdens mijn 
studie las ik in een landelijke krant 
een oproepje aan vrijwilligers voor 
de Praatlijn voor Ouderen. Toen al 
wist ik, dat ik naar Amsterdam zou 
verhuizen na mijn diplomering, dus 
bewaarde ik de advertentie zorgvul-
dig en stelde mij na mijn verhuizing 
in augustus 1986 in verbinding met 
de toenmalige coordinator van afde-
ling Amsterdam en kwam terecht bij 
de Praatlijn. Zoals dat gaat bij een 
vrijwilligersorganisatie, wordt een 
nieuw gezicht goed doorgevraagd 
op zijn/haar kwaliteiten en mogelijk- 

heden en zodoende raakte ik ook 
onmiddellijk betrokken bij het ver-
vaardigen van de tweemaande:Tkse 
Nieuwsbrief. Naast mijn werkzaam-
heden voor Humanitas werkte ik zak 
aan betaalde klussen en kreeg een 
dochter in de schoot geworpen. 
die laatste factor stopte ik met de 
Praatlijn, maar verder peinsde ik er 
niet over om mijn vrijwilligerswerk 
neer te leggen ten behoeve van bij-
voorbeeld meer betaald werk. 
Omdat het niet altijd om de beloning 
gaat, maar in sommige gevallen 
gelukkig om de inhoudelijke kant 
van de goede zaak. Prioriteiten stel-
len betekent niet altijd dat je voor 
geld en gezin kiest op het moment 
dat die-voorhanden zijn. Een priori-
teit kan ook zijn mensen proberen te 
betrekken bij een organisatie die 
probeert mensen bij elkaar te be:rek-
ken. Dat is waar ik me ruim vier ,aar 
mee bezig heb willen houden. Da: is 
-.vat ik belangrijk vind, en geen rol of 
taak die voorbehouden is aan vijftig-
plussers, omdat die geen carriere-
drang of kinderperikelen meer zou-
den hebben. Juist ook jongeren die 
net beginnen hun weg in de maat-
schappij uit te stippelen, zijn van 
belang bij het opbouwen en uitbou-
wen van een organisatie als Huma-
nitas. Net  zoals Humanitas voor die 
jongeren een functie heeft, namelijk 
die als maatschappelijke leerschool, 
plaats waar je ervaring op kan doen 
waar je de rest van je leven iets aan 
hebt. Door samen te werken met 
mensen van alle leeftijden en met de 
meest uiteenlopende levenservarin-
gen, door een kundigheid in de prak-
tijk te kunnen brengen en als mens 
en werkkracht gewaardeerd te wor-
den, om het simpele feit dat je er 
bent. Van hun kant houden jongeren 
de organisatie enigszins in bewe-
ging, is een gemengde leeftijdsop-
bouw volgens mij onmisbaar voor 
een club die maatschappelijk werkt. 
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