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

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

inzenders. 

Hurtekreet 

J. A. Gijsbers: „De afbraak van het sociaal-cultureel werk is het 
dieptepunt in mijn carrière bij Welzijn". 

In de vorige VMTM vroeg Mi-
chel Habets zich af hoe de 
bezuinigingen in het wel-
zijnswerk verder zouden uit-
pakken. Deze Hartekreet 
vormde de aanleiding voor 
de VMTM-redactie om een 
praatje te maken met de 
hoogste ambtenaar van het 
Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cul-
tuur, de heer J. A. Gijsbers. 
Na ruim 30 jaar op dit minis-
terie werkzaam te zijn ge-
weest neemt dhr. Gijsbers 
deze maand afscheid als Di-
recteur-Generaal Welzijn, 
vlak voor zijn 65ste ver-
jaardag. 

Tijdens zijn lange zit bij WVC 
heeft Gijsbers verschillende 
klimaatsveranderingen 
meegemaakt. Eén van de be-
langrijkste vond plaats in de 
jaren zestig, „tijdens de ech-
te opbouw. Vrijwilligers wer-
den vervangen door profes-
sionals. Het maatschappe-
lijk en sociaal cultureel werk 
werden ontwikkeld, in een 
maatschappij vol ideologi-
sche slogans. Net  als nu, nu 
we de volgende grote kli-
maatsverandering meema-
ken. Zorgzame samenleving 
is de slogan. De overheid wil 
zich terugtrekken, niet meer 
als vanzelfsprekend geld ge-
ven aan iedereen die zegt „ik 
heb een goed idee, overheid, 
heb jij geld?" Parallel met 
het terugtrekken van de 
overheid loopt het professio-
nalisme terug. Er wordt meer 
een beroep gedaan op vrij-
willigers". 
„Ik geloof dat het goed is dat 
de overheid zich op een af-
stand houdt, dat het particu-
lier initiatief de eigen ver-
antwoordelijkheid aan-
vaardt. Zij kunnen bij de be-
volking het elan en de be-
hoefte toetsen en dan even-
tueel bij de overheid aan-
kloppen om een bijdrage. De 
overheid moet zich dan ook  

niet uit haar stimulerende en 
financierende functie terug-
trekken, want dan ga je tor-
nen aan voorzieningen en 
dat mag niet". 
Toch lijkt dat allerwege te 
gebeuren . . . „De beslissin-
gen die momenteel worden 
genomen, sluitingen van te-
huizen e.d., zijn geen princi-
piële beslissingen. Er be-
staat geen beleid in wel-
zijnsland. Deze beslissingen 
zijn niet anders dan een blijk 
van schaarste, de portemon-
nee is leeg. De prioriteit van 
de regering ligt bij het aan-
vullen van het financierings-
tekort. Geen geld meer dus 
voor dat bejaardenhuis. Het 
antwoord op „wat is de toe-
komst van vul-maar-in-wel-
ke-voorziening", is: „wat Wij 
er zelf van willen maken". Ik 
aanvaard het begrip zorgza-
me samenleving ten volle. 
Het ene individu slaat acht 
op het andere individu. Als 
we dat als maatschappij 
gaan doen is er neg een be-
zuinigingsmogelijkheid; nl. 
minder behoefte aan profes-
sionele hulpverleners.  Het is 
natuurlijk fout als de over-
heid alle verantwoordelijk-
heid laat varen. De politiek 
moet blijven zorgdragen en 
aanvoelen wat de klant wil. 
Of het zo werkt is vers twee. 
De gebruiker heeft het nooit 
voor het zeggen gehad". 
Hoe het toenemende beroep 
op vrijwilligers in de toe-
komst georganiseerd dient 
te worden is een vraag die 
Gijsbers stelselmatig onbe-
antwoord laat. Wel stelt hij, 
dat vrijwilligerswerk een 
noodgreep is. De overheid 
mag die noodoplossing niet 

gaan verdedigen om de posi-

tieve bijeffecten die vrijwilli-
gerswerk op de hulpverle-
ning zal hebben. Zoals bij-
voorbeeld het effect dat een 
vrijwilliger dichter bij de ge-
bruiker staat en daarom be-
ter aan zijn hulpvraag tege- 

moet kan komen. 
Wat is Gijsbers' prognose 
voor de toekomstige handel 
en wandel van WVC? „Zal er 
afgeslacht gaan worden? 
Nee. De bezuinigingen zijn 
geen principiëleaanval op 
het huidige particuliere stel-
sel. Maar we gaan momen-
teel met z'n allen door een 
dal en zullen het voorlopig 
met iets minder moeten 
doen. De overheid blijft een 
financieringsbron, hoewel 
de financieringstechnieken 
misschien veranderen. Bij-
voorbeeld door de aanbeve-
lingen van de commissie 
Dekker, via het verzeke-
ringsstelsel". 
„Hoe lang het duurt? Dat is 
moeilijk te zeggen. Na de zo-
mer verwacht ik nog meer 
bezuinigingen. Maar er 
heerst geen afbraakmentali-
teit. Niet meer, in ieder ge-
val. Zoals het bij het sociaal-
cultureel werk indertijd is 
toegegaan, dat was het 
dieptepunt van mijn carrière 
bij WVC. Maar door de slech-
te naam van deze afdeling 
kreeg dat geen prioriteit; 
door de ordeproblemen in de 
zestiger en zeventiger jaren. 
Nu is hetwegbezuinigd en 
wordt dat betreurd, door de- 

zelfde instanties die het toen 
weg wilden hebben. On-
langs hadden Welzijn en Jus-
titie een discussie waaruit 
naar voren kwam dat politie 
en openbaar ministerie ach-
teraf vonden dat het sociaal 
cultureel werk behouden 
had moeten blijven om de 
criminaliteit te kunnen be-
heersen. Als wij dat toenter-
tijd tegen hen hadden ge-
zegd, hadden ze ons uitgela-
chen". 
„Helaas is de algemene 
stemming op het moment 
slecht. De dreiging van be-
zuinigingen en werkloos-
heid hebben demotiverend 
gewerkt. In de loop van de 
crisistijd zijn hele categoriën 
veroordeeld en angstig ge-
maakt. Uitkeringstrekkers, 
ziekenhuizen, professionele 
hulpverleners en nu ook de 
ambtenaren. Daardoor zitten 
we nu met een mentaliteit 
van onverdraagzaamheid en 
angst. 't Is allemaal zo tegen-
strijdig want anderzijds 
wordt wel een beroep ge-
daan op de goede wil van 
mensen, om elkaar te 
helpen". 

Marijke van Genabeek 
Marijke Katsburg 
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LEGATEN 
Zij, die Humanitas in hun laatste wilsbeschik-
king een legaat wensen toe te kennen, zouden 
hiervoor de volgende formulering kunnen ge-

bruiken: 

„Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan 
Humanitas, nederlandse vereniging voor 

maatschappelijke dienstverlening en samen-
levingsopbouw, gevestigd te Amsterdam, een 

som groot 	gulden." 

Schenkingen, legaten en erfstellingen zijn on- 
derworpen aan een verlaagd vast tarief van 

11% ingevolge artikel 24-1, 4' alinea van de Suc- 
cessiewet 1956, terwijl voor 1987 voor schenkin- 
gen een bedrag van f 6,617,— is vrijgesteld van 
schenkingsrecht en voor legaten en erfstellin- 
gen een bedrag van f 13.234,— is vrijgesteld 
van successierecht. (Deze bedragen worden 

jaarlijks geïndexeerd). Boven de vastgestelde 
bedragen wordt de gehele verkrijging belast. 

Zij, die Humanitas financieel willen steunen, 
kunnen dit doen door overmaking van een bij- 

drage op postgirorekening 58.2000 of bij de Hol- 
landse Koopmansbank (rekeningnr. 

63.50.11.581) ten name van Humanitas Centraal 
Bureau te Amsterdam. 

Afwikkeling nalatenschappen: De Humanisti-
sche Stichting voor Bewindvoering en Beheer 

PROTECTA belast zich desgewenst met afwik-
keling van nalatenschappen. Inlichtingen bij: 
Stichting PROTECTA, Postbus 71, 1000 AB Am- 

sterdam, tel. 020-26 24 45. 

Het is dan ook moeilijk voor te stellen 
dat er aan het begin van deze eeuw 
praktisch geen sociale voorzieningen 
waren en dat, wanneer men getroffen 
werd door de „witte pest",  er slechts 
weinig kans was op overleving. Vooral 
niet voor de arbeiders, waar toentertijd 
slechte huisvesting, armoede en hon-
ger normale verschijnselen waren. In 
die jaren ligt het begin van Zonne-
straal. 
Vele boeken zijn er geschreven over 
Zonnestraal en zijn vermaarde voorzit-
ter Ome Jan van Zutphen.  Het zou te ver 
voeren dit alles proberen samen te vat-
ten in deze paar kolommen, maar ik 
geef u toch een kort historisch overzicht. 
Zonnestraal, gelegen in  het Loosdrecht-
se Bos in de gemeente Hilversum,  
kwam er in 1925 door de  inspanning en 
de solidariteit van de Amsterdamse 
diamantbewerkers, georganiseerd in 
de Algemene Nederlandse Diamantbe-
werkers Bond. 
In die tijd veel ellende, veel ziekte en 
geen financiering voor  langdurige op-
name van de patiënten. Het kuurgeld 
voor de tuberculose-patiënten moest 
worden opgebracht uit eigen middelen, 
door steun van de familie, diaconieën 
of door de armenvoorziening via de ge-
meentelijke overheden. 
In 1919 werd het landgoed aangekocht. 
De oprichting van de vereniging vond 
plaats in 1925 en architect  Duiker kon 
aan het definitieve ontwerp van Zonne-
straal beginnen. Vanaf het begin was 
duidelijk dat het gebouw een bijzonder 
gebouw zou worden. 
Nationale inzamelingen  werden gehou-
den. Steevast nam Ome  Jan dan bij de 
VARA plaats achter de microfoon om de 
Nederlandse bevolking  op te roepen tot 
geven. In de winkels stonden  Zonne-
straal-busjes, collectanten gingen met  

speldjes langs de deuren, artiesten ga-
ven gratis voorstellingen. In 1932 kwam 
daar nog de Zonnestraal-loterij bij. 
Door de oorlogsomstandigheden volg-
de een explosie van tbc in ons land. De 
vooruitgang van de medische weten-
schap zorgde voor een snelle daling 
van het aantal tbc-patiënten. „Zonne-
straal" werd minder noodzakelijk. Om-
streeks 1953 werd het sanatorium een 
algemeen ziekenhuis. Het gebouw 
bleef, de vereniging bleef en het besef 
groeide dat Zonnestraal een monument 
was geworden. Een monument om te 
bewaren voor het nageslacht. Een sym-
bool van de strijd van de arbeidersbe-
weging maar ook een monument door 
zijn bouw, zijn conceptie. 
Het wordt in de vakkringen van archi-
tecten wel het mooiste gebouw van Eu-
ropa genoemd. 
Sinds 1983 maakt Zonnestraal deel uit 
van de Stichting Streekziekenhuis Hil-
versum, een samenvoeging van het 
Diaconessenhuis, de roomskatholieke 
wijk- en ziekenverpleging en Zonne-
straal, alle te Hilversum. 
Omstreeks 1990 kan verwacht worden 
dat op het terrein van het Diaconessen-
huis het nieuwe ziekenhuis gereed zal 
zijn. Dan zal Zonnestraal als algemeen 
ziekenhuis zijn poorten sluiten en zul-
len de gebouwen daar leeg zijn. Wat zal 
er mee gaan gebeuren? 
De vereniging Zonnestraal, hoewel 
geen eigenaar meer van de gebouwen, 
is er nog steeds. Steeds groter wordt de 
druk op de vereniging om initiatieven te 
ontplooien ten einde het monument van 
Duiker èn de arbeiders-emancipatie 
voor de toekomst te bewaren. Velen zet-
ten zich hier reeds voor in en ik hoop dat 
met steun en sympathie van hen en vele 
anderen het behoud van Zonnestraal 
een feit wordt. 
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Behoudt Zonnestraal 
als monument! 

PIET BOER 

"Zonnestraal": Een begrip voor de wat ouderen onder ons, 
neem ik aan. Een begrip dat veel meer inhoudt dan het werk 
dat daar werd verricht door de 'Nederlandse Vereniging tot 
het Oprichten van Arbeidskolonies voor Tuberculoselijders in 
Nederland". Zonnestraal was in Nederland vanaf het begin, 
in 1925, een begrip. Nu zouden wij het particulier initiatief 
noemen, maar tegelijkertijd kunnen we ons niet voorstellen, 
dat zoiets nodig zou zijn. Gezondheidszorg, hoewel volop in 
beweging op dit moment, is er in ons land voor een ieder. 
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Zorgzame samenleving 
bezweringsformule tegen verzorgingsstaat 

Vanaf /7 wordt de regering geadviseerd door de Harmonisa-
tieraad Welzijnsbeleid (HRWB). Deze raad is per koninklijk 
besluit ingesteld als onafhankelijk college van advies en bij-
stand voor beleid en wetgeving op sociaal-cultureel terrein. 
Sinds haar installatie verzorgde de HRWB ruim tachtig publi-
caties over deelterreinen zoals gezondheidszorg, educatie, 
volkshuisvesting en stadsvernieuwing, jeugdproblematiek, 
cultuurbeleid, toegang tot voorzieningen en de zwakkeren in 
de samenleving. 

Eind vorig jaar bracht de raad in haar 
serie vergelijkende studies (Dwarskij-
ken) een tiende rapport uit met als the-
ma 'de zorgzame samenleving'. De sa-
menstellers van het rapport zijn nage-
gaan wat de inhoud, de waarde en de 
betekenis van het begrip zorgzame sa-
menleving nu eigenlijk is, hoe de over-
heid het begrip gebruikt en welke con-
crete gevolgen er aan verbonden wor-
den. Anders gezegd, men stelt zich de 
vraag of er eigenlijk wel een concreet 
beleid naar een zorgzame samenleving 
voorhanden is. Aangezien 'de zorgzame 
samenleving' voortdurend in verband 
gebracht wordt met méér vrijwilligers-
werk, is het zeker de moeite waard na-
der bij het HRWB-rapport stil te staan.  

gebied die er bij elkaar opgeteld voor 
zorgen, dat de staat wordt overvraagd. 
Als iedereen voor alles een beroep op 
de staat en haar middelen doet, kan zij 
nooit iedereen tevreden stellen. Wat 
dat betreft acht de regering de verzor-
gingsstaat aan het eind van haar latijn. 
Iedereen verwacht te veel. Er zal min-
der verwacht en gevraagd moeten wor-
den. Mensen zullen op de eerste plaats 
voor zichzelf én elkaar moeten zorgen. 
Het begrip de zorgzame samenleving 
betekent dan de herontdekking van 'in-
formele aktiviteiten, dat wat mensen 
onderling regelen zonder overheidsbe-
moeienis. Burenhulp, het vermogen 
van gezin en familie om zorgzaam te 
zijn, vriendennetwerken en vrijwilli-
gers bieden perspectief voor een nieuw 
en goedkoper zargbeleid. Als de goege-
meente zelf meer doet, komen we een 
eind in de goede richting. Zeker is in 
ieder geval dat de zorgvraag, o.a. door 
vergrijzing en verzwakking van de ge-
zinscultuur, zal toenemen. Geplaatst 
naast de, vanwege de economische te-
ruggang, noodzakelijk geachte inkrim-
ping van de collectieve uitgaven, biedt 
het spoor zorgzame samenleving wel-
licht een oplossing. 

NADER BEPAALD 
Volgens het HRWB-rapport ziet de over-
heid de 'zorgzame samenleving' als 

volgt. Ten eerste kan de informele sek-
tor meer zorg opvangen dan nu het ge-
val is. Ten tweede kan er binnen het 
bestaande voorzieningenaanbod, via 
herschikking, efficiënter en beter ge-
werkt worden. Ten derde kan een deel 
van de hulp/zorgvraag worden geab-
sorbeerd via de vrije markt. Met hand-
having van de wezenlijke elementen 
van de klassieke verzorgingsstaat moet 
er een zorgzame samenleving te bou-
wen zijn die minder zwaar op de staat 
leunt. Een politieke opinie is al gezegd: 
het moet, het kan, het is mogelijk, wij 
willen het, we denken dat het zo hoort, 
etc. Maar of dat genoeg is? 

BEREIDHEID TOT BETALEN 

De rapporteurs zetten aan de hand van 
begrotingstoelichtingen interdeparte-
mentaal welzijnsbeleid nog eens op rij 
wat een verschuiving van verzorgings-
staat naar zorgzame samenleving dan 
wel zou moeten betekenen. Allereerst 
moeten mensen meer voor zichzelf en 
elkaar opkomen. Voorts gelden de bur-
ger en zijn directe sociale omgeving als 
primair verantwoordelijk voor het eigen 
welzijn en niet de staat. Verder moeten 
er meer mogelijkheden tot het nemen 
van eigen verantwoordelijkheid van 

POLITIEKE FORMULE 

Allereerst wordt het begrip 'zorgzame 
samenleving' getypeerd als een poli-
tieke formule. Het wil zeggen, dat het 
begrip is binnengehaald om te kunnen 
sleutelen aan de verzorgingsafspraken 
in onze samenleving. Wat er is, zou 
moeten veranderen in de richting van 
'iets' dat zorgzame samenleving ge-
noemd wordt. Maar waar gaat het dan 
om? Beknopt samengevat: met het be-
grip zorgzame samenleving wordt ge-
poogd een antwoord te geven op een 
reeks van ontwikkelingen op econo-
misch, sociaal, cultureel en bestuurlijk 
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burgers komen, via de bevordering van 
zelfzorg, mantelzorg en vrijwilligers-
werk. Hierbij zijn in het bijzonder pre-
ventie en educatie van belang. Dan 
moet de behoefte aan sommige voor-
zieningen blijken uit de bereidheid om 
er een prijs voor te betalen. Tenslotte 
moet politiek worden vastgesteld welke 
voorzieningen voor iedereen beschik-
baar dienen te blijven en derhalve tot 
de collectieve sector blijven behoren. 

WAT KOOP JE ER VOOR? 

„Het politieke concept van de zorgzame 
samenleving uit het regeerakkoord is te 
zien als een richting waarin de verzor-
gingsstaat zou kunnen veranderen" 
schrijft men in het HRWB-rapport. 
Waarna men vervolgt: „Eenmaal be-
land bij het ontwikkelen van beleid lijkt 
het wat verschraald". 
Uit het HRWB-rapport valt op te maken 
dat dit ook enigszins voor de hand ligt. 
Enerzijds omdat de 'zorgzaamheid voor 
elkaar' al gedurende lange tijd bestaat 
- dus wat moet je dan nog meer-en 
anderzijds omdat je 'zorgzaamheid' niet 
kunt opleggen. Wat het laatste betreft 
kun je slechts verwachtingen uitspre-
ken en wellicht enige materiële prik-
kels geven en dan houdt het ook wel op. 
Nog een heel ander punt is, dat het te-
rugtrekken en overdragen van verant-
woordelijkheden door de staat aan bur-
gers en particulier initiatief, goed be-
schouwd juist grotere staatsbemoeie-
nis meebrengt. De HRWB schrijft: „Het 
nastreven van een zorgzame samenle-
ving vraagt enerzijds terugtreden van 
de overheid, maar leidt er anderzijds 
toe, dat op tal van onderdelen van de 
maatschappij de overheidsbemoeienis 
zal toenemen. Het stimuleren van de 
informele zorg brengt de overheid op 
een terrein waar zij zich niet eerder be-
woog. Verschuiving van de vraag van 
formele zorg naar informele zorg vraagt 
om beheersing door de overheid van het 
gehele zorgterrein, in een omvang die 
tot nu toe ongekend is". De staat wil 
terugtreden, meer aan de eigen verant-
woordelijkheid van burgers overlaten, 
maar dringt verder door in de privé-
sfeer van mensen. De zorgzame samen-
leving mikt op meer bereidheid van de 
burgerij om zowel in materiële als im-
materiële zin voor zichzelf en voor el-
kaar te zorgen. Maar als je kijkt waarop  

de hoop op die bereidheid gebaseerd is 
of wat er gedaan wordt om die bereid-
heid op te peppen krijg je toch vooral 
het idee dat het begrip zorgzame sa-
menleving een bezweringsformule is. 

OP HOOP VAN ZEGEN 

Feitelijke gegevens over de bereidheid 
van mensen om 'te zorgen' en de even-
tuele rek in die bereidheid zijn nau-
weljks voorhanden. Nu zou je wat cy-
nisch kunnen zeggen, dat feitelijke ge-
gevens voor een politieke  formule ook 
niet nodig zijn. Politiek stoort zich wel 
vaker niet aan feiten of aan het ontbre-
ken van feiten. Enig houvast levert ove-
rigens het Sociaal Cultureel  Planbu-
reau. Onderzoeksgegevens van '84 la-
ten zien dat de bereidheid van mensen 
om voor elkaar te zorgen, ondanks de 
zogenaamde individualisering, ruim-
schoots voorhanden is. Maar ze zeggen 
niets over de mogelijke rek die hier in 
zit. 
Er is evenwel weinig fantasie nodig om 
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de begrenzing van wat er feitelijk kan 
voor te stellen. Iemand die b.v. een full-
time baan heeft, kan niet tegelijkertijd 
full-time de zorg voor iemand anders op 
zich nemen en heeft ook in de vrije tijd 
een grens aan mogelijkheden om bij te 
springen. En alhoewel bekend is, dat 
privé personen soms inspringen tot de 
grenzen van hun fysiek en psychisch 
kunnen, kan daar toch geen beleid op 
gebouwd worden. Je mag er in ieder 
geval niet vanuit gaan, dat degenen die 
op hulp of verzorging aangewezen zijn 
een dermate claim op mensen in hun 
omgeving moeten leggen. 

DILEMMA 

Hulpvragers zullen dan steeds gekweld 
worden door minstens twee angsten; de 
angst te overvragen en de angst van 
hulp verstoken te blijven. Stel je voor 
dat dan tezelfder tijd de gemeenschap 
vindt dat de 'omgeving' moet helpen en 
het steeds de vraag is of de 'omgeving' 
dat ook vindt. „Mensen willen wel bij 
elkaar betrokken zijn, maar overigens 
onafhankelijk en vrij" noteert men in 
het HRWB-rapport. Dit geeft precies het 
dilemma in de zorgzame samenlevings-
formule weer. De staat kan wel vinden 
dat mensen zorgzaam moeten zijn, 
maar je kunt hen er niet toe dwingen 
zonder afbreuk te doen aan allerlei 
waarden en hecht verankerde cultuur-
gebruiken. En je kunt zeker niet de mate 
van intensiteit van de zorgzaamheid 
bepalen. Een grote verwachting van de 
zorg via informele afspraken mag niet 
worden gekoesterd, schrijft het HRWB-
rapport. Het inkrimpen van de formele 
zorg houdt dan het reële gevaar in dat 
bepaalde categorieën mensen worden 
gemarginaliseerd. Als geldt dat de 
staat niet meer helpt en de omgeving 
niet kan of wil helpen en mensen zelf 
geen hulp/verzorging kunnen betalen 
dan zal eenvoudig gelden. . . pech ge-
had. Het begint er al enigszins op te 
lijken. Want het mes is gezet in de for-
mele zorg, zorg waar vooral gebruik 
van gemaakt wordt door lage inko-
mensgroepen, die tegelijk te maken 
hebben met dalende inkomsten, zodat 
er ook geen alternatief koopbaar is. 
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WAT KOST EEN KIND? 

Het Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting (NIBUD) heeft een ge-
heel herziene en uitgebreide uitgave 
van de brochure 'De kosten van kin-
deren' gepubliceerd. Onder deze ti-
tel zijn nu twee NIBUD-brochures bij-
eengenomen: de brochure met de ge-
lijknamige titel en de folder 'Kinder-
bijslagregeling voor oudere kin-
deren'. 
'De kosten van kinderen' bevat onder 
meer een handleiding waarmee 
iedereen zelf de kosten van een indi-
vidueel kind kan berekenen. Een 
precieze vaststelling van deze kos-
ten kan noodzakelijk zijn i.v.m. de 
kinderbijslag voor kinderen van 16 
jaar en ouder, de belastingen (denk 
aan de alleenstaande oudertoeslag 
of aftrek van kinderalimentatie) of 
het bepalen van een vergoeding 
voor een pleegkind. Ondanks de ve-
le toepassingsmogelijkheden en de 
informatie over genoemde terreinen, 
wordt de brochure vooral gebruikt 
voor het vaststellen van een alimen-
tatiebedrag, zo is de ervaring van 
het NIBUD. Nu er sinds kort ook de 
mogelijkheid van co-ouderschap be-
staat, waarbij de ouders na de schei-
ding beiden de verzorging van het 

kind op zich nemen, kan de NIBUD-
uitgave haar diensten bewijzen als 
er een verdeling van de kosten moet 
worden gemaakt. 
Met behulp van de brochure 'De kos-
ten van kinderen' is men in staat de 
financiële gevolgen van bepaalde 
omstandigheden op een objectieve 
systematische manier te bepalen. 
Voor alle mogelijke uitgangspunten 
(voeding, kleding, huisvesting, stu-
diekosten etc.) wordt verteld hoe 
men zelf een bedrag kan berekenen, 
waarbij handige optellijstjes wor-
den gegeven. Met behulp van een 
rekenschema achterin de brochure 
kunnen dan tenslotte de totale kos-
ten worden vastgesteld. De brochure 
is bestemd voor ouders en verzorgers 
die zelf belanghebbend zijn, maar 
daarnaast ook voor hen die beroeps-
halve met deze onderwerpen te ma-
ken hebben, zoals advocaten, maat-
schappelijk werkenden, sociaal 
raadslieden en belastingadviseurs. 
De brochure telt 36 pagina's en is te 
bestellen door f 6,75 over te maken 
op girorek. 368700 t.n.v. NIBUD, Den 
Haag, onder vermelding van de titel. 

Het feit dat mensen dan op zichzelf en 
anderen mogen bouwen is wel een erg 
schrale troost. Het garandeert in ieder 
geval niets. 

HARDE NOTEN 

Slechts een grenzeloze optimist, voor-
zien van ondoordringbare oogkleppen, 
zou kunnen stellen dat de politieke for-
mule 'zorgzame samenleving' werkt. 
Maar als je dat standpunt baseert op 
het feit dat mensen op de keper be-
schouwd best wat voor elkaar over heb-
ben, dan baseer je je op een gegeven 
dat al steeds het geval is geweest. Er is 
dus niets nieuws onder de zon. Nog 
meer accent op „redt u zelf" en „let op 
uw buurman/buurvrouw" of „laten we 
samen op elkaar letten", stuit voorals-
nog op diverse praktische belemmerin-
gen om het soepel te laten werken. Het 
is bijvoorbeeld niet duidelijk in welke 
mate de sociale omgeving van mensen 
méér kan opvangen dan nu al het geval 
is. En hoe reëel is de verwachting dat 
vrouwen de omgevingszorg wel voor 
hun rekening zullen nemen eigenlijk? 
Verder speelt dat wie een laag tot zeer 
laag inkomen heeft geen hulp zal kun- 
nen kopen. En meestal zit men dan ook 
niet in een stevig 'zelfhulp' circuit. Ook 
de overheid zelf rijdt haar eigen be-
leidsstreven flink in de wielen. Want 
wie zelf- of mantelzorg aktiviteiten ont-
wikkelt, wordt in een aantal gevallen 
door diezelfde overheid afgestraft. 
Denk b.v. aan de voordeurdelersrege-
ling. De HRWB doet enkele suggesties 
die tegelijk markant aangeven waar de 
schoen nog het meest wringt bij het 
waarmaken van de zorgzame samenle-
ving. 
Wie een zorgzame samenleving wil, 
stelt de HRWB, dient in ieder geval be-
staanszekerheid-garanties te geven. 
(Men denkt daarbij aan een basisinko-
men). Vooruitlopend hierop zou infor-
mele hulp via belastingfaciliteiten, 
kunnen worden gestimuleerd. Verder is 
het absoluut noodzakelijk meer gege-
vens te achterhalen over de omstandig-
heden waaronder mensen hun eigen 
zaakjes regelen en inspringen ten be-
hoeve van anderen. 

MICHAEL KERKHOF 
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Na een ziekbed van vier 
maanden overleed begin 
mei onze oud-medewerker 
en vriend Ben van Hoeij, 41 
jaar oud. Zijn overlijden, 
hoewel verwacht, heeft ons 
geschokt. 
Binnen Hurnanitas heeft hij 
enige jaren gewerkt als ge-
westelijk functionaris in de 
gewesten Noord-Holland en 
Utrecht en als  directeur van 
de Humaniios-gezinsverzor-
ging in Den Haag. In die pe-
riode heeft hij grote bekend-
heid gekregen in onze kring. 
Later, toen hij niet meer bij ons werkte, heeft hij toch regelmatig contact 
met ons onderhouden, steeds met warme belangstelling en met goede 
ideeën ()uitrent de vormgeving van ons werk. 
Hoewel steeds keurig in het pak, was hij in zijn denken non-conformis-
tisch en creatief. Zijn belangstelling en betrokkenheid bij het wel en wee 
van zijn medemensen, zijn gevoel van verantwoordelijkheid maken zijn 
overlijden v°0r ieder die in zijn omgeving heeft verkeerd bijzonder moei-
lijk te ver vierken.  Wij bewaren aan hem goede herinneringen. 

A. VAN OOSTEN 

an memoriam Ben van Hoer' 



In de afgelopen tien jaar is de afdeling Kinderbescherming 
van Humanitas uitgegroeid tot een bloeiende tak aan de dikke 
Humanitas-boom. De stap van kinderbescherming naar een 
bredere jeugdhulpverlening wordt uitgebreid beschreven in 
de nieuwe brochure die na de zomer het levenslicht zal zien. In 
een tijdperk van ontzuiling en algemene overkoepelende 
instellingen is Humanitas er in geslaagd een keuzemogelijk-
heid te blijven bieden aan hen die gedwongen of vrijwillig 
met jeugdhulpverlening in aanraking komen. 

Vakantieactiviteiten voor jongeren jaarlijks georganiseerd door afdeling Rotterdam 

Van jeugdbescherming naar jeugdhulpverlening 

De belangrijkste verbreding van de 
jeugdzorg is die naar de vrijwillige 
hulpverlening. Jongeren, die los van 
justitie, los van de kinderrechter, naar 
binnen kunnen stappen bij Humanitas 
Jeugdhulpverlening en om hulp en/of 
advies kunnen vragen. Ouders, die 
voordat alles uit de hand loopt thuis, 
aan de bel kunnnen trekken. Het mee-
doen van Humanitas in adviesbureaus 
is hiervan een goed voorbeeld. Inge de 
Boer, directeur van de werkeenheden 
Rotterdam en Den Haag: „De meeste or-
ganisaties zijn hiermee al in de jaren 
zestig begonnen. Wij zijn rijkelijk laat 
met die vorm van dienstverlening, 
maar het lijkt erop dat we de achter-
stand nog in kunnen halen". Het justi-
tiële werk zal de hoofdmoot van de 
werkzaamheden blijven vormen, maar 
de vraag naar vrijwillige hulpverlening 
zal ook beantwoord worden. Recht-
streeks of via een doorverwijzing naar 
bijvoorbeeld Riagg of Raad voor Kin-
derbescherming. Leny van der Heiden, 
directeur van de werkeenheden Am-
sterdam en Utrecht, verklaart de keuze: 
„Kinderbescherming is het sterke punt 
van Humanitas. Daarin hebben wij on-
ze vasthoudendheid en volharding be-
wezen. Maar de toenemende vraag 
naar vrijwillige hulpverlening is ook 
een realiteit. Dat komt door de meer te- 

rughoudende opstelling van de Raad 
voor Kinderbescherming en de teruglo-
pende voorzieningen, maar ook door de 
herontdekking van de vrijwillige hulp-
vraag. In Amersfoort werken we tot te-
vredenheid samen in een inloop- en 
verwijsbureau, met het school-maat-
schappelijk werk, tehuizen en het 
Riagg". 

AFWIJKEND 

„Als je onze doelstellingen ziet, zegt el-
ke andere hulpverlenende instantie: 
dat doen wij ook. Maar bij ons staan ze 
erg hoog in het vaandel en wordt er ook 
continu op gelet", zegt Inge de Boer over 
het verschil van Humanitas met andere 
instellingen. Voor de volledigheid de 
doelstellingen in vogelvlucht: 
- de eigen verantwoordelijkheid voor 
elke mens. Ieders recht op zelf bepaling 
en zelfontplooiing 

 

- medeverantwoordelijkheid voor de 
ander 
- het recht en de plicht tot het maken 
van eigen keuzes 
- iedereen heeft dezelfde  rechten en 
dezelfde waarde 
- de beginselen van solidariteit en 
openheid. 
„Ons personeelsbeleid is  daarin heel 
duidelijk en ook onze  aanpak. Een goed 
voorbeeld daarvan is een  gezin waar- 

„IWILk.11. 

van de ouders overleden. De vier kinde-
ren wilden bij elkaar blijven, maar dat 
leek geen enkele instantie mogelijk. De 
Raad van Kinderbescherming heeft het 
toen aan ons voorgelegd, omdat wij wel 
meer ongebruikelijke hulpverlening 
bieden. Wij hebben geprobeerd toen 
samen met de kinderen een manier te 
vinden waarop hun wens uitgevoerd 
kon worden. Humanitas heeft dan ook 
het voordeel dat het een multifunctione-
le organisatie is, zodat we bijvoorbeeld 
als Kinderbescherming gebruik konden 
maken van de Gezinszorg". 
Een ander voorbeeld van Humanitas af-
wijkende werkwijze is een momenteel 
lopend project in Rotterdam. Geduren-
de drie jaar worden zestig kinderen van 
verslaafde ouders geobserveerd, in sa-
menwerking met de Utrechtse universi-
teit. Dertig kinderen zijn in een tehuis 
geplaatst en dertig worden onder bege-
leiding door hun ouders thuis verzorgd. 
Inge de Boer: „De algemeen heersende 
opvatting is, dat drugsverslaving en 
opvoeding onverenigbaar zijn. Wij heb-
ben na twee jaar onderzoek een andere 
ervaring, namelijk dat verslaafd zijn en 
een kind opvoeden niet per definitie on-
mogelijk is".. 
Zo werkt Rotterdam met drugsverslaaf-
den en doet ervaringen op. Amsterdam 
heeft bijvoorbeeld weer een schat aan 
ervaringen met allochtonen. Beide di-
recteuren zijn zeer tevreden en te spre-
ken over deze manier van werken en de 
mogelijkheid veel van elkaar te leren. 

SUBSIDIE 

Een deprimerend onderwerp van ge-
sprek is de portemonnee. Gelukkig zijn 
voor speciale projecten aparte subsi-
dies in de wacht te slepen, zodat het 
ontdekken van nieuwe hulpverlenings-
vormen doorgang kan vinden. Al blij-
ven bijvoorbeeld tehuizen als oplossing 
ook echt nodig. De grootscheepse tehui-
zensluiting door overheidstoedoen 
brengt dan ook menig hulpverlener nu 
en dan in vertwijfeling. 
Hulp van vrijwilligers wordt erg op prijs 
gesteld. Leny van der Heyden bena-
drukt het belang van 'burgers' in de 
hulpverlening: „Vrijwillige begeleiding 
en hulp voor mensen met problemen 
gaat vaak op een veel vriendschappe-
lijker manier dan wij als professionele 
maatschappelijk werkers kunnen 
bieden. Neem alleen al de tijd die vrij-
willigers in één persoon kunnen stop-
pen". „Vrijwilligers zijn bij maatschap-
pelijk werk ervaringsdeskundigen bij 
uitstek", vindt Inge de Boer. Zij hoopt in 
de toekomst een functionaris vrij te kun-
nen maken om zich te richten op de wer-
ving, opleiding en begeleiding van vrij-
willigers. 

Marijke Katsburg 
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At 
Rob Tielman nam op 24 mei jl. afscheid als voorzitter van het 
Humanistisch Verbond. Oud-bestuurslid van Humanitas en ere-
voorzitster van afdeling Rotterdam, mevrouw A. E. C. In 't Hout-
Borger, overhandigde hem namens de Vereniging een aardig-
heidje. 

Nu in het denken over de ver-
houding tussen staat en bur-
gerij de deregulatierage ook 
al niet meer het laatste 
woord is, zijn we dringend 
toe aan een ontwerp voor een 
nieuw relatiemodel. Een ont-
werp dat de staat niet laat 
betuttelen, maar bepaalt tot 
een beleid in grote lijnen. 
Een controleerbaar en han-
teerbaar subsidiebeleid, dat 
inzichtelijk is en zich naar 
behoefte laat bijstellen. Een 
ontwerp dat het particulier 
initiatief voldoende speel-
ruim te en inspiratie biedt. 
Althans als dat particulier 
initiatief die kans zou willen 
grijpen. 
Een zinnig voorstel op dit ge-
bied is door drs. I. Sewando-
no geformuleerd in een voor 
het Humanistisch Studiecen-
trum Nederland vervaardigd 
rapport onder de titel: „Kan 
spontaniteit georganiseerd 
worden?"(ondertitel: de be-
trekkingen tussen overheid 
en particulier initiatief met 
speciale aandacht voor hu- 

monistische initiatieven in 
de non-profit sector). 
Het rapport is vooral bedoeld 
de discussie los te maken in 
de kringen van levensbe-
schouwelijke organisaties 
om van daaruit tot een 
nieuwe benadering van de 
overheid te komen. Maar ook 
voor die overheid zelf en al-
len, die daar in besluitvor-
mende zin deel van uitma-
ken, heeft drs. I. Sewandono 
interessante lijnen uitgezet. 

Prof. P. Thoenes 
voorzitter HSN 

Een uitgebreider bespreking 
volgt in een later nummer 
van Van Mens tot Mens. 

Drs. I. Sewandono - „Kan 
spontaniteit georganiseerd 
worden?" is een uitgave-
van het HSN (Humanistisch 
Studiecentrum Nederland) 
en kan worden besteld door 
overmaking van f 22,50 op 
postgiro 550334 t.n.v. het 
HSN te Amsterdam. 

Al een keer voor een dichte 
deur gekomen bij het HIVOS 
op de Van Beeklaan in Den 
Haag? Dat kan kloppen. 
Sinds enige tijd heeft het Hl-
VOS een nieuw onderkomen. 
U kunt nu terecht op de 
Raamweg 16, 2596 Den 
Haag, telefoon 070-636907, 
telex 34472 HIVOS NL. 
Vanaf Den Haag CS bereik- 

baar met tramlijn 1 of 9, rich-
ting Scheveningen. Vanaf 
Den Haag HS ook met lijn 9 
(halte Wassenaarseweg). 
Komt u met de auto, dan rij-
den tot het eindpunt van de 
Utrechtse baan, linksaf, 
tweede stoplicht rechtsaf: 
Koningskade, het verlengde 
daarvan is de Raam weg. 

Kan spontaniteit georganiseerd worden? 

GELD DAT STOM IS, MAAKT RECHT 
WAT KROM IS! 

U legt elke maand een bedragje opzij. U hebt een spaarrekening 
die aan het eind van het jaar een mooie rente toont. Die rente is zo mooi 
omdat uw spaargeld winstgevend belegd wordt. Daar is niets op tegen. 
Totdat u het gevoel krijgt dat met dat geld wel eens zaken gefinancierd 
worden die u erg onwelgevallig zijn. Een exportkrediet voor een land 
waar de gevangenissen vol zitten met mensen wier enige misdaad het 
was dat ze 'vrijheid' riepen. Of een investering in een land waar zwarte 
mensen gediscrimineerd worden. 

Omdat ze zwart zijn. Bespaar u die vragen. Neem een spaar-
rekening bij de Algemene Spaarbank voor Nederland. Een principiële 
bank. Met een rente, die niet minder is dan die bij de meeste andere 
spaarbanken. Maar behaald op beleggingen die maatschappelijk 
verantwoord zijn. Nooit in Chili, nooit in Zuid-Afrika. 

Want geld kan niet alles recht maken. 

Als u nu een spaarrekening opent bij de ASN met tenminste f 5a- als eerste inleg, 
krijgt u als welkom f 7,50 spaarpremie. 

ALGEMENE SPAARBANK VOOR NEDERLAND 
GEEFT RENTE ZONDER BIJSMAAK. 

Adreswijziging HIVOS 
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Dr. Wisse Dekker 
. • . bruikbaar. • • 

zieningen Gezondheidszorg werd ge-
formaliseerd. 

VOOR IEDEREEN BEREIKBAAR 

Waarom is ons huidige systeem onbe-
heersbaar geworden? De commissie 
ziet als belangrijke oorzaak, dat thans 
onvoldoende prikkels aanwezig zijn om 
doelmatig handelen te bevorderen. 
Voornamelijk doordat het huidige sys-
teem gebaseerd is op twee uitgangs-
punten, nl. in de eerste plaats moet de 
best mogelijke wig voor  iedereen gelij-
kelijk bereikbaar zijn, onafhankelijk 
van inkomsten. Daarnaast is de beta- 

Rapport commissie-Dekker 

Richtingaanwijzer voor 
kortzichtige overheid 

Op verzoek van Humanitas liet de heer B. Lucas zijn licht schijnen 
over de aanbevelingen in het rapport van de commissie-Dekker. 
Lucas is directielid van het Intercardiologisch Instituut Nederland 
(ICIN) en zit voor D66 in de gemeenteraad van Purmerend. Hij con-
cludeert dat de overheid met het rapport in de hand de goede kant 
op kan komen richting een gezonde, betaalbare gezondheidszorg. 

De voorstellen richten zich op één doel: 
de totstandbrenging van een doelmatig 
stelsel dat voldoende flexibel is om het 
aanbod van zorg zonder belemmerin-
gen te laten aansluiten op de behoefte. 
Ze beogen het wegnemen van belem-
meringen voor doelmatigheid en flexi-
biliteit onder handhaving van essen-
tiële waarden als kwaliteit, toeganke-
lijkheid en rechtvaardigheid. Ook moet 
de zorg betaalbaar blijven, zowel voor 
de individuele burger als voor de gehe-
le Nederlandse samenleving. 
Deze bewoordingen zijn aan het rapport 
van de commissie-Dekker ontleend. De-
ze bewoordingen zouden ook een uitste-
kende samenvatting zijn van de uit-
gangspunten van de Structuurnota Ge-
zondheidszorg 1974, zoals die destijds 
door het Kabinet-Den Uyl onder de di-
recte verantwoordelijkheid van staats-
secretaris Hendriks is uitgebracht. Ook 
toen werd geconstateerd dat maatrege-
len dienden te worden genomen om de 
gezondheidszorg ook in de toekomst be-
taalbaar te houden. In 1974 en volgende 
jaren werd gekozen voor echelonne-
ring, b.v. eerste- en tweedelijnszorg, 
omwille van de ordening van voor-
zieningen. Daarbij  werd toename van 
overheidsbemoeienis van belang ge-
acht. Het nieuwe stelsel zou zijn beslag 
krijgen in wetgeving voor planning, be-
kostiging en prijzen van de voorziening. 
Behalve voor de bekostiging is een en 
ander in wetgeving  vastgelegd. Nu, 13 
jaar later-de geschiedenis herhaalt 
zich - constateert de commissie-Dekker 
dat de gezondheidszorg nauwelijks nog 
beheersbaar is. Zij het dat de nood 
thans aanzienlijk is gegroeid. De huidi-
ge voorstellen staan in feite loodrecht 
op het beleid dat in 1974 werd ingezet en 
nog onlangs, in 1982, met de Wet Voor- 

ling volstrekt gescheiden gehouden 
van de vraag en het aanbod van de 
diensten in de gezondsheidszorg, ter-
wijl voor de dienstverleners in de ge-
zondheidszorg ook nog verschillende 
betalings- en honoreringsvergoedin-
gen gelden. Bijvoorbeeld: huisartsen 
worden jaarlijks per abonnement geho-
noreerd, of de patiënt nu wel of niet 
komt, terwijl specialisten per verrich-
ting worden betaald. Het belangrijkste 
element in de voorstellen van de com-
missie-Dekker is de keuze voor een 
nieuw verzekeringsstelsel, de volksver-
zekering. De overheid moet terugtreden 
en het marktmechanisme zal zijn sane-
rende werk doen, zo is het idee. Finan-
ciers, werkers en consumenten/pa-
tiënten moeten met elkaar in de slag. 
Nu is het feit dat de gezondheidszorg 
thans onbeheersbaar is geworden ze-
ker niet uitsluitend een gevolg van het 
gekozen systeem. Wellicht is het nog 
meer een gevolg van het achterwege 
laten van werkelijke keuzen. De over-
heid heeft de afgelopen jaren verzuimd 
de nodige initiatieven te nemen. Name-
lijk, men had aanzetten moeten geven 
om te komen tot discussies over een kor-
te en lange termijnbeleid voor de ge-
zondheidszorg. 

KAPITAALVERNIETIGING 

Naar mijn mening is het gebrek aan 
daadkracht van de overheid ook het 
zwakke element bij de besluitvorming 
bij de herstructurering zoals die door de 
commissie-Dekker wordt nagestreefd. 
De politiek zal thans de keuze moeten 
maken voor de invoering (eventueel op 
termijn) van een volksverzekeringssys-
teem. De volksverzekering met een pre-
mie naar draagkracht is in principe een 
uitstekend systeem. Het basispakket 
zoals dat door de commissie-Dekker 
wordt voorgestaan, nl. 85% van het to-
taal aan verstrekkingen en voorzienin-
gen van de gezondheidszorg en de 
maatschappelijke dienstverlening 
heeft, juist door het percentage van 
85%, zeer onredelijke elementen in zich. 

VERVOLG OP PAGINA 10 

f_•,\  9 



Wacht met koffie zeggen als iemand een 

ko- ko_ ko_ 

kopje thee bestelt. 

Stotteraars weten heus wel wat ze 

zeggen willen, dus in de rede vallen helpt 

niet. Geef ze liever even de tijd om uit 

hun woorden te komen. Dat vermindert al 

gauw de spanning. Zo komt een gesprek 

vlotter op gang en gaan we elkaar ook 

een beetje beter begrijpen. Doen we dat? 

Informatie voor alle mensen met 

stotterproblemen bij zichzelf, in hun gezin 

of naaste omgeving: 01808-15 31 of SVS, 

Postbus 119, 3500 AC Utrecht. 

(;('eistof leraars even de I ijcl. 

Rapport commissie-Dekker 
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De daarbij voor de lagere inkomens-
groep, bejaarden en langdurig zieken 
optredende belangrijke inkomensach-
teruitgang of, zo men wil, kostenverho-
ging (want ook die overblijvende 15% 
moet worden betaald), dient te worden 
geneutraliseerd. Daarbij moeten uiter-
aard de inkomenseffecten voor alle 
groeperingen worden meegewogen. De 
eerste Haagse reacties wijzen al in de 
richting, dat deze keuze wederom uit de 
weg zal worden gegaan. Wel zal naar 
alle waarschijnlijkheid fors in het 
ziekenfondsverstrekkingenpakket wor-
den gesneden, terwijl daarnaast wel-
licht een belangrijk aantal ziekenhuis-
bedden zal worden afgestoten, hetgeen 
met een grote kapitaalvernietiging 
gepaard zal gaan. 

TELEURSTELLEND 

Men volgt waarschijnlijk toch weer de 
politiek gemakkelijkste weg door te 
kiezen voor minder van hetzelfde bin-
nen het huidige onbeheersbaar geble-
ken systeem. Voorwaar zeer teleurstel-
lend. 
Zoals zojuist reeds is aangegeven zal er 
tot een aanzienlijke beddenreductie 
worden besloten. Tot 1990 moet er vol-
gens het regeerakkoord binnen de ge-
zondheidszorg 2,3 miljard gulden wor- 

den bezuinigd. Van dit bedrag dient 500 
miljoen gulden te worden aangewend 
voor groei vanwege de vergrijzende be-
volking. Als over de ook door de com-
missie-Dekker voorgestane beddenre-
ductie wordt gesproken, moet worden 
gedacht aan 8.000 á 10.000 ziekenhuis-
bedden. De gevolgen van dit „beleid" 
zullen zeer omvangrijk zijn, juist omdat 
daarbij ook grote verschuivingen zullen 
optreden van de ziekenhuiszorg naar de 
eerstelijnszorg, de huisarts e.d., die 
daar vooralsnog - en dat kan men zeker 
niet worden verweten - zeker niet aan 
kan voldoen. Dit vindt dan plaats zon-
der dat mechanismen zijn geschapen 
om daarop te kunnen inspelen. De risi-
co-groepen in onze samenleving zullen 
daarvan de gevolgen extra hard er-
varen. 
Ook de roep om de overigens nog sum-
miere tandheelkundige verzorging uit 
het verstrekkingenpakket van de 
ziekenfondsverzekering te halen zal 
voor de betrokkenen, zowel vanuit het 
aspect gezondheidszorg bezien, als fi-
nancieel, nog niet voorziene gevolgen 
met zich brengen. 

GESTRUCTUREERDE DISCUSSIE 

Het is naar mijn mening van het aller-
grootste belang dat de overheid haar 
verantwoordelijkheid niet ontloopt en 
de problematiek van de beheersbaar-
heid in de gezondheidszorg ook werke- 

lijk zal aanpakken. Teneinde de keuzen 
op verantwoorde wijze te kunnen ma-
ken zullen een aantal instrumenten 
moeten worden ontwikkeld. De over-
heid zal b.v. de beschikking moeten 
krijgen over een in overleg met alle bij 
de gezondheidszorg betrokken groepe-
ringen vast te stellen objectief normen-
systeem voor behandeling en financie-
ring. Het vertrekpunt dient daarbij te 
zijn het totaal van de huidige medische 
verrichtingen en de daaruit voortko-
mende financiële gevolgen. Het is dan 
ook dringend gewenst dat de staatsse-
cretaris zich op korte termijn beraadt, 
op welke wijze tot een goed normsys-
teem kan worden gekomen. 

DISCUSSIE 

Samenvattend kan worden gesteld, dat 
de overheid op korte termijn de aanzet 
moet geven voor een gestructureerde 
discussie met alle bij de gezondheids-
zorg betrokken groeperingen. Juist ook 
om alle eventuele gevolgen op een rij te 
krijgen, is een duidelijk inzicht in het 
huidige systeem noodzakelijk, zowel 
medisch als financieel. Slechts dit in-
zicht kan het vertrekpunt zijn om in 
overleg met alle betrokkenen, verzeke-
raars, gebruikers/consumenten en wer-
kers, te komen tot de opzet van een 
nieuw systeem. De rapportage van de 
commissie-Dekker heeft daarbij een 
duidelijke weg aangegeven, die, mits 
hier en daar aangepast, begaanbaar 
lijkt. 
Voorwaarde daarbij is wel dat de over-
heid fundamentele beslissingen niet 
uit de weg gaat en zich niet beperkt tot 
een vorm van „botte bijl"-beleid om 
slechts de in het regeerakkoord opgeno-
men bezuinigingen „op papier" binnen 
te halen en daarbij de werkelijke pro-
blemen weer vooruitschuift. 

B. Lucas 

Publikatie aangeboden door dit blad, in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame. 
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Data praat je tegen 
„Zoekt niet dat graf. 

Het graf van dichters is overal, is nergens 

Een enge kuil kan niet bevatten oneindige liefde 

En zulke liefde was in zijn dichtersziel. 

Zijn graf is in de blauwe ruimte. 

En wie opziet ter zonne, 

En wie de sterren stil ziet glanzen, 

En wie herfstwolken grauw ziet glijden, 

Die peinze. Als aan zijn graf." 

Een wat verheven stukje poëzie, geschreven door Mr. H. Cos-
man in hetzelfde jaar dat Multatuli stierf, 1887. Honderd jaar 
geleden en nog altijd de moeite waard om te lezen wat Edu-
ard Douwes Dekker méér dan honderd jaar geleden schreef. 
Ik hoef voor de lezers van Van Mens tot Mens zeker geen 
opgave te doen. Want wie heeft Woutertje Pieterse niet gele-
zen. Wie kent Max Havelaar niet, ik zou haast zeggen „per-
soonlijk". En wie raakte niet in de ban van de liefde tussen 
Saidjah en Adinda. Wie liepen niet de rillingen langs het lijf 
bij het lezen van de toespraak tot „de Hoofden van Lebak." 
Want Multatuli kan je natuurlijk nooit helemaal vergeten. 
Ergens maakt hij deel uit van alle mensen die wat gelezen en 
geleerd hebben. „Multatuli- daar praat je tegen, want hij 
praat nog steeds tegen ons", schrijft iemand ergens in het 

e: „Er is niets poëtischer dan de waarheid", dat juist in 
jultatuli-jaar is verschenen. Precies honderd jaar gele-d

bo
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k 

den  schreef een zekere heer Peijpers in het blad „De dage-
raad": „Multatuli is dood, nu kunnen ze vrij komen, allen die 
hem bij zijn leven belasterd en verguisd hebben. Ze kunnen 
komen en hem prijzen, want hij kan zich niet meer verdedigen 
tegen die lof. Onbevreesd mogen zij de dode reus naderen 
niet hun centimeter-maatje en zeggen: . . . hé, zoveel bij 
zoveel, hij was waarlijk een groot man. . . Vreemd dat we dat 

"" • Ja, Multatuli is dood, maar niet eerder gemerkt hebben. . . 
honderd jaar na zijn dood is er een nationale herdenking in de 
Grote  Kerk van de hoofdstad. Honderd jaar na zijn dood wordt 
1987 een Multatuli-jaar  genoemd. En staan kranten en perio-
dieken bol van de artikelen over hem. Met andere woorden- 

.Multatuli is helemáál niet dood. Zijn ideeën, zijn boeken, 
zijn  geest leven. Als je Multatuli een beetje kent blijft hij je je 
hele leven bij. Multatuli blijft inspireren. Ook vandaag de 
dag.  En al schrijvende over deze grote geestverwant, vraag ik 

mij af wat Eduard Douwes Dekker geschreven zou hebben als 
hij honderd jaar later had geleefd. Wat zou hij gezegd hebben 
over de behandeling van de zwarte mensen in Zuid-Afrika? 
En  hoe zou hij het opkomend, fanatiek Islam-geloof gekarak-
teriseerd hebben? Of zou hij de nazi-kampen niet overleefd 
hebben? Allemaal vragen die je bestormen als je je wat ver-
diept in wie nu genoemd wordt de allergrootste schrijver van 
de  laatste honderd jaar. Multatuli. Hij bezat het „ere-lidmaat-
schap" van de Vrijdenkers en de Humanistische beweging in 
Nederland eert hem door zijn naam te verbinden aan een 
groot verpleeg- en verzorgingshuis van de H.S.H.B. waarbin-
nen  ook Humanitas participeert. Multatuli? Daar praat je 
tegen, daar lééf je mee. 

Marius Hofhuis 
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AWW-uitkering en 
gescheiden vrouwen 
Enige tijd geleden is mijn ex-man over-
leden. Nu heb ik gelezen dat ook ge-
scheiden vrouwen die weduwe worden 
van hun ex-man recht hebben op een 
pensioen. Is dit juist? 

Gescheiden vrouwen kunnen inder-
daad in aanmerking komen voor een 
wettelijk weduwe pensioen in het kader 
van de AWW (de algemene weduwe- en 
wezenwet) bij het overlijden van hun 
ex-man. Er zijn echter wel een aantal 
voorwaarden: 
1. De vrouw mag niet hertrouwd zijn op 
het moment dat de ex-man overlijdt. 
2. De vrouw moet kinderen hebben ge-
had op de dag van de echtscheiding Of 
de vrouw die geen kinderen heeft, moet 
op de dag van het overlijden van de ex-
man 40 jaar zijn geweest. 
Momenteel heeft „samenwonen" (nog) 
geen invloed op de uitkering, maar er is 
een wetsontwerp in voorbereiding dat 
waarschijnlijk zal leiden tot gelijkstel-
ling van gehuwden en samenwonen-
den in de AWW. 
Heeft u momenteel inkomsten uit een 
betaalde baan, dan hebben deze in-
komsten geen invloed op de AWW-uit-
kering. Heeft u echter een bijstandsuit-
kering dan zal deze worden stopgezet; u 
kunt immers m.b.v. de AWW-uitkering 
in uw eigen onderhoud voorzien. 

Lening van ouders 
aan khideren: 
Schenkingsrecht? 
Wij beschikken over een aardig vermo-
gen, terwijl onze kinderen, die nog jong 
zijn, nauwelijks rond kunnen komen. 
Kunnen wij, naast de vrijgestelde 
schenkingen, als ouders aan onze kin-
deren geld lenen tegen geen of zeer la-
ge rente of heeft dit gevolgen voor het 
schenkingsrecht? 

De fiscus is inderdaad gauw geneigd 
schenkingsrecht te heffen wanneer ou-
ders aan hun kinderen geld 'lenen', ter-
wijl het in feite om een schenking gaat. 
(De jaarlijkse vrijstelling wordt hier bui-
ten beschouwing gelaten). 
De Hoge Raad heeft in 1986 beslist dat 
door ouders aan hun kinderen verstrek-
te renteloze leningen die te allen tijde 
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opeisbaar zijn, geen schenkingen zijn 
en derhalve niet worden onderworpen 
aan schenkingsrecht. 
In de praktijk blijkt de lening meestal 
bestemd voor de financiering van een 
eigen huis en dan is de lening dus niet 
direct opeisbaar. Dit betekent dat er 
wel degelijk schenkingsrecht verschul-
digd is. Maar heeft een kind eigen ver-
mogen of heeft het de mogelijkheid tot 
herfinanciering dan is er geen sprake 
van een schenking. Want als de ouders 
het geld terugeisen dan kan een ge-
deelte ervan worden hergefinancierd 
via een gewone hypotheek. De term 'di-
rect opeisbaar' dient dan ook niet letter-
lijk te worden genomen, er moet wel 
sprake zijn van een redelijke termijn om 
de gelden bij elkaar te brengen. 
Voorzichtigheid blijft bij het aangaan 
van familieleningen geboden en het is 
raadzaam om eerst een notaris te raad-
plegen. 

Werken in het 
buitenland 
Als werkloze schoolverlater ben ik al 
geruime tijd bezig met solliciteren, tot 
nu toe zonder succes. Ik heb gehoord 
dat in het buitenland nog wel behoefte 
is aan geschoolde arbeidskrachten. Is 
dit zo en hoe zou ik dat moeten aan-
pakken? 

Net als in Nederland liggen de banen in 
het buitenland niet voor het opschep-
pen. Toch zijn er daar nog vacatures, 
die moeilijk of helemaal niet vervuld 
kunnen worden• Zo bestaat binnen de 
E.G. bijvoorbeeld behoefte aan hoger 
technisch, medisch en para-medisch 

algemeen wordt hier- personeel. In het 
bij een goede talenkennis en enige ja-
ren beroepservaring gevraagd. Bij het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid, bureau Internationale Ar-
beidsbemiddeling en Stagiaires kun je 
je als werkzoekende in de E.G. laten 
inschrijven. 
Ook kun je hier een bemiddeling voor 

tagevergunning aan- een stage en/of s 
vragen voor Noorwegen, Zweden, Fin-
land, Oostenrijk en Zwitserland. Boven-
dien kunnen ze je informatie verschaf-
fen over andere organisaties. Het adres 
van dit bureau is: Postbus 5814, 2280 HV 
Rijswijk. Tel. 070-130230/130228/130203. 

Alvorens je te oriënteren op het buiten-
land, kun je wellicht bij het arbeidsbu-
reau in je woon-Plaats informeren of er 
mogelijkheden zijn voor eventuele bij- 

of omscholing. In sommige gevallen be-
staat de mogelijkheid om op kosten van 
het arbeidsbureau cursussen te volgen 
met behoud van uitkering, welke je 
kansen op de arbeidsmarkt vergroten. 

Aanvullende bijstand • 1.p.v• IOAW 
In 1986 kwam ik, omdat ik ouder was 
dan 50 jaar, in aanmerking voor een 
verlengde WWV-regeling. Met ingang 
van I januari 1987 is mijn WWV-uitke-
ring stopgezet. Wij zijn er sinds die tijd 
ruim jr 800,-- per maand op achteruit ge-
gaan. Klopt het dat de WWV is stopge-
zet en kom ik nog voor een andere rege-
ling in aanmerking? 

Met ingang van 1-1-1987 is het stelsel 
van de sociale zekerheid ingrijpend ge-
wijzigd. Eén van de gevolgen hiervan is 
dat de verlengde WWV-regeling voor 
ouderen is komen te vervallen. In de 
plaats daarvan kunt u in sommige ge-
vallen in aanmerking komen voor een 
IOAW-uitkering (Wet Inkomensvoor-
ziening Oudere en gedeeltelijk Ar-
beidsongeschikte werkloze werkne-
mers). Deze bedraagt maximaal 
f 1.492,85 per maand per gezin of 2 sa-
menwonenden. In tegenstelling tot de 
WWV-regeling wordt er bij het bepalen 
van de hoogte van de IOAW wel reke-
ning gehouden met het inkomen van uw 
partner. Toch kan ik mij voorstellen dat 
een zo'n grote inkomensachteruitgang 
voor u financieel een probleem vormt. 
Inmiddels is deze zaak (IOAW i.p.v. 
WWV) aan de orde gesteld in de Twee-
de Kamer, maar de Staatssecretaris 
heeft een voorgestelde overbruggings-
regeling voor alle ex-WWV-ers, die met 
een inkomensterugval geconfronteerd 
zijn, afgewezen. Wel deelde hij mee, 
dat in individuele gevallen, waarin 
sprake is van bijzondere omstandighe-
den, een beroep gedaan kan worden op 
de Algemene Bijstandswet. 
Een aantal gemeenten (w.o. Den Haag 
en Rotterdam) heeft deze woorden aan-
gegrepen en zelf een regeling ontwor-
pen. Het betreft hier echter geen lande-
lijke, maar een plaatselijke regeling, 
die bovendien van tijdelijke aard is 
(maximaal 12 maanden). Wanneer u 
dus geen beroep kunt doen op de IOAW-
regeling, terwijl uw inkomen drastisch 
verlaagd is, raad ik u desondanks aan u 
te wenden tot de Sociale Dienst in uw 
woonplaats om te bezien of er in uw 
geval een overgangsregeling getroffen 
kan worden. 



TEGEN VOOROORDELEN 
IS HET MOEILIJK OPBOKSEN 

Misschien zijn GILDE-initiatieven (bemiddelen tussen  oude-
ren die hun kennis, studie of vaardigheden willen overdragen 
en degenen die daar belangstelling voor hebben) wel het 
meest duidelijke voorbeeld van een positieve waardering  van 
leeftijd. GILDE-projekten stellen letterlijk, dat juist wie wat 
ouder is in de meeste gevallen anderen wat te bieden  heeft. 
Een hogere leeftijd geldt als pluspunt. 
Nu is een positieve waardering van een hogere leeftijd  nog 
steeds eerder uitzondering dan regel. Zelfs bij ouderenbonden 
leeft, als men kaderleden zoekt, een zekere voorkeur voor 
zogenaamd jongbejaarden. 
Alsof leeftijd álles bepalend is voor wat mensen 
hebben. 

Wie niet meer de moeite neemt om zijn 
opinie per geval te toetsen en op geen 
enkele wijze rekening wil houden met 
feitelijke gegevens- bijvoorbeeld fei-
ten die iemand ondanks zijn leeftijd 
kwalificeren (en waarom niet juist 
dankzij zijn leeftijd kwalificeren?) - is 
stellig in de ban van het vooroordeel. 
Nu is het vervelende, dat op vooroor-
deel gebaseerd gedrag in z'n effecten 
dikwijls juist vooroordeel-versterkend 
uitpakt. Wie er bijvoorbeeld op voor-
hand van uit gaat dat roodharigen ab-
soluut ongeschikt zijn voor wiskunde 
onderwijs, zal hen ook niet voor wiskun-
de onderwijs  selecteren en vervolgens 
kunnen constateren, dat roodharigen 
geen wiskundige kennis hebben en der-
halve ongeschikt zijn voor. . . wiskunde 
onderwijs. Een zichzelf waarmakend 
vooroordeel derhalve. Een dergelijk 
zichzelf waarmakend vooroordeel geldt 
voor ouderen en hun ongeschiktheid 
voor arbeid. 

UITGETELD 

In april verscheen in de serie Verken-
ningen van de Nederlandse Federatie 
voor Bejaardenbeleid (NFB) een 5de 
deeltje onder de titel 'Vijftig jaar en uit-
gerangeerd?' Het rapport is gewijd aan 
de vraag of er voor vijftigplussers nog 
wel enig arbeidsperspektief is. Wie het 
doorleest komt er snel achter, dat voor 

in hun mars 

ouderen de kanskaarten op het krijgen, 
behouden en veranderen van werk wel 
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_ i s 

i 
 geschud zijn. Door de ban 

er voor ouderen - enkele uk 
genomen

itzonde 
gen daargelaten - geen belangstelling. 
En degenen die hierover beslissen wor-
den niet gehinderd door  enige kennis 
omtrent de mogelijkheden van oudere 
personeelsleden. Met droefheid kan 
worden vastgesteld dat noch feitelijke 
kennis over ouderen en  hun arbeidsca-
paciteiten, noch alle inspanningen ten 
gunste van de emancipatie van oude-
ren in de samenleving, veel zoden aan 
de dijk hebben gezet.  be  volgende ge-
gevens bevestigen dit.  

DREIGING 

Het aantal 50-plussers  in  de beroepsbe-
volking is sterk gedaald. De mannelijke 
beroepsbevolking tussen de 50 en 65 
jaar bijvoorbeeld van  85 procent in 1971 
naar 67 procent in 1985.  Wie op zoek 
gaat naar oorzaken von  die daling stuit 
onvermijdelijk op de uitermate geringe 
belangstelling die nersoneelswervers 
hebben voor mensen die de vijftig ge-
passeerd zijn. Bedrijven  trekken een- 

x- 

voudig zelden of nooit ouderen aan. De 
NFB deed er een klein indicatief onder-
zoekje naar. Dat wil zeggen dat we uit 
het onderzoekje niet /neer dan een ten- 
dens mogen afleiden  Men onderzocht 
met name het gebruik. van maximum  

leeftijdsgrenzen bij werving en aanstel-
lingen van personeel via advertenties 
in zaterdagedities van vier landelijke 
dagbladen in april '86. (In totaal 1232 
advertenties). Men probeerde te achter-
halen waarom werkgevers kandidaten 
boven een bepaalde leeftijd niet willen 
en of degenen die ouderen niet bij voor-
baat uitsluiten tijdens hun selectiepro-
cedures, de leeftijd van betrokkenen 
toch niet als belangrijkste criterium ge-
bruiken. Men konstateerde dat ouderen 
verhoudingsgewijs aanmerkelijk min-
der vaak solliciteren dan jongeren. Dat 
veel oudere werknemers die het 
arbeidsproces verlaten daarin niet 
meer terug willen of kunnen, dat VUT-
regelingen - naast het stimuleren van 
de economische groei - een van de be-
langrijkste middelen lijken te zijn ge-
worden om de werkloosheid te bestrij-
den. Dat de gevolgen van de huidige 
werkloosheid eenzijdig op oudere werk-
nemers dreigen te worden afgewenteld 
en dat dit alles mede, of beter: vooral, 
het gevolg is van weinig steekhouden-
de opvattingen over ouderen. Volgens 
het NFB-rapport is er stellig verband 
tussen de heersende opinie dat ouderen 
de arbeidsmarkt moeten verlaten ten 
behoeve van de jeugd, en het feit, dat er 
steeds negatiever wordt gedacht over 
oudere werknemers en ouderdom in het 
algemeen. Met als effect dat de moge-
lijkheden voor ouderen om te blijven, te 
veranderen, laat staan toe te treden 
steeds verder afnemen. En als er geen 
oudere werknemer of werkneemster 
meer te bekennen is, lijkt het te kloppen 
dat ouderen niet meer geschikt zijn voor 
arbeid. En daarmee is de cirkel van het 
vooroordeel rond. Te verwachten valt 
dat toekomstige ouderen hun recht op 
arbeid zullen gaan opeisen, en daarbij 
wellicht de wind in de zeilen krijgen bij 
gebrek aan voldoende jonge arbeids-
krachten. Iets waar het vooroordeel niet 
tegen op kan? De tijd zal het leren. 

Michael Kerkhof 
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TERUGGAAF LOONBELAS-
TING 1985 EN 1986 AAN BE-
JAARDEN MOGELIJK 
In 1985 is, zoals velen weten, 
de wet op de bejaardenoor-
den ingevoerd. Voor de In-
komstenbelasting waren 
voor die tijd al veel bejaar-
den in tehuizen uit het be-
stand van de Inkomstenbe-
lasting gehaald en derhalve 
niet meer aangifteplichtig. 
Alleen de zogenaamde zelf-
betalers bleven gebruik ma-
ken van de mogelijkheid een 
groot aandeel van de verzor-
gingskosten als ziektekosten 
af te trekken. In principe is 
die mogelijkheid echter aan-
wezig voor alle bejaarden, 
zij het dat de Inspekties zul-
len berekenen in hoeverre 
die extra last op die bejaar-
den 'drukt'. Desondanks zul-
len velen aanspraak kunnen 
maken op terruggaaf van be-
lasting. De FIRA (Federatie 
Instituten Raadslieden) is in 
overleg met de Inspekties en 
overige instanties om te be-
zien welke mogelijkheden er 
zijn en hoe de administra-
tieve rompslomp zoveel mo-
gelijk kan worden beperkt. 
Concreet betekent dit dat de 
FIRA alle tehuizen, na bo-
vengenoemd overleg, wil be-
naderen met gerichte infor-
matie. 
Dat neemt echter niet weg, 
dat individuele belangheb-
benden nu al kunnen worden 
geholpen met het invullen 
van T-biljetten. 
Het punt waar het fiscaal om 
draait is de omvang van de 
aftrekpost. Het totaalbedrag 
dat voor aftrek in aanmer-
king komt, kan bij de tehui-
zen worden opgevraagd (ca. 
30% van de verzorgings-
prijs). Opgeteld bij andere 
bekende aftrekposten komt 
men al gauw over het drem-
pelbedrag. Deze aftrek kan 
met name voor de lagere in-
komens (AOW + klein pensi-
oen) leiden tot volledige te-
ruggave van de in de jaren 
1985 en 1986 ingehouden 
loonbelasting. Welk belas- 

tingvoordeel te behalen valt 
is verschillend per persoon. 
Dit komt omdat de verzor-
gingskosten per huis ver-
schillen en omdat de inkom-
sten per persoon en de overi-
ge aftrekbare kosten ver-
schillen. Bovendien kan ook 
de ingehouden loonbelas-
ting per persoon verschillen. 
De teruggaaf kan voor 1985 
nog tot 31 december van dit 
jaar worden teruggevraagd. 
Per 1 januari 1987 bestaat er 
een speciale tabel voor het 
aanvullende pensioen. Der-
halve zal voor 1987 het belas-
tingvoordeel anders zijn dan 
in 1985 en 1986. 
Uit een door de FIRA inge-
steld onderzoek is gebleken 
dat het eventuele financiële 
voordeel geen gevolgen 
heeft voor de reeds vastge-
steld of nog vast te stellen 
eigen bijdrage. 
Ofschoon veel ouderen on-
getwijfeld niet terugverlan-
gen naar de tijd dat men elk 
jaar geconfronteerd werd 
met het ingewikkelde belas-
tingbiljet en de eventuele ge-
volgen daarvan, betekent 
het (laten) invullen van een 
T-biljet in dit geval voor ve-
len een financieel voordeel. 
De FIRA doet een dringend 
beroep op de hulpverlening 
om bejaarden bij het invul-
len terzijde te staan en hen 
van advies te dienen. Deze 
groep ouderen staat de laat-
ste jaren al genoeg in de kou 
en heeft b.v. de laatste jaren 
geen aanspraak kunnen ma-
ken op de eenmalige uitke-
ring. Hopelijk kunnen des-
kundige vrijwilligers van on-
ze Vereniging ook gehoor ge-
ven aan dit verzoek, eventu-
eel met professionele onder-
steuning van de afdelingen 
VARA-Hulp en Documentatie 
van het Centraal Bureau. 

PRAKTISCHE THUISHULP 
Het project Nationale Invoe-
ring Praktische Thuishulp in 
de Eerste Lijn (NIPTEL) heeft 
een brochure beschikbaar 
over praktische thuishulp 
aan gezinnen met een ge-
handicapte huisgenoot. De 
brochure geeft voorbeelden 
van problemen en oplossin-
gen met betrekking tot ver-
zorging en verpleging, 
speelhulp, oppas en vervan-
ging bij tijdelijke afwezig-
heid van ouders/verzorgers• 
Aandacht is er voorts voor 
stichtingen 'Praktische 
thuishulp' en thuishulpcen- 

trales. De brochure bevat 
verder een uitgebreide en 
actuele adreslijst van orga-
nisaties die praktische hulp 
bieden. Te bestellen door 
f 3,70 over te maken op giro 
382.100 t.n.v. stg. Dienstver-
leners Gehandicapten 
Utrecht, o.v.v. brochure 'Een 
extra paar handen'. De bro-
churetekst is ook verkrijg-
baar op geluidsband. Cas-
settes kunnen besteld wor-
den via telefoonnummer 030-
33.11.21. 

GEOPEND: INFO-CENTRUM 
ALLEENSTAANDEN-ACTI-
VITEITEN 
Alleenstaanden en eenou-
dergezinnen die informatie 
willen over contactmogelijk-
heden in eigen stad of 
streek, kunnen sinds kort te-
recht bij het landelijk info-
centrum alleenstaanden-ac-
tiviteiten. Het centrum, ge-
vestigd bij het Platform van 
Organisaties voor Alleen-
staanden in Den Bosch, be-
schikt over gegevens van 
drie- tot vierhonderd contact-
organisaties verspreid over 
heel Nederland. 
In Nederland wonen twee 
miljoen alleenstaanden en 
eenoudergezinnen. Dit aan-
tal zal de komende jaren nog 
sterk toenemen. Het aantal 
contactzoekenden onder hen 
wordt op 750.000 geschat. En-
kele tienduizenden hiervan 
staan ingeschreven bij de er-
kende relatiebemiddelings-
bureaus. Door een toene-
mend streven naar zelfstan-
digheid en veranderingen in 
leefvormen zijn de wensen 
van contactzoekers veran-
derd en toegenomen. Steeds 
meer mensen zoeken con-
tactmogelijkheden waarbij 
paarvorming minder op de 
voorgrond staat. Het elkaar 
kunnen ontmoeten, samen 
eten of op stap gaan, kortom 
het uitbreiden van de 
vriendenkring staat voorop. 
Het info-centrum, dat zich 
niet richt op relatiebemidde-
ling, geeft informatie over 
allerhande activiteiten-
clubs, sociëteiten, gespreks-
groepen, cursussen e.d. voor 
alleenstaanden. Adressen, 
omschrijvingen van doel-
groep en soort activiteit wor-
den op aanvraag toegezon-
den en voortdurend bijge-
werkt. Een standaardpakket 
aangevuld met plaatselijke 
adressen wordt tegen kost- 

prijs toegezonden. Het voor-
lopig door WVC voor een jaar 
gesubsidieerde info-cen-
trum is van maandag tot en 
met donderdags-middags 
te bereiken. Tel. nr. 073-
134357. Schriftelijk: Mayweg 
5, 5211 AA 's-Hertogenbosch. 

WIJS OP REIS 
Het ministerie van Buiten-
landse Zaken heeft een han-
dige brochure uitgegeven 
waarin adviezen en tips wor-
den gegeven voor (poten-
tiële) reizigers naar het bui-
tenland. De brochure bevat 
informatie over documenten, 
verzekeringen, geldzaken, 
zeden, gewoonten en regels 
in het buitenland en zaken 
die voor vertrek geregeld 
moeten worden. In de eerste 
plaats nuttige informatie bij 
het voorbereiden van de reis 
en in de tweede plaats ad-
viezen wat men moet doen 
als men toch in moeilijkhe-
den geraakt in het buiten-
land. De folder is (gratis) ver-
krijgbaar bij de meeste post-
kantoren en bibliotheken en 
bij Postbus 51, Den Haag. 

NAUWERE SAMENWER-
KING KRUISWERK EN GE-
ZINSZORG 
De vraag naar thuiszorg 
neemt toe. De twee organisa-
ties die hier mee te maken 
hebben, kruiswerk en ge-
zinszorg, hebben besloten 
daarom nauwer samen te 
gaan werken. Eind maart be-
reikten de bestuursdelega-
ties overeenstemming om tot 
een gezamenlijk hulpaan-
bod te komen. 
Met respect voor elkaars 
taakgebieden zal op lande-
lijk en lokaal niveau tot af-
spraken gekomen worden. 
Voordelen van deze samen-
werking zijn o.a. een grotere 
slagkracht van beide organi-
saties in hun streven de 
thuiszorg verder te ontwikke-
len. Hierdoor kunnen lang-
durige opnames in zieken-
huizen en verpleeghuizen 
worden beperkt en het ruim-
tegebrek in bejaardenhuizen 
beter worden opgevangen in 
de eigen woonomgeving van 
ouderen. 
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UIT AFDELINGEN 

Het Humanitaspand aan de 
Reinaertlaan is vier jaar ge-
leden niet voor niets in ge-
bruik genomen, constateer-
de wethouder T. Stom. 
Net  als vier jaar geleden het 
pand, opende hij de open 
dag van Humanitas, 13 mei 
jl. 
De open dag werd gehouden 
om de vele activiteiten van 
Humanitas onder de aan-
dacht te brengen van het pu-
bliek, maar vooral ook van 
instellingen en instanties. 
De activiteiten waaraan 
drie- á vierhonderd mensen 
deelnemen, zijn terminale 
thuishulp, vriendschappe-
lijk huisbezoek, telefooncir-
kels, de zondagmiddagclub 
en vijf werkgroepen op het 
gebied van (groeps)wonen 
van ouderen. 

Humanitas, ANBO afd. Breu-
kelen en de Stichting Welzijn 
voor Ouderen in Breukelen 
verzorgden in april een suc-
cesvolle tentoonstelling over 
Wonen voor Ouderen. Zoveel 
mogelijk facetten van de 
woonsituatie van de ouder 
wordende mens werden be-
licht. De Breukelse burge-
meester Van Zwieten sprak 
in een openingswoord: „We 
moeten de ouder wordende 
mens niet in een uitzonde-
ringspositie plaatsen. De 
overheid dient zich te richten 
op een woningbouwbeleid 
dat voldoet aan de behoeften 
van al die categorieën men-
sen die in onze samenleving 
een beroep doen op de wo-
ningmarkt, waarbij elke 
groep zijn specifieke wensen 
zal hebben. De overheid zal 
moeten nagaan wat de 
woonwensen van ouderen 
precies zijn". Onder het mot- 

Activiteiten die door Huma-
nitas of samen met Humani-
tas zijn opgezet, maar inmid-
dels zelfstandig voortbe-
staan zijn onder anderen de 
Kindertelefoon en het project 
slachtofferhulp van de Rijks-
politie. Inmiddels is ook de 
eerste woongroep van oude-
ren een feit (aan de Oude-
gracht) en wordt in oktober 
de eerste paal geslagen voor 
'De Marepoort', een project 
van 76 woningen van de Hu-
manistische Bejaardenhuis-
vesting. 
De receptie werd bezocht 
door ongeveer 130 belang-
stellenden. De tevreden Hu-
manitasafdeling mocht bo-
vendien enkelen van deze 
bezoekers inschrijven als as-
pirantlid. 

to „Heeft u nog een goed 
idee?" werd de bezoekers 
van de expositie gevraagd 
ideeën op papier te zetten. 
Het is de bedoeling dat de 
ANBO en Humanitas deze 
ideeën verder gaan uit-
werken. 

Het bejaardenverzorgingste-
huis Humanitas in Deventer 
is na een periode van vier 
jaar renovatie en 
nieuwbouw heropend. De 
opening werd verricht door 
H. Timmer, voorzitter van de 
bouwcommissie en oud-
voorzitter van de stichting 
Humanitas Deventer. 
Met de renovatie werd in juni 
1983 begonnen met het sa-
menvoegen van drie kleine 
tot twee grote appartemen- 

De voorzitter is de jongste 
van de club; hij is pas 67. De 
oudste mannenstem gaat al 
92 jaar mee, de oudste so-
praan is zojuist 91 geworden. 
Het Humanitaskoor uit Be-
verwijk zong op 12 mei in het 
Reinalda-huis te Haarlem 
zoals het dat al 25 jaar doet: 
krachtig, gevarieerd en met 
humor. Reden voor het 
hoofdbestuur van Humani-
tas om de leden eens in het 
zonnetje te zetten. Allen kre-
gen een Humanitas-speld 
uitgereikt van hoofdbe-
stuurslid dhr. E. Stibbe, Hij 
legde uit dat deze speld aan-
geboden werd niet als onder-
scheiding, zoals op Konin-
ginnedag, maar als herken-
ningsteken. Daarbij moet het 
Humanitas-symbool: het be-
schermende handje uitge-
legd worden als teken van 

ten, voorzien van volledig 
comfort. Ook werd er een 
nieuwe vleugel aange-
bouwd. Het tehuis biedt nu 
plaats aan 198 bewoners. 
Timmer ging tijdens de hero-
pening diep in op de historie 
van het bejaardenhuis en de 
zwakke maatschappelijke 
positie van ouderen vóór het 
ontstaan van dergelijke in-
stellingen. 
Hij sprak met afschuw over 
de tijd dat oude mensen nog 

hulp aan mensen. In dit ge-
val betekende dat: het geven 
van plezier aan anderen dat 
de koorleden zelf zo duidelijk 
aan het zingen beleven. 
De kracht van het koor ligt 
aan de ene kant in de reper-
toire-keuze, die een afwisse-
ling van langzame en snelle, 
serieuze en leuke nummers 
omvat, en aan de andere 
kant in de slimme samen-
stelling van de stemmen. 
Zowel Mozart als Handel als 
Schubert, al dan niet in be-
werking (van de dirigent 
zelf!) staan op het repertoire. 
En dat meerstemmig en ook 
nog a capella! 
Het laatste nummer „Slotak-
koord" werd door velen in de 
zaal meegezongen. Dat 
mocht. Het was tenslotte 
lente.. . 

dankbaar moesten zijn en 
volledig afhankelijk werden 
gemaakt van verscheidene 
kerkelijke instellingen. Tim-
mer besloot zijn relaas met 
een waarschuwing. „Met de 
huidige bezuinigingen en de 
toenemende vergrijzing in 
ons land dreigt de oude si-
tuatie weer terug te komen. 
Dat mag nooit gebeuren. La-
ten we allemaal goed oplet-
ten dat die tijd nooit terug-
komt". 

Humanitaskoor Beverwijk zingt 
al kwart eeuw 

Super-Bingo Rotterdam succes 

Wonen voor Ouderen-tentoonstelling 
in Breukelen zeer geslaagd 

Bejaardenverzorgingstehuis Deventer gerenoveerd 

Om de onkosten ten gevolge van de onfortuinlijke brand in 
Rotterdam te dekken, organiseerde HUMANITAS afd. Rotter-
dam 14 mei j.l. een Super-Bingo in het Weena Expo Centre. De 
belangstelling was enorm, niet in de laatste plaats door het 
optreden van Rotterdammer Lee Towers. De opbrengst 
bedraagt tussen de acht- en tienduizend gulden. 

EN GEWESTEN 

Humanitas Alkmaar: open dag 
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Leren van elkaar 
Inventarisatie vrijwilligersactiviteiten 

 

Eind vorig jaar is Humanitas gestart met een grootscheepse inventarisatie 
van de activiteiten van alle afdelingen en gewesten. Twee functionarissen 
en een aantal vrijwilligers voeren het onderzoek uit en hopen de resultaten 

tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober in de vorm van een 
brochure te kunnen presenteren. 

   

EDITH GERRITSMA 	 

    

       

       

De bedoeling is een 
overzicht te krijgen van 
alle vrijwilligersactivi-
teiten binnen Humani-
tas. De beschrijving van 
de activiteiten staat 
centraal. Er wordt dan 
ook veel aandacht be-
steed aan de werkwijzes 
van de verschillende af-
delingen, het materiaal 
dat wordt gebruikt en de 
bruikbaarheid van deze 
werkwijze voor derden. 
Dat is wellicht het meest 
belangrijke van deze in-
ventarisatie: door een 
goede informatiestroom 
kunnen besturen, vrij-
willigers en functiona-
rissen gebruik maken 
van elkaars ervaringen, 
of op een idee worden 
gebracht voor nieuwe 
activiteiten. 
Na schriftelijke vragen 
aan alle gewestelijke 
functionarissen trad het 
telefoonteam in wer-
king. Wybe Zeyl en Mar-
tha de Baat vertegen-
woordigen twee van de 
vrijwilligers die deze 
klus klaarden. Met 400 
contactpersonen werd 
gemiddeld een half uur 
gesproken. Het meest 
opvallende bij deze ge-
sprekken is, volgens 
hen, de soms per afde-
ling verschillende uit-
werking van een zelfde 
activiteit. Een voor-
beeld. 
Bezoekgroepen. Bij de 
ene afdeling staat het 
tegengaan van de een- 

zaamheid centraal. 
Daartoe wordt af en toe 
een bloemetje gebracht 
naar een groep mensen. 
Bij een andere afdeling 
wordt hiermee een 
boodschappengroep be-
doeld. Bij weer een an-
dere afdeling staat niet 
alleen het oplossen van 
eenzaamheid centraal, 
maar wordt ook andere 
hulp verleend. Het doen 
van klusjes bijvoor-
beeld. En bij weer een 
andere groep afdeling 
bestaat het werk van 
een bezoekgroep uit het 
bezoeken van nieuwe 
Humanitas-leden en het 
werven van jong bloed 
voor de vereniging. 
Vaak raakten de telefo-
nische enquêteurs on-
der de indruk van het 
enthousiasme en de in-
zet waarmee leden van 
lokale afdelingen acti-
viteiten uitvoeren. De 
spontaniteit is groot 
maar de coordinatie 
vaak slecht. Hieraan zal 
meer aandacht besteed 
moeten worden. De con-
tactpersonen reageer-
den meestal positief op 
de enquête; „Ze zijn blij 
dat zij ook eens gehoord 
worden. De meeste 
mensen hebben behoef-
te om te praten over za-
ken binnen de afdeling. 
Dit kunnen probemen 
zijn, maar ook enthousi-
aste verhalen over be-
paalde initiatieven die 
aanslaan.- 
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