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Vrijwilligerswerk 
Er zijn van die mensen 
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die in stilte onopvallend 
al velen hebben gesterkt 
Geen televisie of radio 
nergens een kranteverslag 
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en ogen vinden, en iedere dag 
Die zonder hun uniform aan 
stil hun gang gaan 
maar met hun hart, warm kloppend 
voor hen 
soms voor bange mensen in noo 
Schuwen geen ziekte, zelfs niet de 
dood 
Brengen liefde, verwarmen deze 
wereld daar 
door naastenliefde, met elkaar 
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Jan Renken Prijs voor 
verenigingsopbouw 
In Hoogeveen staan naar 
verluidt 36 kerken van 
verschillende richtingen. 
Toch is de afdeling Zuid 
Drenthe van Humanitas 
een van de grootste in het 
land. En niet alleen groot, 
maar ook zeer actief. 
Kortom: een voorbeeld 
van verenigingsopbouw. 
Verantwoordelijk voor die 
groei en bloei zijn vele 
bestuurders en vrijwilli-
gers van de afdeling, 
maar toch vooral de voor-
zitter sinds jaar en dag: 
Jan Renken. Ook in andere 
functies binnen de vereni-
ging heeft Jan Renken al-
tijd de nadruk gelegd op 
de noodzaak leden te wer-
ven en activiteiten op 
gang te brengen. Ook als 
lid van het hoofdbestuur, 
als afgevaardigde van het 
hoofdbestuur in District 
Noord en als voorzitter 
van de 
redactie van Van Mens tot 
Mens. En ongetwijfeld in 
nog vele andere functies. 
Daarom is het een verlies 
voor Humanitas dat hij dit 
jaar al zijn bestuursfunc- 

ties neerlegt. Doelbewust 
werken aan het verstevi-
gen van de basis van de 
vereniging is belangrijk. 
Dat onderkent ook het 

hoofdbestuur. Daarom ligt 
er nu een voorstel voor de 
Algemene Vergadering 
van Afgevaardigden 
(AVA) om een jaarlijkse 
prijs in te stellen voor 
personen of afdelingen 
die een bijzondere presta-
tie leveren op het terrein 

van de verenigingsop-
bouw. Jaarlijks een prijs 
van f 10.000,-, uiteraard 
ook weer te besteden aan 
de groei en bloei van 
Humanitas. Bovendien is 
daar het voorstel aan ver-
bonden die prijs de naam 
te verbinden van Jan Ren-
ken, als erkenning voor 
zijn vele verdiensten op 
dit terrein. De AVA hoeft 
alleen nog maar ja 
te zeggen. 
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Humanitas en Humanistisch Verbond samen in de 
Rode Hoed: 

Humanisten bezorgd over 
toekomst zorg 

Familie en vrienden springen steeds vaker bij. Foto: André Ruigrok 

Terwijl de vraag naar 
zorg groeit treedt de 

overheid terug: de ver-
zorgingsstaat maakt 

plaats voor de 'zorgzame 
samenleving'. Vrijwilli-

gers, familie en vrienden 
dienen een deel over te 
nemen van de taken van 

beroepsmatig verplegen-
den en verzorgenden. 

Kan dat zomaar? 

E
en aantal ontwikkelingen in 
de samenleving lijkt de zorg 
onder druk te zetten die 

steeds meer mensen nodig hebben. 
De bevolkingspyramide vertoont 
een steeds merkwaardiger beeld: 
de top (ouderen) wordt breder en 
hoger. Er worden meer mensen oud 
en de ouderen blijven langer in le-
ven. Daarentegen neemt het per-
centage jongeren in onze samenle-
ving af. In de komende jaren zal dat 
effect nog versterkt optreden, tenzij 
het groeiend tekort aan jongeren 
wordt aangevuld door bijvoorbeeld 
immigratie. Hoe ouder mensen wor-
den, hoe groter hun zorgbehoefte. 
Dat is een bekende regel, die overi-
gens mag worden genuanceerd  als 
we zien dat veel ouderen  tot op aan-
zienlijk hogere leeftijd vitaal en 
zelfredzaam blijven dan  voor-
gaande generaties, Maar  per saldo 
ziet het er naar uit dat de zorgbe-
hoefte inderdaad groeit.Wie  nemen 
dan die zorg op zich? 
Vooi een deel is en blijft  dat een 
4iák $f\gObd opgeleide  mensen, 
die ooit huil werk worden betaald. 

k. . 	• 	',.. 	'  

Mensen met vaste werktijden en 
vaste salarissen, met geregelde va-
kanties en sociale voorzieningen. 
Dat klinkt goed, maar het zijn ook 
mensen met een groeiende werk-
druk. Aan de ene kant probeert de 
overheid steeds meer werk gedaan 
te krijgen binnen het beschikbare 
budget. Aan de andere kant wordt 
het werk zeker niet lichter naar 
mate de cliënten ouder en hun hulp-
behoefte zwaarder worden. De 
vraag is of het mogelijk is onder die 
omstandigheden voldoende men-
sen te blijven motiveren om 'zin te 
hebben in het verlenen van zorg'. 
En dat, terwijl we zien dat het aan-
deel van de jongeren die zin zou-
den hebben dat werk op zich te ne-
men, relatief en waarschijnlijk zelfs 
in absolute aantallen daalt. Geld 
verzoet de arbeid, maar hoeveel 
geld is er beschikbaar en hoeveel 
arbeid kan daarmee worden ver-
zoet? Nog daargelaten de vraag of 
er mogelijkheden zijn die arbeid te 
verzoeten op andere wijzen, die 
dan bovendien geen of minder geld 
kosten. Hoeveel aantrekkingskracht 
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Blijven de bedden straks leeg door gebrek aan zorg? Foto: André Ruigrok 

heeft de zorg als beroep als daar 
steeds meer techniek aan te pas 
komt en steeds minder ruimte over-
blijft voor intermenselijk contact. 
Wat is de rol van de morele di-
lemma's waarmee de zorg-verlener 
in toenemende mate te maken kan 
krijgen. 

Vrijwilligers 
Gelukkig hoeft niet alle zorg te wor-
den verleend door mensen die 
daarvoor zijn opgeleid. Vrijwilli-
gers kunnen een deel van het werk 
van beroepskrachten overnemen. 
En vooral op familie en vrienden 
denkt de overheid een beroep te 
kunnen doen: de 'mantelzorg'. Maar 
opnieuw mogen we ons afvragen 
hoe lang en onder welke voorwaar-
den die vrijwilligers, vrienden en 
familie voldoende 'zin in zorg' hou-
den. Vrijwilligers zijn per definitie 
mensen die tijd vrijmaken om aan-
dacht aan anderen te geven. Er kun-
nen dus alleen voldoende vrijwilli-
gers zijn als voldoende mensen de 
beschikking hebben over die tijd 
en zij voldoende gemotiveerd zijn 
om die aandacht te geven. De rand-
voorwaarden gaan dan een belang-
rijke rol spelen: onkostenvergoe-
ding, verzekering, ondersteuning, 
waardering. De ruimte die mensen 
zonder baan krijgen om vrijwilli- 
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gerswerk te doen zonder hun uitke-
ring in gevaar te brengen. De moti-
vatie die overblijft als mensen met 
een betaalde baan steeds verder 
worden 'leeggezogen' door een 
groeiende werkdruk. De motivatie 
die overblijft als zij steeds meer het 
gevoel krijgen door de overheid 
vooral te worden gezien als een 
goedkope vervanging van de pro-
fessionele zorg. 

De 'mantelzorg' 
Voor 'mantelzorgers' spelen nog 
weer andere problemen: de duur 
van de zorgbehoefte bij hun ver-
wanten en kennissen neemt toe 
naar mate mensen langer leven. In 
die tijd worden ook de `mantelzor-
gers' ouder en beginnen zij hun ei-
gen zorgbehoefte te ontwikkelen. 
De bereidheid om voor een vriend 
of familielid te zorgen kan nog zo 
groot zijn, hoe langer het duurt hoe 
groter de kans dat mensen als het 
ware aan het eind van hun adem ko-
men en geleidelijk aan moeten af-
haken om er zelf niet onderdoor te 
gaan. 

Symposium 
Humanitas en het Humanistisch Ver-
bond willen deze problematiek be-
spreekbaar maken. Daartoe organi-
seren zij op 15 november in de  

Rode Hoed te Amsterdam het sym-
posium 'Zin in Zorg'. Aan het woord 
komen inleiders uit de hoek van de 
professionele zorg, de vrijwilligers, 
de mantelzorg en `zorg-vragers'. En-
kele namen: Henk Rengelink, oud-
voorzitter van Humanitas en oud-di-
recteur van de Amsterdamse 
GG&GD, Marijke Prins (docent aan 
de Universiteit voor Humanistiek), 
Elisabeth Veder-Smit (oud-staatsse-
cretaris wvc) en Lies Claes (hoofd-
bestuurslid Humanitas en actief in 
de vrijwillige thuiszorg). Jetty Matu-
rain, de dynamische Surinaamse die 
zoveel succes oogstte tijdens de Na-
tionale Burendag, zorgt voor een 
cabaretesk intermezzo. 
Op een dag hebben de meesten 
van ons zorg nodig. Wie zich daar-
over zorgen maakt wordt door de 
organisatoren van harte uitgeno-
digd bij dit symposium aanwezig te 
zijn. De bijeenkomst is gepland van 
13.00 tot 17.00 uur, de toegangsprijs 
bedraagt f 25,- voor leden en vrij-
willigers van beide organisaties en 
f 75,- voor anderen. Aanmelden is 
mogelijk door het verschuldigde 
bedrag over te maken op postgiro 
19.79.30 t.n.v. het Humanistisch 
Verbond te Utrecht onder vermel-
ding van 'Symposium november' en 
het gewenste aantal kaarten. 
ERIK STIBBE 



Harmonisatie 
eigen bijdragen in de zorg 

`Keessie het geld, Keessie 
het geld, onder ze hem-

metje hettie geld.' Dit zin-
netje uit het verhaal Het 

Diakenhuismannetje 
zeurt maar door m'n 

hoofd, terwijl ik de para-
graaf van de beleidsbrief 

van het Ministerie VWS 
probeer te begrijpen. 

Ik lees: 

moet worden aangenomen dat zij 
langdurig zullen worden verpleegd, 
te beëindigen. Op deze wijze wor-
den bewoners van bejaardenoor-
den en verpleeghuizen gelijk be-
handeld. De maximale inkomensaf-
hankelijke eigen bijdrage voor 
zowel bejaardenhuizen als ver-
pleeghuizen zal worden gesteld op 
f 3000,-per maand." 
Allemachtig, wat een tekst! En een 
eigen bijdrage van drieduizend gul-
den per maand? Geen van de be-
woners van verzorgings- of ver-
pleeghuizen die ik ken zal dit be-
drag kunnen opbrengen van zijn of 
haar AOW plus eventueel een klein 
pensioentje. 

voor verzorgingshuizen of ook voor 
verpleeghuizen! Betekent dat nu, 
vraag ik de heer Enzerink, dat men-
sen die de luxe van een één- of 
tweepersoonskamer hebben, daar-
voor extra moeten betalen. 
`Zeker niet', is het zeer besliste ant-
woord. Een één- of tweepersoons-
kamer is geen luxe maar een recht. 
Dit is een algemeen gehanteerd uit-
gangspunt, hoewel in de praktijk de 
meeste verpleeghuizen nog vier- of 
zespersoonskamers hebben. Maar 
bij nieuw te bouwen huizen is de 
richtlijn één- en tweepersoonska-
mers. Op grote schaal vinden pri-

vacy-projecten plaats, waarbij de 
nadruk ligt op vermindering van 
vier-beds-kamers. 

1. "Overheveling van de bejaar-
denoorden naar de AWBZ maakt 
een harmonisering van de verschul-
digde eigen bijdragen in bejaar-
denoorden en verpleeghuizen 
noodzakelijk. De AWBZ kent een ei-
gen bijdrageregeling waarbij de 
verschuldigde bijdrage gerela-
teerd is aan het inkomen. Daarbij 
geldt voor verpleeghuizen thans 
een maximum eigen bijdrage van 

2.200,— per maand. 
In het kader van de WBO (wet be-
jaardenoorden) betaalt men in prin-
cipe zelf de verzorgingsprijs. Op 
basis van het Bijdragebesluit bewo-
ners van bejaardenoorden wordt 
bezien of iemands inkomen en 
eventueel vermogen toereikend is 
om deze verzorgingsprijs te beta-
len. Is dat niet het geval dan wordt 
het verschil door de provincie/VWS 
gesuppleerd. 

2. Het kabinet heeft besloten de 
vermogenstoets bij bewoners van 
bejaardenoorden per 1 januari 1997 
af te schaffen." 

3. Een bladzijde verder staat: "Ter 
harmonisatie (van de eigen bijdra-
gen intramurale zorg) wordt voor-
gesteld de periode van vrijstelling 
van de inkomensafhankelijke eigen 
bijdrageheffing voor nieuwe ver-
pleeghuisbewoners van wie op 
grond van hun indicatiestelling  

Ik kom er niet uit en besluit mijn 
licht op te steken bij de heer Enze-
rink, directeur van het P.W. Janssen 
Verpleeghuis te Deventer, waar ik 
vrijwilligerswerk doe. Het blijkt 
minder ingewikkeld dan ik dacht en 
ook minder erg. Bij het eerste citaat 
gaat het om het gelijktrekken van 
een regeling die duidelijk in het (fi-
nanciële) nadeel was van bewoners 
van bejaardenoorden  (tegenwoor-
dig: verzorgingshuizen). Het af-
schaffen van de vermogenstoets be-
tekent voor deze groep dat men 
niet meer gedwongen is het eigen 
vermogen (spaargeld of eigen wo-
ning) op te eten voordat men in aan-
merking komt voor suppletie op de 
verzorgingsprijs. Met betrekking 
tot verpleeghuisopname wordt 
voorgesteld nieuwe bewoners, die 
vrijwel zeker langdurig verpleegd 
zullen moeten worden, geen vrij-
stelling meer te geven van de eigen 
bijdrageheffing. Op die manier 
krijg je een gelijke behandeling 
van bewoners van verzorgingshui-
zen en verpleeghuizen en op zich is 
dat een goede zaak volgens de heer 
Enzerink. 

 

Maar ik zit met nog een vraag. In de 
beleidsbrief van VVVS staat ook iets 
over een kwaliteitstoeslag voor ver-
blijf. Aan ouderen die daartoe finan- 
cieel in staat zijn wordt voor het ver- 
blijf in kwalitatief zeer goede be-
jaardenoorden een toeslag  in 
rekening gebracht. Geldt dat alleen 

Er zijn echter hier en daar wel ge-
luiden dat ook in deze sector meer 
ruimte moet worden gegeven aan 
het zogenaamde marktbeginsel. Dat 
wil zeggen dat verpleeghuizen, 
naast de gewone afdelingen, ook 

een luxe-afdeling runnen. Maar zo-
ver zijn we nog lang niet. Boven-
dien, mensen die werkelijk bemid-
deld zijn kiezen er vaak voor om de 
nodige hulp in huis te halen. Neder-
land kent al een aantal instellingen 
die dit soort diensten levert op com-
merciële basis. Maar voor het over-
grote deel is men aangewezen op 
de door de overheid gesubsi-
dieerde zorginstellingen en de dis-
cussies over het betaalbaar en toe-
gankelijk houden daarvan zijn ge-
noegzaam bekend. Overigens, uit 
een rapport van de Ziekenfonds-
raad blijkt dat van de ziekenfonds-
verzekerden 83 procent méér ge-
bruik maakt van de verpleeghuis-
voorzieningen dan particulier 
verzekerden, wat toch wel iets zegt 
over de sociale structuur. 
Samenvattend: de basisverpleging 
moet heel goed zijn, dus naast des-
kundige zorg en behandeling moet 
ook een prettige woonomgeving en 
zoveel mogelijk privacy geboden 
worden. De tijd van het diakenhuis-

mannetje is definitief voorbij. 
Ik zucht: 'Gelukkig maar, bedankt 
voor de informatie.' 

MARIA BRANDT 
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`Als illegaal heb je geen 
gezicht 

Voor de familie A. is 
Macedonië, waar ze van-

daan komen, een gesloten 
boek. De vader en de moe-

der behoren met hun drie 
kinderen tot de Albanese 

moslim-minderheid. 
Daarom worden zij door de 
Macedonische autoriteiten 

en de plaatselijke bevol-
king naar eigen zeggen ge-
negeerd en voelen zich niet 
meer welkom. Ook staan zij 

bloot aan intimidatie en 
detentie. Hun huis werd 

vernield en de vader vreest 
voor gevangenisstraf we-
gens het weigeren van de 
dienstplicht en het feit dat 

hij het land nu voor de 
tweede keer heeft verlaten. 
Ook is hij bang als reservist 

te worden opgeroepen. In 
Nederland kunnen zij ech-
ter niet blijven. Hun asiel-

verzoek is afgewezen. 

De laatste jaren verschenen regel-
matig alarmerende berichten in de 
media over sterk toenemende aan-
tallen asielzoekers. Door het aan-
scherpen van het nationaal en inter-
nationaal asielbeleid lopen de aan-
tallen nu terug, maar gelijktijdig is 
de situatie van vluchtelingen ver-
slechterd. Regelmatig komt het 
voor dat asielzoekers worden afge-
wezen, die goede redenen hebben 
om te vluchten. Ook het instellen 
van de gedoogden-status heeft het 
er voor asielzoekers niet beter op 
gemaakt. Omdat de situatie in hun 
land te onveilig is mogen gedoog-
den wel blijven, maar met de mar-
telende onzekerheid dat ze op een 
bepaald moment zonder meer te-
ruggestuurd kunnen worden. Half 
september werden 51 Zaïrezen op 
het vliegtuig naar Kinshasa gezet, 
nadat hen in maart al een groep was 
voorgegaan. En ook asielzoekers uit 
Ethiopië en uit Iran zijn momenteel 
niet zeker van verder verblijf in Ne-
derland. Voor veel uitgeprocedeer-
den voldoende reden om onder te 
duiken. 

Afhankelijk 
Hoewel vreemdelingen met een 
permanente verblijfsvergunning het 
recht hebben hun gezin te laten 
overkomen, ontstaan vaak proble-
men. Die kunnen te maken hebben 
met de financiële voorwaarden die 
zijn gekoppeld aan de hereniging, 
waardoor gezinnen  alsnog in de il-
legaliteit belanden.  Maar ook als er 
sprake is van legale gezinshereni-
ging kunnen zich moeilijkheden 
voordoen. De vrouwen en kinderen 
zijn voor hun verblijfsstatus drie 
jaar afhankelijk van de man. Als het 
huwelijk geen stand houdt, wat 
nogal eens voorkomt, verliezen zij 
hun verblijfsvergunning. Vaak is het 
voor hen om verschillende redenen 
onmogelijk om terug te keren. En 
dan zijn er nog vreemdelingen die 
in ons land illegaal  aan het werk 
gaan. Een deel van hen weet zich 
aardig overeind te houden in Ne- 

ren zwerven van land derland, anderen  

tot land, worden op de ene plaats 
opgepakt en uitgezet en duiken er-
gens anders weer op. 
De schattingen van het aantal men-
sen zonder geldige reis- en ver-
blijfspapieren, meestal kortweg il-
legalen genoemd, lopen nogal uit-
een. Vast staat wel dat het een 
fenomeen betreft dat niet snel uit 
onze samenleving zal verdwijnen. 
Toch is er niet veel bekend over de 
omstandigheden waaronder illega-
len moeten leven. Het gaat om een 
groep zonder gezicht. Af en toe 
worden enkelen van hen zichtbaar, 
omdat ze gebruik maken van de ge-
zondheidszorg, omdat ze aanklop-
pen bij vooral kerkelijke instanties 
die onderduikadressen voor hen re-
gelen. 

Pratijkverhalen 
Is er een grens te bepalen bij het 
verstrekken van geneeskundige 
hulp? Wat te doen wanneer vreem-
delingen langer in huis blijven dan 
voorzien? Zijn er oplossingen te be-
denken binnen het wettelijk kader 
of enigszins daarbuiten? In het 
boekje Over illegalen gesproken, 
Impressies uit de hulpverlening aan 
illegale vreemdelingen is een aantal 
praktijkverhalen bij elkaar ge-
bracht. Aan het woord komen zowel 
de professionele hulpverlening als 
enkele Noordhollandse woordvoer-
ders van al die burgers die zelf het 
initiatief nemen om illegalen in huis 
op te nemen en verder te helpen. 
Het boek toont zo een caleidoscoop 
van ervaringen, maar ook van di-
lemma's die zich voordoen. Het 
aardige van deze uitgave is dat ver-
schillende gebieden worden afge-
tast: wonen, werken, gezondheids-
zorg, onderwijs. Daardoor ontstaat 
een impressie van de leefwereld 
waarin illegalen en hun hulpverle-
ners verkeren. 

We hadden het daarnet al over. Zijn 
er alternatieven te bedenken voor 
die mensen die hier geen toekomst 
hebben en tegelijkertijd onvol-
doende perspectief hebben om het 



elders te proberen? Sinds 1993 
maakt Humanitas deel uit van het 
Knooppunt Vrijwillige Terugkeer, 
een bundeling van organisaties 
waaronder het Rode Kruis, Inlia en 
VluchtelingenWerk Nederland. Het 
Knooppunt wil vanuit een gezamen-
lijke inspanning mensen helpen te-
rugkeren. De hulp die wordt gebo-
den varieert van steun bij het ne-
men van de uiteindelijke beslissing, 
het regelen van opleidingsmoge-
lijkheden, het opstellen (indien no-
dig) van bedrijfsplannen, het zoe-
ken naar extra financiering tot een 
eerste introductie en begeleiding in 
het land van hervestiging. 
In een gesprek tussen staatssecreta-
ris Schmitz van justitie en het 
Knooppunt is duidelijk geworden 
dat ook de overheid iets ziet in een 
aangeklede terugkeerregeling, in 
het verlengde van de bestaande te-
rugkeermogelijkheid via het IOM 
(Terugkeerbureau). Terugkeren 
naar het land van herkomst of her-
vestiging in een ander land lijkt 
vaak de enige oplossing. Dat moet  

dan wel voor alle partijen duidelijk 
zijn. Voor de vreemdelingen zelf, 
die weer zelf hun toekomst kunnen 
gaan bepalen. Voor de overheid 
die in haar maag zit met een bevol-
kingsgroep die nauwelijks voor-
komt in de officiële papieren, maar 
die steeds nadrukkelijker aanwezig 
is. En voor het particulier initiatief, 
dat in staat moet worden geacht tus-
sen regels en wetten door een voor 
de vreemdeling veilige en vrijwil-
lige terugkeer te regelen. 
De familie A. is inmiddels naar Chili 
vertrokken. De vader, moeder en 
de oudste dochter hebben werk ge-
vonden bij een grote fruitprodu-
cent. Werk, salaris en huisvesting 
zijn door INLIA geregeld. Het 
Knooppunt heeft er voor gezorgd 
dat zij een intensieve taalcursus 
konden volgen in het Spaans en re-
gelde een overbruggingsfinancie-
ring voor de eerste maand na ver-
trek. Een vrijwilligster van de lokale 
vluchtelingenwerkgroep was nauw 
betrokken bij de begeleiding van 
het gezin. En het IOM zorgde uitein- 

delijk voor de tickets. Het was een 
emotioneel afscheid op Schiphol. 
Vrienden en begeleiders zwaaide 
de familie uit. Inmiddels zijn de eer-
ste berichten uit Chili binnen. Het 
gaat goed met hen. 

MARIJKE vAN GENABEEK 

`Over Illegalen gesproken, impres-
sies uit de hulpverlening aan illegale 
vreemdelingen' is een uitgave van 
het Nederlands Participatie Instituut 
in Haarlem. Teksten en eindredactie 
Marieke Sjerps. Foto's Ad van 
Denderen. ISBN 90-75326-03-3, prijs 
f 17,50 excl. porto. Te bestellen bij 
NPI, Kleine Houtweg 32, 2012 CD 
Haarlem, tel. 023-5319130 

Vrijwillig 
naar huis 

Het Comité voor Vrijwillige Terug-

keer, Hervestiging en Herintegratie 

is een samenwerkingsverband van 

Humanitas, de Centrale Opvang 

Asielzoekers, Wereldwijd, de Raad 

van Kerken in Nederland, de 

Stichting Inlia, VluchtelingenWerk 

Nederland, de Stichting Eurasyl, 

het Nederlands Migratie Instituut 

en het Nederlands Rode Kruis. 

Waarnemers: Iom Nederland, 

Stichting Vluchtelingen Organisa-

ties Nederland en de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten. Secreta-

riaat: Leeghwaterplein. 27, 2521 CV 

Den Haag. Telefoon: 070-3846779. 
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HOM platform voor discussie 
mensenrechten 

Humanisten waren van 
mening, dat meer gedaan 

zou moeten worden aan 
de internationale rechten 
van de mens. Tegelijker-

tijd moest de aandacht 
gevestigd worden op het 
individu. Daarom werd in 
1981 het HOM opgericht, 

het Humanistisch Overleg 
Mensenrechten, met als 

doel op te komen voor 
een actief Nederlands, 

Europees en inter-natio-
naal mensenrechtenbe-

leid. 
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De activiteiten van het Hom liggen 
op het gebied van voorlichting, ac-
tie en beïnvloeding van beleid. Het 
streven is de maatschappelijke en 
politieke discussie in Nederland 
over de mensenrechten te begelei-
den. Dit moet echter wel op een ei-
gen en open manier aangepakt 
worden: we moeten niet zeggen `zo 
is het', maar we moeten de vraag 
beantwoorden 'welke argumenten 
hebben we voor een beter respect 
voor mensenrechten?' 
Als uitgangspunt hanteert het Hom 
de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. Men kiest 
daarbij voor de brede benadering 
die inhoudt dat naast de individuele 
vrijheidsrechten de sociale, econo-
mische en culturele rechten een 
even belangrijke plaats innemen. 
Een belangrijk aandachtspunt is de 
rechten van de vrouw. In de ver-
schillende projecten van het Hom is 
dit terug te vinden. 

Vrouwenrechten 
Pas sinds enkele jaren zijn de rech-
ten van de vrouw aan de orde geko-
men. Voor die tijd stond de vrouw 
in de praktijk vaak met lege handen 
wanneer haar rechten werden ge-
schonden. Het zijn ook de constante 
berichtgevingen van de situatie van 
vrouwen in het voormalige Joego-
slavië die tot een doorbraak heb-
ben geleid in de opvatting over  
seksueel geweld als misdaad. Hoe-
wel verkrachting van vrouwen een  

schending is van de mensenrech-
ten, zijn nog nauwelijks daders be-
straft. 
Het Hom zet zich sinds 1990 in voor 
de mensenrechtensituatie van de 
vrouw. Zo organiseert en bezoekt 
de organisatie bijeenkomsten, 
workshops en Campagnes om dit 
thema onder de Publieke aandacht 
te brengen. Natuurlijk was het Hom 
ook vertegenwoordigd op de VN-
Wereldvrouvvenconferentie in 
China van afgelopen september. De 
vraag is of de conferentie wel in 
China gehouden mocht worden, 
daar in het land de mensenrechten  

nog steeds veel worden geschon-
den. Als aansluiting hierop besteedt 
de organisatie het hele jaar door 
aandacht aan de mensenrechten in 
China en vooral aan die van de 
vrouw, zowel in als buiten China. In 
het najaar worden de resultaten van 
de conferentie bekend gemaakt en 
wordt gekeken of concrete actie-
punten naar voren komen. Daarna 
volgt op zondag 15 oktober een pu-
bliek debat. 

De buitenlandse politiek is in Ne-
derland en Europa sterk in bewe-
ging. De Oost-West-tegenstelling is 
weggevallen, milieu-overwegingen 
spelen een grote rol in de relatie 
Noord-Zuid, nationalistische gevoe-
lens komen weer boven drijven en 
er ontstaan ander soort conflictsitu-
aties. De vraag hierbij is of de men-
senrechten niet uit het oog zijn ver-
loren. 

Het Hom heeft naar aanleiding van 
de Herijkingsnota van de regering 
een discussie op gang gebracht 
over de rol van de mensenrechten 
als toetssteen waaraan het beleid 
van Buitenlandse Zaken, Ontwikke-
lingssamenwerking en Defensie kan 
worden gecontroleerd. Het Hom wil 
schendingen van mensenrechten 
onder de aandacht brengen en zou 
graag zien dat ontwikkelingssamen-
werking op positieve wijze gekop-
peld werd aan de mensenrechten. 

Verdwenen personen 
Met het project `Linking Solidarity' 
streeft het Hom naar de bevordering 
van contacten tussen comités van fa-
milieleden van 'verdwenen' perso-
nen. De organisatie krijgt hierbij 
steun van de Nederlandse Sectie 
van Amnesty International en de 
Stichting Oecumenische Hulp. Eén 
van de doelstellingen van lánking 
Solidarity' is het documenteren van 
gegevens van de comités. Vervol-
gens wil men comités met gemeen-
schappelijke kenmerken met elkaar 
in contact laten brengen, zodat zij 
samen activiteiten kunnen onderne- 



Win niet de nieuwe 
Kryptozin! 

De puzzelredactie heeft het 
kennelijk te moeilijk ge-
maakt. Zij dacht: laat de 

lezers maar schuiven. 
Verkeerd gedacht! 

Er kwamen maar drie goede 
inzendingen op de schuif-

puzzel uit Van Mens tot Mens 
van augustus. De goede in-

zenders waren M. Bakker uit 
Westervelde, mevr. H. Kooi-
stra-Odinge uit Leeuwarden 

en J. Wegereef uit Amster-
dam. Zij ontvangen 

elk f 50,-. 
U kunt het jubileum van 

Humanitas nog extra luister 
bijzetten door ditmaal een 

girotje voor f 5,- of meer 
over te maken op postgiro 
668.000 van het Humanitas 
Jubileumfonds te Amster-
dam en bij de mededelin-

gen de goede oplossing op 
te vermelden van de nieuwe 

Kryptozin: 
Je gaat er uit en je zorgt dat je 
iets kwijtraakt. Samen zijn het 

mensen voor wie 
Humanitas meer wil doen.. 

Het gaat ditmaal om een 
woord van acht letters. Eén 

letter krijgt u elders in dit 
nummer van Van Mens tot 

Mens als `helpletter' 
cadeau. Onder de goede in-

zenders verloten wij weer 
5 x f 50,-. Veel succes en 

zorg dat uw inzending vóór 
1 december binnen is. 
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men. Het Hom zal deze dan onder-
steunen. Ook moeten er contacten 
komen met solidaire organisaties uit 
het buitenland. Verder geeft het Hom 
informatie over het werk van de co-
mités, het begrip 'verdwijning' en 
andere verwante zaken. Het project, 
dat op 1 augustus van dit jaar gestart 
is, moet op den duur op zelfstandig 
gaan werken. 

Goede naam 
Het Hom is een organisatie die be-
kend is en serieus genomen wordt 
door belangrijke groepen als de re-
gering, (internationale) organisaties 
en ngo 's, (non-gouvermentele orga-
nisaties). Dat blijkt uit contacten met 
de ministers die uitgebreid antwoor-
den op brie-ven van het Hom, de vele 
organisaties die naar het Hom vragen 
en het feit dat ngo's de organisatie 
Weten te vinden. Ook is het Hom vaak 

neet koepelorganisaties deelnemer 
aan het Breed Mensenrechten Over- 

leg, in het Vrouwenberaad Ontwik-
kelings Samenwerking en in de 
Zuid-Noord Federatie. 
In humanistische kring geniet het 
Hom grote bekendheid. Hivos is de 
eerste subsidie-gever en het Hom-
heeft zelf enkele duizenden leden 
en donateurs. De organisatie geeft 
twee keer per jaar een Nieuwsbrief 
uit over actuele kwesties, Hom -acti-
viteiten en achtergronden van men-
senrechten. Het Hom geeft graag 
voorlichting of een inleiding over 
een discussie-onderwerp dat met 
mensenrechten te maken heeft. 

Donaties en contributies  voor de 
Nieuwsbrief (f 20,- per jaar) of 
Nieuwsbrief plus info (f 35,- per 
jaar) kunnen worden overgemaakt 
op postgiro 1460115 onder vermel-
ding van donatie of contributie. 
Meer informatie kunt u krijgen bij 
Martha Meijer via telefoonnummer 
030-2392134. 
EMIEL BROEKMAN 



HUMAN I TAS 

5 
50 jaar aandacht 

voor anderen 

Vijftig jaar Humanitas 

Van Rolot tot Sponsorloterij 

In de afgelopen nummers 
van Van Mens tot Mens is 

aandacht besteed aan 
verschillende werkterrei-
nen van Humanitas. De fi-

nanciering van het werk 
van Humanitas is echter 

nog niet aan de orde ge-
weest. Hoe kwam de ver-

eniging naast subsidies 
aan haar geld? Een ge-

sprek met oud-directeur 
van het Landelijk Bureau 
Wilko Post en de huidige 

directeur van de Stichting 
Fondsenpromoties Jan 
van Huuksloot over de 

verschillende grote 
loterij-acties 

van Humanitas. 
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Gedurende de eerste jaren van 
haar bestaan had de vereniging 
weinig tot geen geld. Volgens de 
overlevering werd Humanitas opge-
richt met een geleende typema-
chine en gestolen papier. Het toen-
malige Centraal Bureau draaide op 
de afdracht van de contributie van 
de afdelingen en vermoedelijk van 
giften van particulieren. Bij de op-
richting werd Humanitas bovendien 
financieel gesteund door verschil-
lende arbeidersorganisaties, zoals 
de vakbeweging, de Arbeiderspers 
en de (toen nog) SDAp. Uit het ar-
chief van de vereniging komt ver-
der naar voren dat het Centraal Bu-
reau in 1950 uitgebreid werd dank-
zij financiële steun van dezelfde 
organisaties en van het Koningin Ju-
lianafonds. Op afdelingsniveau wer-
den de belangrijkste inkomsten 
verworven uit de contributie. De af-
delingen gebruikten hun deel van 
de contributie om activiteiten op te 
zetten. Vaak werden deze inkom-
sten aangevuld met de opbrengst 
van inzamelingsacties. Verschei-
dene afdelingen zamelden ook kle-
ding en meubelen in, om deze uit te 
delen aan gezinnen die in nood za-
ten. 
Wilko Post herinnert zich dat vanuit 
het Centraal Bureau landelijke col-
lectes werden georganiseerd, die 
tot in de jaren zeventig gehouden 
zijn. 'De afdelingen speelden hier-
bij een belangrijke rol. Zij leverden 
collectanten die bereid waren langs 
de deuren te gaan voor Humanitas. 
Na 1950 begon de vereniging met 
het organiseren van jaarlijkse lote-
rij- en rebusacties. Deze acties wer-
den landelijk georganiseerd, elk 
jaar in een iets andere vorm om het 
publiek te blijven interesseren. Ook 
deze loten werden verkocht door 
de afdelingen, en soms ook door 
wederverkopers. De opbrengst van 
de loterijacties was aanvankelijk 
zeer klein, in het begin bedroeg de 
winst maar een paar honderd gul-
den. In de loop der jaren werd de 
loterij verder uitgebreid door me-
dewerker van het Centraal Bureau  

Tijmen van Grootheest. Hij zorgde 
ervoor dat de opbrengst van de lo-
terij in de jaren vijftig tussen de 
10.000 en 15.000 gulden lag.' 
Met de uitbreiding van het werk van 
Humanitas dankzij het geld dat met 
deze acties verdiend werd, kwam 
de vereniging ook in toenemende 
mate in aanmerking voor subsidie 
van de overheid. Hiermee kon het 
beroepsapparaat steeds verder 
worden uitgebreid. 

Rolot 
In 1958 kwam Humanitas met een 
spectaculaire nieuwe loterij, die ge-
baseerd was op het bingospel. Dit 
spel, de 	, werd gespeeld met 
kaarten met een lettercombinatie. 
De juiste combinatie gaf recht op 
een prijs. Het spel was bedacht 
door een Amsterdams reclamebu-
reau, dat voor de uitvoering Huma-
nitas benaderd had. De reclame 
voor de actie en de verkoop van de 
loten waren dan ook erg professio-
neel. Er was een wekelijkse trek-
king met grote prijzen en er werd 
overal voor de actie reclame ge-
maakt. Jan van Huuksloot was in die 
tijd verantwoordelijk voor de orga-
nisatie van de Rolot in Rotterdam. 
Van Huuksloot: 'Die actie heeft een 
enorme rel veroorzaakt. In dezelfde 
week dat de voetbaltoto verboden 
werd door ARP-minister van Justitie 
Beernink, kreeg Humanitas toe-
stemming voor de Rolot. Het Alge-
meen Dagblad kopte groot: "Huma-
nitas mag wel Rolotten!" Daarover 
zijn toen kamervragen gesteld, 
want de confessionele partijen von-
den het niets dat Humanitas wel zo'n 
verderfelijk kansspel mocht uitvoe-
ren. Het heeft die man bijna zijn kop 
gekost. Humanitas heeft daardoor 
de Rolot maar één termijn kunnen 
spelen. Een verlenging van de ver-
gunning zat er niet meer in.' 
De opbrengst was er wel naar: deze 
controversiële loterij-actie bracht 
de vereniging zeven ton in het 
laatje. Met dit geld is gedurende 
een paar jaar een aantal gewestelijk 



Willem Ruis 
presenteerde 
nog voor 
Humanitas. 

functionarissen aangetrokken. Na 
dit grote succes heeft de vereniging 
de oude loterij - in verschillende va-
rianten - weer voortgezet. 

Sterrenshow 
De volgende spectaculaire actie 
van Humanitas, ruim vijftien jaar na 
het succes van de Rolot, kwam tot 
stand in samenwerking met de 
Vara. Door een samenloop van om-
standigheden had Humanitas in de 
voorafgaande jaren een nauwe 
band met de Vara gekregen. Wilko 
Post hierover: 'Humanitas raakte  

tweejaarlijkse Otototo. Het pro-
bleem was dat het elk jaar onzeker 
was of de loterij wel genoeg zou op-
brengen. Hoewel de Vara steeds 
garant stond voor de salarissen van 
de Varahulp-consulenten, was er 
behoefte aan kapitaal dat als buffer 
kon dienen. Toen hebben we in 
1984/1985 in nauwe samenwerking 
met de Vara de Sterrenshow met 
Willem Ruis elf weken lang op de 
televisie gebracht. In de show kon-
den gewone mensen hun talenten 
op het gebied van de showbusiness 
laten zien. Voor de loterij werden in 
spelonderdelen cijfercombinaties  

een nieuwe show, kwam Humanitas 
in 1986 met het laatste TV-spelletje, 
Zeg 't maar met Karin Bloemen. De 
samenwerking met de Vara op het 
scherm werd daarna om verschil-
lende redenen beëindigd. 
De meeste fondsenwerwende activi-
teiten van Humanitas waren inmid-
dels ondergebracht bij de Stichting 
Fondsenpromoties. Deze stichting, 
in 1970 opgezet door de afdeling 
Rotterdam, werd in 1986 uitgebreid 
tot een stichting voor de gehele 
vereniging. Wilko Post zit in het be-
stuur van deze stichting: `Het be-
langrijkste produkt van de Stichting 

aan het begin van de jaren tachtig 
betrokken bij het programma de 
Ombudsman van de Vara. Humani-
tas verzorgde hierbij de nazorg 
voor dit programma en eventueel 
andere programma's van de Vara. 
De kosten van deze zogenoemde 
Varahulp zouden op termijn door 
Humanitas gedragen kunnen wor-
den. De opbrengst van de Humani-
tasloterij kon namelijk flink worden 
Opgekrikt door middel van direct 
mailing aan de 500.000 Varaleden. 
We zijn toen begonnen met de  

getrokken, die de mensen thuis op 
hun deelnemerskaart konden weg-
krassen. De show werd op elf ver-
schillende plaatsen in het land live 
opgenomen in een enorme circus-
tent. En de belangstelling was 
enorm, evenals de baten van de ac-
tie voor Humanitas.' 

Zeg 't maar 
Na het plotselinge overlijden  van 
showmaster Willem Ruis,  met wie al 
vergevorderde plannen waren voor  

Fondsenpromoties is de Sponsorlo-
terij. Dit is één van drie loterijen in 
Nederland die een permanente ver-
gunning hebben. De Sponsorloterij 
werd aanvankelijk opgezet om Hu-
manitas van kapitaal te voorzien, 
maar nu is de loterij verbreed naar 
allerlei andere maatschappelijke 
organisaties. De deelnemers kun-
nen zelf bepalen naar welke organi-
satie hun geld gaat. Dat vergroot de 
betrokkenheid van het publiek.' 

NYNKE ZWIERSTRA 
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Verkiezing hoofdbestuur Humanitas 

Nieuwe bezems... 

Tijdens de Algemene 
Vergadering van Afge-

vaardigden, de jaarlijkse 
zitting van het 'parle-
ment' van Humanitas, 

staat een aantal mensen 
kandidaat voor het hoofd-

bestuur voor de vereni-
ging. Een paar maken al 

deel uit van het hoofdbe-
stuur. Maar anderen zijn 

volslagen nieuw. Humani-
tas maakt zich op voor 
een nieuwe generatie 

bestuurders. 
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G.W. Eveleens 
Registeraccountant en organisatie-
adviseur G.W. Eveleens is vennoot 
en lid van het bestuurscollege van 
KPMG Klynveld, accountants, belas-
tingadviseurs en consultants. Zijn 
huidige werkterrein omvat het be-
geleiden van fusies en andere vor-
men van samenwerking, het bege-
leiden van directies en het advise-
ren van raden van bestuur. Onder 
zijn aandachtsgebieden als voorzit-
ter van het managementteam van 
KPMG Management Consultants 
vallen onder meer het personeels-
beleid en organisatie & informatie. 
De heer Eveleens is 59 jaar, woont 
in Heilo en is sinds juli '95 lid van 
Humanitas. Hij is getrouwd en als 
vrijwilliger jarenlang bestuurlijk ac-
tief geweest in de tenniswereld. Hij 
wordt als deskundige voorgedra-
gen door het zittende hoofdbestuur. 

J. van Oudenaarden 
Bedrijfseconoom Jan van Oudenaar-
den was drie jaar lang voorzitter 
van het gewest Zeeland van Huma-
nitas en vervolgens voorzitter van 
de Bestuurscommissie Maatschap-
pelijk Activeringswerk, de BCMA. 

Humanitas en het Humanistisch  Ver-
bond vaardigden hem bovendien in 
zijn Zeeuwse periode af naar de be-
sturen van een aantal provinciale 
organisaties. Daarnaast vond hij 
nog tijd voor zijn  werk als bankdi-
recteur en gedurende ruim een jaar 
als regiovoorzitter van D66. 
Jan van Oudenaarden woont en 
werkt tegenwoordig in Zwolle, als 
onderdirecteur zakelijke relaties bij 
de Rabobank. Hij is 39 jaar, ge-
huwd, heeft twee kinderen en is lid 
van Humanitas sinds 1989. Hij wordt 
door het zittende hoofdbestuur 
voorgedragen als penningmeester. 

G. Brouwer 
De Zuidhollandse provinciebestuur-
der (gedeputeerde) George Brou-
wer is sinds vier jaar voorzitter van 
Humanitas en het hoofdbestuur  stelt 
voor hem nu voor een tweede ter- 

mijn te (her)benoemen. Als afgestu-
deerd bedrijfseconoom en fiscaal 
jurist was hij nauw betrokken bij de 
grootscheepse reorganisatie die de 
Belastingdienst klantvriendelijk 
moest maken. Sinds 1977 is hij ac-
tief in de PvdA met als aandachtsge-
bieden onder meer ouderenbeleid 
en gezondheidszorg. George Brou-
wer is een (in 1948) geboren en ge-
togen Rotterdammer. Hij is ge-
trouwd en heeft drie kinderen, is lid 
van Humanitas sinds 1987 en nog 
steeds voorzitter van de Stichting 
Humanitas, die in Rotterdam een 
groot aantal woon-zorgvoorzienin-
gen voor ouderen beheert. 

K.H. van den Berg-Veenhuizen 
Mevrouw Klaziena Harmke van den 
Berg-Veenhuizen (voor vrienden 
Klara) wordt door het bestuur van 
het District Oost voorgedragen voor 
een tweede termijn als hoofdbe-
stuurslid. Als bedrijfsmaatschappe-
lijk werkster was zij werkzaam bij 
de KLM en gaf zij les in maatschap-
pijleer en omgangskunde. Als lid 
van de VVD maakt zij deel uit van 
de gemeenteraad in Arnhem. Daar-
naast vervult zij in het Gelderse een 
aantal bestuurslidmaatschappen, 
onder andere bij de lokale omroep 
en het sociaal raadsliedenwerk. 
Klara van den Berg is 58, moeder 
van vier kinderen en lid van Huma-
nitas sinds 1969. 

L. Claes 
Mevrouw Lies Claes heeft zich op 
verzoek van het District Noord-West 
bereid verklaard nog twee jaar aan 
te blijven als lid van het hoofdbe-
stuur, waarvan zij deel uitmaakt 
sinds 1991. Gezien haar leeftijd van 
73 jaar vindt zij het dan wel genoeg. 
Lies Claes komt uit de medische 
sector en was in Groningen werk-
zaam als anesthesist. In Humanitas 
kennen we haar vooral als voorzit-
ter (gedurende negen jaar) van de 
afdeling Haren, gedurende acht 
jaar als bestuurslid van het toenma-
lige gewest Groningen en als een 



van de initiatiefnemers van het pro-
ject Watersport voor Gehandicap-
ten in Paterswolde. Maar zij was 
plaatselijk ook betrokken bij het 
opzetten van een burenhulporgani-
satie, een bezoekgroep, groepen 
voor ontwikkelingssamenwerking 
en opvang van asielzoekers en bij 
de organisatie en codrdinatie van 
gastvrouwen- en verzorgingsgroe-
pen voor twee verzorgingshuizen. 
Namens het Hoofdbestuur maakt zij 
deel uit van de stuurgroep Owog. 
Lies Claes is lid van Humanitas 
sinds 1978 en woont tegenwoordig 
in Amstelveen. 

Mevrouw J.E.M. (Els) Berman 
wordt door het hoofdbestuur voor-
gedragen op voorstel van de onder-
nemingsraad. Gedurende de afge-
lopen vier jaar was zij als lid van 
Gedeputeerde Staten in Noord-Hol-
land verantwoordelijk voor maat-
schappelijk welzijn, gezondheids-
zorg en emancipatie. Nu is zij weer 
gewoon lid van Provinciale Staten 
(voor D66), evenals van 1987-1991. 
Vooral vanuit haar functie als gede-
puteerde kent zij Humanitas goed. 
Haar tijd als intercontinentaal ste-
wardess bij de KLM beschouwt zij 
als een periode waarin zij kennis 
kon maken met mensen en culturen 
uit de hele wereld. 
Zij neemt nog steeds graag deel 
aan culturele uitwisselingspro- 

gramma's. Scholieren uit verre lan-
den hebben jarenlang deel uitge-
maakt van het gezin van haar, haar 
partner en haar kinderen en stief-
kinderen. 

Jacob de Koning 
Jacob de Koning is als doctor in de 
economische wetenschappen ver-
bonden aan het Nederlands Econo-
misch Instituut, waar hij lid uitmaakt 
van het management team. Hij 
wordt als lid van het hoofdbestuur 
voorgedragen door het district 
Zuidwest. Als onderzoeker en pro-
jectleider heeft hij grote expertise 
opgebouwd op thema's als; evalu-
atie van arbeidsmarkten, de aan-
sluiting tussen onderwijs en ar-
beidsmarkt, flexibiliteit van de ar-
beidsmarkt, sociale zekerheid en 
de ontwikkeling van economische 
modellen. Verder heeft hij kennis 
van het onderwijs en scholingssys-
teem in de verschillende landen 
van de Europese Gemeenschap, en 
heeft hij (en momenteel opnieuw) 
verscheidene studies geleid naar 
internationale werkgelegenheids-
ontwikkeling. Ook leidt Jaap de Ko-
ning een lange-termijnprogramma 
van evaluatie van arbeidsmaatrege-
len en het functioneren van de ar-
beidsvoorzieningsorganisaties. Hij 
is 41 jaar oud, en sinds kort lid van 
Humanitas. 

Cees Maas 
Filosoof en docent Cees Maas is on-
dermeer werkzaam als projectse-
cretaris Humanitas Noord-Brabant, 
en wordt door het district  Zuid i.o. 
voorgedragen. Hij heeft een groot 
deel van zijn opleiding in Amerika 
genoten en is momenteel werkzaam 
als docent Omgangskunde, trainer, 
coordinator en supervisor bij een 
aantal instellingen, waaronder de 
academische ziekenhuizen in Lei-
den en Utrecht, en de Hogeschool 
Utrecht, waar hij ook trainingen Hu-
man Resource Management  geeft. 
Cees Maas is voorzitter van het Ne-
derlands Verbond voor Psycholo-
gen, Psychotherapeuten en 
Agogen, en van de Vrije  Gemeente 
te Amsterdam. Als buitensupervisor 
is hij verbonden aan de P.T.T. Hij is 
53 jaar oud, woonachtig in Beek, en 
lid van Humanitas sinds 1980. Be-
stuurlijke ervaring binnen Humani-
tas heeft hij als bestuurslid van het  

district Zuid i.o. en als secretaris 
van het gewest Noord-Brabant. 

Pieter Snel 
De voorzitter van de afdeling Em-
men, Pieter Snel was tot 1994 wet-
houder van de gemeente Emmen, 
en is tegenwoordig bestuurder van 
een woningstichting. Hij wordt door 
het district Noord voorgedragen. 
Naast zijn werkzaamheden als di-
recteur van de Technische School te 
Emmen is hij ondermeer actief ge-
weest als lid van de gemeenteraad, 
als voorzitter van de PvdA-fractie te 
Emmen, als bestuurslid van de re-
gionale arbeidsvoorziening, en als 
voorzitter van diverse raden van 
commissarissen (Scheperzieken-
huis, energiebedrijf, waterleiding-
bedrijf en het Noorderdierenpark). 
Pieter Snel is geboren in 1935, hij is 
getrouwd, vader van twee kinderen 
en lid van Humanitas sinds 1983. 
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`Eigenlijk zijn we te klein om zelfstandig te 
blijven. Dat kan alleen omdat we deel uitma-

ken van Humanitas'. De uitspraak is van Eli 
van der Kooy, voorzitter van de Stichting 

Humanitas voor Dienstverlening aan Mensen 
met een Handicap. Wat mij betreft slaat hij de 
spijker op de kop. Niet alleen voor Humanitas 

DMH, maar voor onze hele vereniging. 

Wie sterk wil zijn 
moet vrienden 

hebben 
Humanitas DMH is met een `omzet' 
van 15 miljoen een kleintje in een 
sector van 4,5 miljard. Toch telt Hu-
manitas DMH mee, dankzij de ver-
frissende aanpak van de dienstver-
lening aan verstandelijk gehandi-
capten èn omdat de Stichting 
onderdeel is van de landelijk be-
kende vereniging Humanitas. 
Dat geldt ook voor andere onderde-
len van onze vereniging. Humanitas 
is nog steeds bekend om zijn ver-
nieuwende aanpak van soms over-
bekende problemen. Onze reputa-
tie is in veel gevallen zelfs veel gro-
ter dan onze omvang. Kijk maar 
eens om u heen. Hoeveel leden telt 
uw afdeling? Hoeveel vrijwilligers 
zijn vanuit die afdeling namens Hu-
manitas op pad? Hoe groot is de 
groep waarbinnen u zelf actief 
bent? Vergelijk dat eens met het to-
taal. Met het aantal inwoners in uw 
woonplaats. Met alle organisaties 
op het terrein van de vrijwillige 
hulp- en dienstverlening die daar 
bestaan. Dan vraag ik mij af hoe 
groot de kracht zou zijn van die af-
deling, die activiteit, die groep vrij- 
willigers als ze op eigen kracht ver- 
der zouden moeten. Dan ontdek je 
de enorme waarde van de naam Hu- 
manitas. 
Samen zijn we sterker. Samen heb-
ben we meer kennis, samen heb-
ben we meer invloed. Samen heb-
ben we ook meer kans om te over-
leven in het gevecht om subsidies, 
de strijd om sponsors, de opbrengst 
van loterijen. Humanitas heeft lan-
delijk een goede naam. Daarom zijn 
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we onder de vlag van Humanitas 
ook veel aantrekkelijker voor vrij-
willigers dan als `losse' groep. Van 
Humanitas mag iedereen - en te-
recht - veronderstellen dat zaken 
als opleiding en ondersteuning, on-
kostenvergoeding en verzekering 
wel in orde zullen zijn. Humanitas is 
in feite een begrip, de naam staat 
voor `een erkend goed doel', ook al 
weten veel mensen niet precies wat 
we doen. 
Humanitas is ook een netwerk. Als 
je actief lid bent van Humanitas kan 
je bij andere actieve leden van Hu-
manitas terecht, bij andere afdelin-
gen, bij je district, bij het landelijk 
bureau. Humanitas is een netwerk 
van mensen die weer andere men-
sen kennen die weer... enzovoort. 
De grote waarde van dat netwerk is 
dat het geheel sterker is dan de 
som van de delen. Binnen een net-
werk moet je op elkaar een beroep 
kunnen doen. Je moet de relaties 
van elkaar kunnen inschakelen.  Als 
je de wethouder nodig hebt is het 
goed als iemand in de groep de 
wethouder persoonlijk kènt. Even 

, een introductie, en het pad is  
geëffend. Als je bekwame bestuur-
ders zoekt is het nuttig dat je een 
beroep kan doen op een club als 
Bedrijven en Humanitas, met veel 
relaties in die kring. Als je behoefte 
hebt aan mensen met bepaalde ge-
specialiseerde kennis helpt het als 
die mensen óók lid van Humanitas 
zijn. 
Dat je een beroep op elkaar moet 
kunnen doen geldt in alle richtin- 

gen. Als de Stichting Humanitas 
DMH in een bepaald gebied voet 
aan de grond probeert te krijgen 
moet zij bij voorbeeld kunnen aan-
kloppen bij de districten en de af-
delingen in dat gebied om relaties 
van Humanitas op te sporen die ge-
zag hebben binnen de (geestelijke) 
gezondheidszorg in de regio. Als 
een afdeling behoefte heeft aan 
steun vanuit het bedrijfsleven moet 
het bestuur gebruik kunnen maken 
van lijntjes die er al liggen tussen 
leden van Humanitas en dat be-
drijfsleven. Als de politiek moet 
worden `bewerkt' is het nuttig leden 
van gemeenteraden en provinciale 
staten binnen je netwerk te hebben. 
Wie invloed wil verwerven moet 
zorgen veel vrienden te hebben. 
Ook als het gaat om het verwerven 
van invloed voor een goed doel. Zo-
als Humanitas. Daarom is het nood-
zakelijk ons netwerk uit te breiden. 
met meer leden, meer donateurs, 
meer vrijwilligers. Daarbij gaat het 
niet om mensen die onze hulp nodig 
hebben, maar om mensen die be-
grijpen dat het belangrijk is dat een 
vereniging als Humanitas bestáát. 
Mensen uit alle lagen van de bevol-
king, van senioren met een redelijk 
pensioen tot leden van het parle-
ment. Zo bouw je het netwerk op 
dat we nodig hebben om te doen 
waar Humanitas voor is opgericht. 
Om mensen te helpen door ze aan-
dacht te geven. Nu en de volgende 
vijftig jaar. 

GEORGE BROUWER 



Subsidiekorting leidt tot 
reorganisatie Landelijk Bureau 

Humanitas raakt zeer 
waarschijnlijk 752.000 

gulden rijkssubsidie 
kwijt. Dat geld was in het 
bijzonder bestemd voor 
het landelijk bureau als 

landelijk steunpunt voor 
de vereniging. Op een 

begroting voor hoofdbe-
stuur en landelijk bureau 
van ruim 2,5 miljoen is 7 

ton een groot bedrag. 
Humanitas zit dus met 

een probleem. Het hoofd-
bestuur acht inkrimping 
èn reorganisatie van het 
landelijk bureau onver-
mijdelijk. De onderne-

mingsraad acht het eerste 
niet strikt noodzakelijk en 

vreest daarnaast aantas-
ting van de dienstverle-
ning aan de vereniging. 

Het landelijk bureau van Humanitas 
vervult voor de vereniging een aan-
tal functies. In de eerste plaats be-
leidsontwikkeling en inhoudelijke 
ondersteuning. In de tweede plaats 
secretariaat en (financiële) adminis-
tratie. In de derde plaats facilitaire 
dienstverlening aan de vereniging. 
Het bureau is in feite het 'werkap-
paraat' van het hoofdbestuur. Dat 
betekent: voorbereiding en onder-
steuning van het beleid. Informatie 
verzamelen en op een rij zetten, 
ideeën van het HB uitwerken in be-
leidsnota's, bijeenkomsten voorbe-
reiden en organiseren, de finan-
ciële zaken voor penningmeester 
en financiële commissie regelen, 
het landelijk werkplan en het lande-
lijk jaarverslag verzorgen en de se-
cretaris op vele manieren bijstaan. 
De dienstverlening van het bureau 
beperkt zich echter niet alleen tot 
het hoofdbestuur. De afdeling be-
stuursondersteuning  heeft bijvoor-
beeld een belangrijke bijdrage ge-
leverd aan de oprichting van de 
nieuwe Districten binnen Humani-
tas, de afdeling publiciteit nam het 
voortouw bij de organisatie van het 
50-jarig jubileum van Humanitas, 
`bedient' de vereniging met infor-
matie- en voorlichtingsmateriaal en 
is verantwoordelijk voor de interne 
informatievoorziening  via de kader-
bladen en Van Mens tot Mens als 
landelijk ledenblad. Het secretari-
aat is een belangrijke schakel in de 
organisatie van de vereniging, 
zorgt voor de ledenadministratie 
(onder andere als basis voor de 
contributie-inning en de verzending 
van Van Mens tot Mens) en is vraag- 
baak voor velen. De huisdrukkerij 
werkt ook voor afdelingen, distric- 
ten en werkgroepen. Het landelijk 
bureau beheert alle gebouwen van 
de vereniging en adviseert deelor- 
ganen o.a. op juridisch terrein en 
bij de automatisering. 
De kosten van het landelijk bureau 
worden tot dusver gedekt uit 35% 
van de geïnde contributies, de 
rijkssubsidie, vergoedingen voor 
dienstverlening en een wisselende  

bijdrage van de door het hoofdbe-
stuur beheerde Stichting Fondsen 
Humanitas. De Stichting Fondsen 
put haar middelen o.a. uit de op-
brengsten van loterijen, legaten en 
andere inkomsten. 
Het is duidelijk dat bij het beëindi-
gen van de subsidie van het Rijk 
een flink gat ontstaat in de dekking 
van de uitgaven die voor het Lande-
lijk Bureau zijn begroot. 

Reorganisatie 
Wie bezuinigen moet vraagt zich ui-
teraard af of dat mogelijk is door ef-
ficiënter te werken. Daartoe bestaat 
een aantal mogelijkheden in de 
sfeer van de personele kosten, de 
persoonsgebonden organisatiekos-
ten en de algemene kantoorkosten. 
Na analyse van de begrotingen van 
de laatste jaren ziet het hoofdbe-
stuur slechts beperkte mogelijkhe-
den tot besparingen op de niet-per-
sonele kosten. Het ziet zich daarom 
genoodzaakt te kiezen voor een 
herbezinning op het takenpakket 
van het landelijk bureau. In ieder 
geval wil het hoofdbestuur er voor 
zorgen dat het mogelijk is de taken 
te blijven vervullen die nodig zijn 
voor het in stand houden van de 
vereniging: het voeren van het ver-
enigingssecretariaat, het werkge- 
verschap, publiciteit, financieel be- 
heer, relatiebeheer etc. 
Daarnaast wil het hoofdbestuur de 
mogelijkheid behouden de vereni-
ging impulsen te geven die zijn ge-
richt op het bevorderen van de 
doelstellingen van de vereniging. In 
het bijzonder op dit punt moet vol-
gens het hoofdbestuur de koers 
worden gewijzigd. In het reorgani-
satieplan kiest het hoofdbestuur 
voor een meer intensieve en ge-
richte inzet op een beperkt aantal 
projecten en thema's, die zeer di-
rect koersen op een zichtbaar en 
concreet resultaat. Dit in tegenstel-
ling tot de 'oude' lijn, waarin plaats 
was voor een breed en veelsoortig 

pakket. 
Het hoofdbestuur wil dit bereiken 
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door een zogenoemde 'kernforma-
tie' vast te stellen voor zowel het 
verenigingssecretariaat als de be-
leidsontwikkeling. De meer facili-
taire functies zoals het secretariaat 
en de administratie zullen van deze 
kernformatie worden afgeleid. 
Naast deze kernformatie ziet het 
hoofdbestuur nog enige ruimte voor 
functies, die op een termijn van ca 
twee jaar in staat worden geacht 
hun eigen kosten terug te verdie-
nen (wat overigens, zoals het hoofd-
bestuur stelt, voor een deel ook nu 
al het geval is). 
Voor de afdeling Ontwikkeling en 
Ondersteuning stelt het hoofdbe-
stuur een aanmerkelijke verande-
ring voor. Een nieuwe, beperkte 
vaste formatie zal zich in het bijzon-
der bezig moeten houden met de 
ontwikkeling en begeleiding van 
concrete projecten. De feitelijke uit-
voering kan, als de financiering 
rond is, ter hand worden genomen 
door tijdelijke medewerkers. Veel 
minder dan voorheen zal het moge-
lijk zijn alle terreinen bij te houden, 
waarop de vereniging zich be-
weegt. Prioriteiten zullen dan jaar-
lijks worden gesteld in overleg met 
de districten, waarbij steeds moet 
worden gekeken naar de mogelijk-
heden voor externe financiering. 
Volgens het reorganisatieplan gaat 
de formatie van het landelijk bureau 
van ruim 25,5 volledige arbeids-
plaatsen terug naar 19,4. Enkele ge-
dwongen ontslagen lijken daarbij 
niet te vermijden. Gezien de vele 
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Het landelijk bureau 
in betere dagen: 
notabelen vieren de 
opening in 1984 aan 
de Sarphatistraat in 
Amsterdam. 

Transsexualiteit 
apart probleem 

Sinds enkele jaren is de over-
heidssubsidie voor de psycho-
sociale ondersteuning van trans-
sexuelen en hun omgeving een 
`geoormerkt' onderdeel van de 
subsidie, die Humanitas uit de 
begroting van het minsterie van 
VWS ontvangt. Ook deze rijks-
bijdrage aan een specifieke 
vorm van categoraal maatschap-
pelijk werk zou worden beëin-
digd. Omdat het hier, gezien de 
problematiek en de omvang van 
de doelgroep gaat om een taak 
die alleen op landelijk niveau 
kan worden aangepakt zijn over 
dit deel van de subsidiestop 
aparte besprekingen gaande. 
Humanitas heeft op dit punt wat 
betere verwachtingen om een 
stukje subsidie te behouden. 

`deeltijdwerkers' zijn daar uiteraard 
meer mensen bij betrokken. De fi-
nanciering van de kernformatie 
komt uit de middelen van de ver-
eniging. Het hoofdbestuur gaat 
daarbij uit van een bijdrage uit de 
Stichting Fondsen van ten hoogste 
2,043 miljoen per jaar. Daarbij 
houdt het hoofdbestuur rekening 
met een stijging van de inkomsten 
voor het LB uit de dienstverlening 
aan deelorganen (administratie, 
huisdrukkerij, verkoop brochures 
etc.). Bij de opzet van projecten  

stelt het hoofdbestuur voor meer 
dan tot dusver te kijken naar de (fi-
nanciële) haalbaarheid van de ge-
stelde doelen. Langlopende projec-
ten zullen uiteindelijk altijd een ex-
terne financieringsbron moeten 
hebben. 
Voor de toekomst wil het hoofdbe-
stuur onderzoeken of nauwere sa-
menwerking met het Humanistisch 
Verbond bij een aantal administra-
tieve en organisatorische taken 
voor beide partijen voordelig zou 
kunnen uitpakken. 

Bezwaren 
De ondernemingsraad heeft in eer-
ste instantie een negatief advies uit-
gebracht. Hij is van mening dat van 
het hoofdbestuur meer inspanning 
en meer creativiteit mag worden 
verwacht om de formatie van het 
landelijk bureau op peil te houden. 
Er is naar de mening van de onder-
nemingsraad meer dan voldoende 
werk te doen. Zelf noemt de onder-
nemingsraad enkele mogelijkheden 
om de uitgaven te beperken of de 
inkomsten te verhogen. Daarnaast 
is de ondernemingsraad van me-
ning dat de financiële situatie van 
de vereniging er redelijk gezond 
uitziet, vooral dankzij de sterk ge-
stegen inkomsten uit de Nationale 
Sponsorloterij. Daarbij neemt hij in 
aanmerking dat een aantal voor 
speciale doelen gereserveerde be-
dragen een peil hebben bereikt dat 
verdere groei niet noodzakelijk 
maakt. Evenals het hoofdbestuur 
denkt de ondernemingsraad dat de 
inkomsten van Humanitas nog aan-
zienlijk kunnen groeien door meer 
aandacht te geven aan fondsenwer-
ving en externe financiering. 

Procedure 
Het streven van het hoofdbestuur is 
er op gericht de reorganisatie per 1 
januari a.s. door te voeren. Voor die 
tijd moet echter nog een heel traject 
worden afgelegd, zowel formeel als 
informeel. Na de advisering door 
de ondernemingsraad neemt het 
hoofdbestuur een formeel besluit, 
waar de ondernemingsraad dan 
weer op kan reageren. Belangrijker 
is echter dat alle betrokkenen in-
middels bereid blijken de argu-
menten voor en tegen bepaalde on-
derdelen van het reorganisatieplan 
nog eens grondig te overwegen. 

ERIK STIBBE 



De nieuwe Algemene 
Bijstandswet 
Onder de huidige Bij-
standswet gelden vaste 
landelijke normen voor 
het bedrag dat iemand 
maandelijks ontvangt. 
Vanaf 1 januari gaat dat 
met name voor alleen-
staanden veranderen. 
Een gedeelte van hun 
uitkering blijft nog wel 
landelijk bepaald, maar 
daarnaast kan de ge-
meente een toeslag ge-
ven. De hoogte daarvan 
hangt af van iemands 
woonsituatie. Hoe gaat 
dat er in de praktijk uit-
zien? 

De nieuwe Bijstandswet 
geeft dus geen volle-
dige uitkeringsbedra-
gen meer, maar kent 
nog slechts zoge-
noemde basisnormen. 
Die zijn landelijk vast-
gelegd voor gehuw-
den/partners, alleen-
staanden en alleen-
staande ouders. De 
gemeenten kunnen de 
basisbedragen aanvul-
len met een toeslag. 
De bedoeling van het 
nieuwe systeem is ener-
zijds vereenvoudiging. 
Het aantal normbedra-
gen is teruggebracht tot 
drie. Anderzijds krijgen 
gemeenten de moge-
lijkheid maatwerk te le-
veren. 
Het bedrag van elke 
basisnorm is volgens de 
overheid genoeg om 
het bestaan met een an-
der te delen. Dat slaat 
op woonlasten, kosten 
van levensonderhoud, 
Premies voor verzeke-
ringen, belastingen, 
kijk- en luistergeld en 
telefoon, maar ook op 
kosten van gebruiks-
goederen zoals een 
koelkast of een wasma- 

chine. Alleen als men 
kan aantonen, dat men 
deze kosten niet met 
een ander deelt en dus 
hogere kosten heeft, 
komt men in aanmer-
king voor een toeslag. 
Echtparen hebben recht 
op honderd procent van 
het wettelijk minimum-
loon (ongeveer 1800 
gulden). Delen zij hun 
woning met een ander, 
dan wordt tien tot twin-
tig procent gekort. Al-
leenstaande ouders krij-
gen 70 procent van het 
minimumloon (1360 gul-
den) en alleenstaanden 
50 procent (900 gul-
den). Deze basisnormen 
worden zowel voor al-
leenstaande ouders als 
voor alleenstaanden, 
die hun woning niet met 
een ander delen, door 
de gemeente aangevuld 
met een toeslag van 
maximaal 20 procent, 
ofwel 360 gulden per 
maand. Delen zij hun 
woning wel met een an-
der, dan wordt de toe-
slag verlaagd tot 10 of 
zelfs 0 procent, afhanke-
lijk van de situatie. 
Voor bepaalde groepen 
mag de gemeente zelf 
beoordelen of zij een 
toeslag geeft: kamer-
huurders, onderhuur-
ders, kostgangers, kra-
kers of dak- en thuislo-
zen. De Wet laat 
gemeenten de vrijheid 
om jongeren tot 22 jaar 
een lagere toeslag te 
geven. Jongeren tussen 
18 en 21 jaar zijn vol-
gens de wet voor hun 
levensonderhoud aan-
gewezen op hun ou-
ders, de Jeugdwerkga-
rantiewet of de Wet Stu-
diefinanciering. Komen 
zij niet voor deze rege-
lingen in aanmerking 
en kunnen zij ook niet  

bij hun ouders terecht, 
dan kunnen zij een uit-
kering krijgen die ge-
lijk is aan de Kinderbij-
slag (322 gulden). Als 
zij zelfstandig wonen 
kunnen zij onder be-
paalde voorwaarden in 
aanmerking komen 
voor een gemeentelijke 
toeslag. 
De nieuwe Bijstandswet 
en de gemeentelijke 
to eslagenverordenin-
gen gaan op 1 januari in 
voor mensen die vanaf 
deze datum een uitke-
ring aanvragen. Hun 
uitkering zal volgens de 
nieuwe regels en voor-
waarden worden toege-
kend en berekend. Voor 
wie op 31 december 
1995 al een uitkering 
van de sociale dienst 
ontvangt, is 1996 een 
overgangsjaar. Voor 
hen gaat de nieuwe uit-
kering pas op 1 januari 
1997 in, tenzij in de 
loop van 1996 de ge-
zinssituatie verandert of 
de uitkering langer dan 
één maand wordt on-
derbroken. 

TON VAN DEN BRINK 

Nijmegen en Leiden 

Nijmegen gaat niet uit 
van het vage begrip 
`kosten kunnen de-
len', maar van de 
reële woonlasten. Ie-
der die kan aantonen, 
dat hij of zij tenminste 
250 gulden per maand 
kwijt is aan woonlas-
ten, krijgt de volle-
dige toeslag van 20 
procent, óók krakers 
en daklozen. En 21- en 
22-jarigen hebben 
recht op dezelfde toe-
slagen als degenen 
die 23 jaar of ouder 
zijn. Hun woonlasten 
zijn immers even 
hoog. Ook Leiden 
kiest ervoor de zoge-
naamde voordeurde-
lers de volledige toe-
slag te geven. 

Amsterdam en 
Rotterdam 

Er zullen verschillen 
gaan optreden tussen 
uitkeringen in de di-
verse gemeenten. Zo 
gaat Amsterdam er 
van uit, dat kamerbe-
woners, onderhuur-
ders en kostgangers 
hun bestaanskosten 
gedeeltelijk kunnen 
delen en dus slechts 
recht hebben op een 
toeslag van 10 pro-
cent. Deze groepen 
gaan er 180 gulden 
per maand op achter-
uit. Daklozen krijgen 
volgens de nieuwe re-
geling helemaal geen 
toeslag, ook al heb-
ben zij wel degelijk 
overnachtingskosten. 
Tot nu toe ontvangen 
daklozen, die een 
postadres hebben, 
dan ook gewoon een 
volledige uitkering. 
Ook krakers krijgen 
op grond van de 
nieuwe verordening 
een toeslag van 0 pro-
cent, terwijl zij mo-
menteel nog in aan-
merking komen voor 
een volledige uitke-
ring zodra zij aanto-
nen dat zij kosten heb-
ben voor bijvoorbeeld 
het bewoonbaar ma-
ken van hun woning. 
21- en 22-jarigen zul-
len in Amsterdam een 
toeslag krijgen van 
slechts 5 procent om-
dat er anders te wei-
nig verschil zou zijn 
tussen het minimum-
jeugdloon en de uitke-
ring. 
Ook Rotterdam is van 
plan kortingen op uit-
keringen door te voe-
ren: voor inwonende 
gehuwden 10 procent 
en voor inwonende 
kinderen 20 procent. 
Mensen zonder woon-
kosten krijgen even-
min een toeslag en 
21- en 22-jarigen 
slechts 5 procent. 

SERVICE 
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Patiëntenfederatie 
Het jaarverslag 1994 
van de Nederlandse 
Patënten/Consumenten 
Federatie leert dat deze 
federatie inmiddels 47 
organisaties verenigt 
met in totaal 1,7 miljoen 
leden. De federatie 
mag zich daarmee een 
representatieve organi-
satie noemen. Zoals 
haar jaarverslag ver-
meldt is de patiënten-
beweging divers. De 
aangeslotenen verte-
genwoordigen uiteenlo-
pende groepen. De ver-
schillende organisaties 
hebben elkaar evenwel 
gevonden op een aantal 
gemeenschappelijke 
uitgangspunten: 
lin de gezondheidszorg 
moeten de wensen en 
behoeften van patiën-
ten centraal staat. 
2 Er moet worden ge-
streefd naar handha-
ving van solidariteit tus-
sen zieken en gezon-
den. 
3 Voor gebruikers van 
de gezondheidszorg 
moeten voldoende keu-
zemogelijkheden be-
staan en er moet keuze-
vrijheid zijn. 
4 Adequate en goede 
informatieverstrekking 
is in altijd noodzakelijk. 
5 Er moet sprake zijn 
van goed toegankelijke, 
goed verspreidde, kwa-
litatieve gezondheids-
zorg. 

Mensenrechten vrou-
wen I 
Op 8 december organi-
seert het Humanistisch 
Studiecentrum Neder-
land (HSN) in het Huma-
nitasgebouw Pieter de 
Hoochweg 110 te Rot-
terdam een studiedag 
onder de titel 'Mensen- 

rechten voor Vrouwen'. 
Aanleiding is onder an-
dere de tegenwoordig 
dikwijls opduikende 
discussie over de uni-
versaliteit van de men-
senrechten. Volgens 
critici zijn universeel 
geachte mensenrechten 
dikwijls eenzijdig cultu-
reel ingekleurd, waar-
door andere cultuurop-
vattingen met betrek-
king tot mensenrechten 
als verdacht worden be-
stempeld. Maar de be-
langrijkste vraag is of 
pleiten voor het accep-
teren van culturele ei-
genaardigheden het 
idee van universele 
rechten niet onder-
graaft. Bij het loslaten 
van universele rechten 
blijken in ieder geval 
vooral vrouwen het 
slachtoffer zijn. Dat wil 
zeggen dat hun rechten 
door acceptatie van cul-
turele eigenaardighe-
den sterk kunnen wor-
den gereduceerd. Aan 
de studiedag onder 
voorzitterschap van 
prof. dr. R. Tielman zal 
worden meegewerkt 
door mevrouw mr. J. 
Goldschmidt, voorzitter 
van de Commissie Ge-
lijke Behandeling en 
mevrouw drs. G. den 
Ouden. Opgave bij HSN 
telefoon: 030-3901189  
(na 10 oktober 
23901189). Deelne-
mersprijs f 32,50 (inclu-
sief reader en lunch). 

Mensenrechten vrou-
wen II 
In het kader van de 
vierde VN-Wereldvrou-
wenconferentie (4 t/m 
16 sept in Beijing, 
China) heeft het Plat-
form Mensenrechten 
Beijing '95 de brochure  

`Een steen in de vijver: 
mensenrechten van 
vrouwen' uitgegeven. 
Mensenrechten in rela-
tie tot vrouwen was een 
van de belangrijkste ge-
sprekspunten in Beijing. 
De brochure is geschre-
ven om de discussie 
hierover breed en ook 
na de conferentie te 
kunnen voeren. 
`Een steen in de vijver' 
is gratis (exclusief por-
tokosten) verkrijgbaar 
bij het Platformcontact-
adres: Humanistisch 
Overleg Mensenrech-
ten, Postbus 114, 3500 
AC Utrecht. Tel. 030 -
39.21.34 of 39.21.00 

Feminisme 
De Universiteit voor Hu-
manistiek heeft een 
nieuwe hoogleraar: 
Mevr. dr J. van Mens-
Verhulst is namens het 
Ribbius Pelletierfonds 
voor het studiejaar 1995-
96 benoemd met als 
leeropdracht Feminisme, 
Humanisme en Emanci-
patievraagstukken, in het 
bijzonder vrouwenhulp-
verlening. Janneke van 
Mens-Verhuist is al vele 
jaren actief op dit ter-
rein, onder meer als on-
derzoekster, weten-
schappelijk medewer-
ker en als auteur van 
boeken op haar vakge-
bied. 
De datum van haar 'in-
augurele rede' is vastge-
steld op maandag 19 fe-
bruari. Voor nadere in-
formatie: Universiteit 
voor Humanistiek, post-
bus 3500 AT Utrecht, te-
lefoon 030-23.90.100 

Fundamentalisme 
Humanisten in India 
hebben iets tegen fun-
damentalisme. Daarom 
willen zij tijdens de In-
ternational Rationalist 
Conference van 27 tot 31 
december komen tot het 
oprichten van een Inter-
national Alliance against 
Fundamentalism. Tijdens 
het congres willen de  

organisatoren uit India 
ook een Asian Rationa-
list Federation oprich-
ten. Onder de sprekers 
tijdens de congresda-
gen zijn Rob Tielman en 
Fons Elders uit Neder-
land. Voor meer infor-
matie: er ligt een folder 
bij de afdeling Biblio-
theek en Documentatie 
op het Landelijk Bureau. 

Chronisch ziek 
De helft van alle chro-
nisch zieken in Neder-
land is jonger dan zestig 
jaar. Bovendien zijn niet 
alle chronisch zieken 
gehandicapt en zijn hun 
klachten wisselend van 
aard. Dat betekent dat je 
niet automatisch aan-
dacht besteedt aan de 
problemen van chro-
nisch zieken als je bij 
voorbeeld bezig bent 
met ouderen of gehandi-
capten. De met veel 
subsidiegeld zeer ac-
tieve Nationale Commis-
sie Chronisch Zieken 
vindt dan ook dat vooral 
gemeenten meer aan-
dacht moeten geven aan 
deze groep. Zij pleit 
voor een gemeentelijk 
zorgbeleid, dat een aan-
tal groepen mensen met 
een specifieke zorgbe-
hoete omvat. Volgens 
een dit voorjaar uitge-
voerd onderzoek heeft 
niet meer dan 2 procent 
van alle gemeenten een 
aparte beleidsnota aan 
de groep chronisch zie-
ken gewijd en geeft 
maar 6 procent van de 
gemeenten aandacht 
aan hen binnen andere 
beleidssectoren. 
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SJATAN LAND 
Kwartiertje Humanitas 
De Humanistische Om-
roepstichting (Hos) 
heeft een drie keer in 
de maand een kwartier-
tje extra zendtijd gekre-
gen. Die kwartiertjes 
gaat de Hos besteden 
aan de humanistische 
`beweging'. Humanitas 
komt dit seizoen in prin-
cipe acht keer aan de 
beurt. 30 oktober kunt u 
in dit humanistisch 
kwartiertje een inter-
view beluisteren met 
onze voorzitter George 
Brouwer. Van 17.45 tot 
18.00 uur, thuis of in de 
auto, op radio 5. 

Vormingsonderwijs 
Naar aanleiding van de 
jubilea van Humanitas 
en het Humanistisch 
Verbond besteedt de 
Humanistische Omroep-
Stichting dit jaar extra 
aandacht aan het werk 
van de verschillende 
humanistische organisa-
tis in Nederland. Don-
derdag 2 november is 
het Humanistisch Vor-
mingsonderwijs aan de 
beurt. 22.40 uur, Neder-
land TV I 

Nieuw bij OWOG 
Op grond van een sa-
menwerkingsovereen-
komst tussen Humanitas 
en de Anbo (Algemene 
Nederlandse Bond voor 
Ouderen) was Gert Los 
tot 15 augustus van dit 
jaar door de Anbo als 
coordinator gedeta-
cheerd bij het Project-
bureau Owog. Gert is 
nu terug naar de Anbo 
en opgevolgd door 
mevr. E.M. (Elly) de 
Heus. Zij is van maan-
dag t/m woensdag be-
reikbaar op het Lande-
lijk Bureau Humanitas,  

waar het projectbureau 
Owog is ondergebracht. 

Kindvak 
Als vooraanstaande 
aanbieder van kinder-
opvang was de Stich-
ting Kinderopvang Hu-
manitas uiteraard aan-
wezig op de landelijke 
beurs Kindvak '95. Een 
kersvers bruidspaar 
symboliseerde op de 
stand de samenwerking 
tussen de Stichting en 
haar toekomstige `part-
ners'. Je kan maar nooit 
weten... Staatssecretaris 
Terpstra was er als de 
kippen bij om tijdens 
haar rondgang over de 
beurs het bruidspaar te 
feliciteren en hun ver-
standige keuze te prij-
zen om tijdig bij Huma-
nitas een kinderop-
vangplaats te 
reserveren. 

op te lossen met behulp 
van een pillencomputer: 
de CompuMed. Het 
programmeerbare ap-
paraat weegt op de 
juiste tijd de juiste hoe-
veelheid af van de 
juiste medicijnen en 
geeft een lichtsignaal af 
als ze klaar zijn. Boven-
dien is koppeling mo-
gelijk op het alarmsys-
teem dat aanwezig is in 
veel woningen voor ou-
deren. Als de bewoner 
vergeet de medicijnen 
uit het apparaat te ha-
len, gaat dan automa-
tisch het alarm af. De 
alarmdienst kan in dat 
geval de cliënt per tele-
foon waarschuwen. 
Voorlopig zijn vijf appa-
raten op uitleenbasis 
beschikbaar. 

Dagbesteding 
In samenwerking met 
de afdeling Doetinchem 
van Humanitas gaat de 
Stichting Welzijn Doe-
tinchem een regionaal 
project 'dagbesteding' 
opzetten voor mensen 
uit kwetsbare groepen 
in de samenleving. 
Daarbij denkt men aan 
mensen met psychische 
problemen, vluchtelin-
gen, licht verstandelijk 
gehandicapten, uitke-
ringsgerechtigden, al-
lochtonen en ouderen 
die geen zinvolle dag-
besteding hebben. De 
keuze voor samenwer-
king viel op Humanitas 
omdat die op andere 
plaatsen in het land wel 
eens vergelijkbare ini-
tiatieven heeft ontwik-
keld. Uiteindelijk is be-
sloten om het project op 
te zetten in samenwer-
king met een groot aan-
tal instellingen op maat-
schappelijk, educatief 
en sociaal gebied, die 
allemaal de problemen 
herkennen waar de 
doelgroep mee te ma-
ken heeft. 'In de prak-
tijk betekent het dat ze 
vaak doelloos thuis zit-
ten en in een isolement 
raken, wat weer tot ge- 

volg kan hebben dat ze 
hun gevoel voor eigen-
waarde kwijtraken', Al-
dus Marion Pieters, een 
van de initiatiefnemers, 
in het Gelders Dagblad. 

In Roemenië 
Hoe universeel de naam 
Humanitas is bewijst 
deze foto weer eens. De 
Noordhollandse consu-
lent Ad Laarhoven 
kwam 'ons' tegen in 
Roemenië. Als nieuws-
gierig mens infor-
meerde hij verder en 
kwam aan de weet dat 
Humanitas daar staat 
voor een ideële uitge-
verij, die zich vooral 

richt op het verbeteren 
van contacten tussen 
mensen. In België of 
Nederland zou dat ove-
rigens niet meer kun-
nen: hier is de naam 
Humanitas wettig gede-
poneerd in onder an-
dere de categorie 'uit-
gever van boeken en 
tijdschriften'. 

De helpletter 
voor de 

Kryptozin is 
een 

Pillencomputer 
Jaarlijks komen in Ne-
derland meer dan tien-
duizend mensen in een 
ziekenhuis terecht als 
gevolg van verkeerd 
gebruik van medicij-
nen. Zeshonderd ko-
men zelfs te overlijden. 
Wat is daaraan te doen? 
De Humanitas Thuiszorg 
in Rotterdam neemt een 
proef om dit probleem 
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Problemen zijn er om te 
worden opgelost... maar 
dan wel graag door ie-
mand anders. 
Wil je verkering, dan 
laat je Robert ten Brink 
een date met je 'kanjer' 
regelen, ook al kom je 
je geliefde dagelijks te-
gen op je werk. Het 
schijnt langzamerhand 
vanzelfsprekender om 
je oogappel voor de 
ogen van een miljoe-
nenpubliek voor het 
blok te zetten met een 
video, dan zelf de stoute 
schoenen aan te trek-
ken en simpelweg blijk 
te geven van je g.eyoe-
lens. Erger nog: raakt 
het weer uit dan stuur je 
dezelfde Ten Brink ge-
wapend met de 'All you 
need is love'-videoband 
op pad om de verbro-
ken relatie weer te lij- 

men. Met obligate boodschappen wordt de ander 
overgehaald het toch weer samen te proberen, onge- 
acht het leed dat men elkaar heeft toegebracht. Alles 
kan geregeld worden. 
De tendens om problemen bij voorkeur door een an-
der te laten oplossen heerst niet alleen in de niets ont-
ziende wereld van de televisie. Men lijkt steeds meer 
geneigd om conflicten uit te vechten op zo hoog mo-
gelijk niveau. Liefst met een rechter die niet alleen de 
tegenpartij streng dient te veroordelen maar ook ge-
acht wordt een schadeclaim toe te wijzen voor het 
aangedane leed. Ook de Nationale ombudsman wordt 
vaak gevraagd een oplossing te bieden voor hoog op-
lopende conflicten. De Nationale ombudsman onder-
zoekt klachten over gedragingen van bestuursorga-
nen (en hun medewerkers) op het niveau van rijks-
overheid, politie en waterschappen. Een aanzienlijk 
deel van de klachten die hem bereiken leidt echter 
niet tot een onderzoek. Zo kan hij niets veranderen 
aan grieven die betrekking hebben op de overvloed 
aan wetten en regels, danwel op het ontbreken van 
regels die kunnen worden aangewend om een lastige 
buurman van de aardbodem te doen wegvagen of een 
huizenhoge schuldenlast te laten verdwijnen. Als het 
gaat om klachten die wèl voor onderzoek in aanmer-
king komen dient de klager aan het zogenaamde 
`kenbaarheidsvereiste' te hebben voldaan. Dit bete-
kent dat men eerst zelf de betrokken instantie op de 
hoogte stelt van de klacht alvorens de Nationale om-
budsman een onderzoek instelt. Het is opvallend dat 
mensen met enige regelmaat niet zelf op het idee ko-
men om hun grief eerst voor te leggen aan de aange- 
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klaagde persoon of instantie. Gebeurt dat wel, dan 
blijkt regelmatig dat de betrokken instantie bereid is 
om in te gaan op de klachten, zonder dat de tussen-
komst van de Nationale ombudsman noodzakelijk is. 
De ontroerende, hartverwarmende brieven die ik on-
der ogen kreeg als jurylid voor de door Humanitas 
georganiseerde verkiezing van de 'Beste Buur van Ne-
derland' staan in schril contrast tot de brieven die aan 
de Nationale ombudsman worden geschreven over ja-
renlang slepende, uiterst venijnige burenruzies. 
Vroeg of laat raakt de politie betrokken bij de steeds 
terugkerende incidenten. Zij kan in de meeste geval-
len niet méér doen dan de zaak sussen, proberen te 
bemiddelen of de partijen vermanend toespreken. 
Verder kan de politie niets concreets doen, tenzij de 
betrokkenen zich schuldig maken aan een strafbaar 
feit. Het ligt dan voor de hand dat ook de politie uit-
eindelijk als boosdoener wordt gezien. De verwach-
tingen ten aanzien van het onderzoek door de Natio-
nale ombudsman naar het optreden van de politie in 
dergelijke situaties kunnen meestal niet worden waar-
gemaakt. Hij toetst immers alleen of de gedragingen 
van de politie al dan niet als behoorlijk kunnen wor-
den aangemerkt.J Het conflict als zodanig kan hij niet 
beo-bre:Ielen. 
In Zwolle is men onlangs gestart met een experiment 
Waaibij vrijwilligers bemiddelen in conflicten tussen 
buurtbewoners onderling. Deze vorm van geschillen-
beslechting heet conflictbemiddeling en staat in Ne-
derland nog in de kinderschoenen. Zowel binnen als 
buiten de advocatuur wordt conflictbemiddeling ge-
zien als een belangrijk alternatief voor geldverslin-
dende gerechtelijke procedures en het verstopt raken 
van de rechterlijke instanties. Conflictbemiddeling 
houdt in dat de ruziënde partijen met elkaar en met de 
professionele conflictbemiddelaar om de tafel gaan 
zitten. In Engeland en de Verenigde Staten wordt deze 
methode op grote schaal toegepast. Soms wordt in fa-
miliezaken bemiddeling zelfs verplicht gesteld. 
Conflictbemiddeling leent zich voor zeer uiteenlo-
pende zaken, zoals echtscheidingen, arbeidsgeschil-
len en bestuursconflicten. Ogenschijnlijk het ei van 
Columbus, maar men moet er rekening mee houden 
dat, in tegenstelling tot veel andere mogelijkheden 
om een oplossing in een conflict te forceren, betrok-
kenen zèlf een actieve rol wordt toebedacht. Men 
moet het gemeenschappelijk belang voor ogen heb-
ben en ten volle bereid zijn om langs deze weg tot 
een oplossing te komen. Daarbij komt dat men elkaar 
met open vizier tegemoet treedt, wat met zich mee 
brengt dat de emotionele lading zichtbaar wordt die 
meespeelt in elk conflict, ook het strikt zakelijke. 
Als men hiertoe in staat is zullen partijen zelf met een 
oplossing komen zonder de tussenkomst van een 
derde, die een oplossing aanreikt. Zo wordt overeen-
stemming bereikt die toekomstgericht is. In feite komt 
het er op neer dat een conflictbemiddelaar mensen 
weer met elkaar laat praten. 
Dat biedt hoop voor de toekomst! 

Jeanette van Wijk 
is werkzaam als 
onderzoeker bij 

de Nationale om-
budsman. 

Daarnaast volgt zij 
de beroepsoplei-

ding conflictbe-
middeling. 


