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Voorwoord
DEZEUITGAVEover de geschiedenis van Humanitas is de weerslag van een afstudeerproject in
het kader van mijn studie Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. De samenwerking
met Humanitas kwam tot stand na bemiddeling door de Wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Leiden. Het onderzoek werd vervolgens begeleid door dhr. E. Stibbe en mw. A.P.
Meijer van Humanitas. mw. M. van den Sigtenhorst van de Wetenschapswinkel en dhr.
P.H.H. Vries van de vakgroep Geschiedenis.
Gedurende de acht maanden die aan het onderzoek zijn besteed, heb ik zeer veel medewerking ontvangen van het Landelijk Bureau van Humanitas in Amsterdam. Iedereen heeft
op zijn manier ervoor gezorgd dat ik dit onderzoek met veel plezier tot een einde heb
gebracht. Erik Stibbe verdient vanwege zijn stimulerende bijdrage aan deze publikatie een
aparte vermelding.
Daarnaast ben ik de mensen met wie ik in het kader van dit onderzoek één of meerdere
gesprekken heb gevoerd zeer erkentelijk. Hun namen zijn achterin opgenomen. Tot slot wil
ik de leden van het hoofdbestuur van Humanitas bedanken, die mij de mogelijkheid hebben
gegeven deze scriptie te publiceren.
Nynke Zwierstra
Amsterdam, januari 1995
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Inleiding
HET WELZIJNSWERK
is een sector die in het moderne Nederland niet meer is weg te denken.
Iedere burger komt vroeg of laat in aanraking met één van de vele onderdelen ervan. In de
jaren zestig en zeventig kende deze sector een enorme groei, maar sinds het eind van de jaren
zeventig is het welzijnswerk op zijn retour. De discussie die op dit moment over de verzorgingsstaat wordt gevoerd, laat ook het welzijnswerk niet onberoerd. Het geloof in de
maakbaarheid van de samenleving en de almacht van de hulpverlener, dat in het verleden
domineerde, heeft in de huidige samenleving plaatsgemaakt voor een algemeen gevoel van
scepsis.
Ondanks deze roerige ontwikkeling is het welzijnswerk in de geschiedschrijving een
ondergeschoven kindje gebleven. Het eerste -en tot dusver enige- serieuze historisch onderzoek naar het welzijnswerk werd pas in 1989 gepubliceerd. Dit onderzoek' richtte zich op
de geschiedenis van het overheidsbeleid aangaande het welzijnswerk. De levensbeschouwelijke organisaties voor maatschappelijk werk (waaronder Humanitas) komen in dit onderzoek
weliswaar aan de orde, maar blijven ondergeschikt aan het algemene betoog. Dit onderzoek
naar de geschiedenis van Humanitas kan nieuw licht werpen op de geschiedenis van het
welzijnswerk in het algemeen, en de levensbeschouwelijke organisaties in het bijzonder. De
vereniging is tevens interessant als onderdeel van de humanistische beweging in Nederland en
vanwege haar vele banden met de arbeidersbeweging.
De Vereniging voor Maatschappelijke Dienstverlening en Samenlevingsopbouw Humanitas
werd op 31 mei 1945 opgericht als een vrijwilligersorganisatie voor maatschappelijk werk op
humanistische grondslag. De oprichters wilden met deze vereniging een alternatief bieden
voor de liefdadigheid van de kerkelijke organisaties. In 1995 is Humanitas uitgegroeid tot een
vereniging die met een groot aantal professionele- en vrijwilligersactiviteiten jaarlijks ruim
56.000 mensen bijstaat in hun dagelijks leven.
In de vijftig jaar die sinds de oprichting van Humanitas zijn verstreken, heeft een aantal
leden van de vereniging op verschillende momenten teruggekeken naar het verleden. Eén
van hen is oprichter en eerste voorzitter J. in 't Veld, die de oprichtingsjaren bij elk lustrum
memoreerde. Deze momenten van bezinning vormden een belangrijke bron bij de reconstructie van de eerste jaren van Humanitas. Maar een historische analyse van de vereniging
ontbrak. In het kader van het vijftigjarig bestaan van de vereniging in 1995 achtte het
hoofdbestuur de tijd rijp voor een dergelijke studie.
In dit onderzoek is gekozen voor een beschrijving van de geschiedenis van de vereniging
aan de hand van een aantal belangrijke thema's. Deze thema's vormden een belangrijk hulpmiddel bij de afbakening van het onderzoek. In het geval van een zo grote en veelomvattende
vereniging als Humanitas kunnen onmogelijk alle activiteiten en ontwikkelingen afzonderlijk aan de orde komen. De gekozen thema's zijn voornamelijk toegespitst op het landelijke
verenigingsbeleid. Vanwege het landelijke karakter van de stukken in het verenigingsarchief
op het Landelijk Bureau in Amsterdam krijgen de afdelingen in dit onderzoek weinig aandacht. Dit is onvermijdelijk maar erg jammer, temeer omdat (in de woorden van ouddirecteur van het Landelijk Bureau A. van Oosten) 'de ziel van de vereniging' zich juist daar
bevindt. Misschien kunnen de afdelingen afzonderlijk aandacht besteden aan hun eigen
geschiedenis. Bij het onderzoek is naast het verenigingsarchief gebruik gemaakt van
9
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interviews

met
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mensen
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buiten
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veremgmg.

De

geïnterviewden staan achterin dit boek vermeld. Ook is achterin, als hulpmiddel bij het lezen
van deze studie, een aantal bijlagen opgenomen. In bijlage 2 zijn bijvoorbeeld de verschillende fasen in de bestuursstructuur van de vereniging schematisch weergegeven.
Het onderzoek is gericht op een algemene beschrijving van de vereniging Humanitas
tegen de achtergrond van de algemene ontwikkelingen op het gebied van het maatschappelijk
werk. Hierbij staat zoals gezegd een aantal thema's centraal. Het eerste deel, Oprichting en
consolidatie is gewijd aan de oprichting en opzet van de vereniging. Er wordt vooral veel
aandacht besteed aan de plaats van Humanitas in de arbeidersbeweging en andere humanistische
organisaties, en aan de identiteit van de vereniging. Ook de wijze waarop de werkzaamheden
van Humanitas zich ontwikkeld hebben, komt aan de orde.
In het tweede en derde deel overheerst de vraag op welke manier Humanitas heeft gereageerd op het overheidsbeleid. Zoals in het tweede deel, Landelijke ontwikkelingen in het
welzijnswerk 1945-1995, zal blijken, nam de overheid in de beschreven periode een aantal,
voor het welzijnswerk zeer ingrijpende maatregelen. Het derde deel, Groei en verandering,
gaat in op de gevolgen van deze maatregelen voor Humanitas. In dit deel is een afzonderlijk
hoofdstuk gewijd aan de rol die het vrijwilligerswerk heeft gespeeld binnen de vereniging,
waarin ook de spanningen tussen vrijwilligers en beroepskrachten worden beschreven. Ook
wordt aandacht besteed aan nieuwe initiatieven binnen Humanitas op het gebied van
samenlevingsopbouw en maatschappelijke dienstverlening. In deel vier, Nieuwe perspectieven
voor Humanitas. wordt tot slot een analyse gegeven van de recente reorganisatie van de
vereniging. Deze reorganisatie heeft de gemoederen binnen Humanitas lange tijd beziggehouden en is onlangs, op de Algemene Vergadering van Mgevaardigden van 12 maart 1994,
tot een voorlopig einde gebracht.
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'Waarachtige hulp biedt alleen hij, die de hulpbehoevende ziet als een medemens, en bereid is
naast hem te gaan staan. Geen hulp die geboden wordt vanuit de hoogte, maar hulp geboren

uit een besef van saamhorigheid, van verantwoordelijkheid, ook voor het lot van de naaste,
die in nood verkeert. ' 2

J.

in 't Veld, voorzitter

van Humanitas

I945-I963

I

Herstel van geschonden menselijke waardigheid
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werk vóór de Tweede Wereldoorlog

MAATSCHAPPELIJK
WERK, of in negentiende-eeuwse
termen: armenzorg en liefdadigheid,
was in de vorige eeuw een particuliere en voornamelijk kerkelijke aangelegenheid. Slechts
een klein deel van de maatschappelijke zorg was in handen van neutrale instellingen. J
Wanneer mensen niet in staat waren het hoofd boven water te houden, konden zij zich
wenden tot liefdadige kerkelijke instellingen die hun geld, voedsel of kleding verstrekten.
Deze hulp werd gezien als een gunst en niet als een recht. Dit was de reden dat de Nederlandse sociaal-democraten lange tijd niets van armenzorg wilden weten. Hun prioriteit lag
bij een betere maatschappij, waarin de overheid iedereen een behoorlijk bestaan kon garanderen en armenzorg en liefdadigheid niet meer nodig waren. Armenzorg werd door de
sociaal-democraten beschouwd als een doekje voor het bloeden en het vertraagde in hun
ogen de socialistische revolutie. Bovendien was de sociaal-democratie in Nederland traditioneel verbonden met buitenkerkelijkheid,
wat de afkeer van kerkelijke liefdadigheid
vergrootte.
In het begin van de twintigste eeuw werden er verbeteringen aangebracht in de arbeidsvoorwaarden, de volkshuisvesting en de volksgezondheid. Ook werd een begin gemaakt met
een stelsel van sociale voorzieningen. Dankzij deze voorzieningen en het gestegen welvaartspeil was er minder behoefte aan materiële hulp, waarop de armenzorg zich van oudsher
concentreerde.
In de jaren dertig trad bovendien een verschuiving op binnen de Sociaal-Democratische
Arbeiders Partij (SDAP)van collectief socialistisch denken naar meer persoonlijke ontplooiing.
De sociaal-democratie raakte meer geïntegreerd in de samenleving, vooral toen de SDAPin
1935 het marxisme afzwoer, het Koninklijk Huis aanvaardde en het Plan van de Arbeid introduceerde. In socialistische kringen groeide in deze jaren het besef dat er ook problemen
13
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bestaan die bijzondere zorg vragen en niet met sociale voorzieningen

kunnen worden opge-

lost. Het was echter zeker niet zo dat iedereen binnen de SDAP dezelfde mening was toegedaan. Veel sociaal-democraten beschouwden maatschappelijk werk nog altijd als verwerpelijk
'lapwerk', waaraan geen energie moest worden verspild.'
Toch waren er, ondanks de weerzin in socialistische kring, al vóór de Tweede Wereldoorlog
socialistische organisaties die zich bezig hielden met 'maatschappelijk werk' -een term die in
die tijd gebruikt werd voor alle vormen van hulpverlening- voor buitenkerkelijken. Deze
organisaties waren werkzaam op specialistisch terrein, met name de reclassering en de
kinderbescherming. Zo werd al in 1915 de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van
Alcoholhoudende Dranken, de zogenaamde 'Blauwe NV', erkend als reclasseringsinstelling;
in deze vereniging werden socialistische arbeiders voor het eerst bij het reclasseringswerk
betrokken. In 1929 ontstond de socialistische voogdijvereniging 'Eigen Gezin', een vereniging op religieus-humanistische grondslag. In 1930 volgde de Vereniging van Modern
Georganiseerde Gezinsvoogden en in 1934 werd de Sociaal-democratische Vereniging tot
Bevordering van Reclassering en Kinderbescherming opgericht. Al deze verenigingen waren
tijdens de oorlog genoodzaakt hun werkzaamheden te staken. Velen die in deze verenigingen
actief waren, raakten na de oorlog betrokken bij de oprichting of latere activiteiten van
Humanitas. Eén van de oprichters en de eerste secretaris van Humanitas, de heer P.C. Faber,
was vóór de oorlog lid van de besturen van àlle bovengenoemde verenigingen, of als voorzitter, of als gewoon bestuurslid.'

De oprichting van de Stichting voor
Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag
EEN artikel dat mr.dr. Joris in 't Veld, oprichter en eerste voorzitter van Humanitas, in
1958 schreef, blijkt dat de kiem voor Humanitas werd gelegd in 1939.6 In dat jaar belegde de
Algemene Raad van SDAP en NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen) in de
Paasheuvel een conferentie over 'Het maatschappelijk werk'." Op de conferentie werd
besloten een 'socialistische volksdienst op te richten en een commissie in te stellen om het
vraagstuk van het maatschappelijk werk te bestuderen.' Het uitbreken van de oorlog maakte
dit onmogelijk, maar tijdens de bezetting bleef het idee van een organisatie voor maatschappelijk werk voor buitenkerkelijken bij een aantal mensen leven.
Het buitenkerkelijk deel van de bevolking was namelijk in de eerste helft van de twintigste
eeuw flink toegenomen, van 2,3 % in 1899 naar 17% in 1947 (meer dan anderhalf miljoen
mensen). Vooral in de jaren twintig en in mindere mate in de jaren dertig maakte een
groeiend aantal mensen zich los van de Kerk." Deze mensen konden in principe geen aanspraak maken op kerkelijke hulp. In de oorlog bijvoorbeeld gingen de meeste hulpgoederen
die door de kerken werden uitgedeeld, aan hun neus voorbij. Er was met andere woorden
behoefte aan een organisatie die speciaal op deze groep was gericht.
In de winter van 1944/1945, toen de zuidelijke provincies al waren bevrijd en duidelijk werd dat de bevrijding van heel Nederland nabij was, groeide de bezorgdheid over
de tijd na de bevrijding. Een aantal sociaal-democraten
wilde zich voorbereiden op de
vrijheid en de wederopbouw.
Zij waren bovendien van mening dat de vernieuwing van
UIT
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het maatschappelijk
werk te lang op zich liet wachten. Het maatschappelijk werk was
in hun ogen betuttelend en mensonterend
en leek veel op liefdadigheid en burgerlijk
armbestuur.
De noodzaak van maatschappelijk werk voor buitenkerkelijken werd ook onderkend buiten socialistische kring. In de hongerwinter werd In 't Veld bezocht door de heer E.E. Menten.
Menten was als lid van het College van Vertrouwensmannen belast met de voorbereidingen
voor een organisatie die zich na de bevrijding zou gaan richten op de sociale en zedelijke
problemen van de bevolking. Het was de bedoeling dat de verschillende organisaties die reeds
voor de oorlog op het gebied van maatschappelijk werk werkzaam waren geweest, in deze
organisatie, het latere Nederlands Volksherstel'", op regionaal gebied gingen samenwerken.
Zo hoopte men tevens te komen tot decentralisatie van het maatschappelijk werk. In het
licht van deze plannen drong Menten er bij In 't Veld op aan te beginnen met de organisatie
van het buitenkerkelijke deel van de bevolking op het terrein van maatschappelijk werk" ,
zodat 09k zij na de bevrijding aan bod zouden komen. u
In reactie op het verzoek van Menten besloot het illegale partijbestuur van de SDAP in een
vergadering eind 1944, voorgezeten door Dr. W. Drees, tot de instelling van een commissie
bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende sociaal-democratische verenigingen.
De commissie stond onder leiding van In 't Veld. Deze commissie moest onderzoeken hoe het
maatschappelijk werk kon worden gemoderniseerd, en in de tweede plaats wat de taak van de
'moderne arbeidersbeweging' hierbij kon zijn. De commissie bestond uit een aantal, voornamelijk Amsterdamse, sociaal-democraten.
De belangrijkste leden van de commissie waren: J. in 't Veld (1895-1981), in 1939 benoemd
tot burgemeester van Zaandam, afgezet door de bezetters en vervolgens geïnterneerd in het
kamp Sint Michielsgestel. Na de bevrijding was hij opnieuw korte tijd burgemeester van
Zaandam. In 1948 werd hij benoemd tot minister van Wederopbouw. Hij was één van de
oprichters van Humanitas en voorzitter tot 1963; P.C. Faber, directeur van een opvoedingsinrichting te Amsterdam en één van de centrale figuren binnen de kring van vooroorlogse
sociaal-democratische organisaties op het gebied van reclassering en kinderbescherming. Hij
was mede-oprichter en de eerste secretaris van Humanitas. In 1950 werd hij Hoofd van het
Bureau voor Jeugdzorg te Amsterdam; J. Beetje, voor de oorlog leider van de Amsterdamse
Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) en directeur van het jongensweeshuis van de vereniging 'Tot
Steun'. Hij was mede-oprichter
en eerste propagandist van Humanitas en werd in 1949
propaganda-medewerker
bij de PvdA. De andere commissieleden waren C. van der Lende
van het NVV, H. Ploegjr. (1894-1976), oprichter van de afdeling Utrecht en later kamerlid
voor de PvdA, M.A. Moltzer, een christen-socialist die het belang inzag van een buitenkerkelijke organisatie voor maatschappelijk werk (één van de aanwezigen op het Congres van
1939), en mevr. F. Wibaut-Bastert, voor de oorlog al actief in de Vereniging van Modern
Georganiseerde Gezinsvoogden.
In hun rapport gaven zij een inventarisatie van de problemen die zich na de bevrijding
zouden kunnen voordoen. De commissie was ervan overtuigd dat deze problemen binnen
'onze eigen beweging' moesten worden opgelost. Hiertoe wilden zij een organisatie opzetten
in de vorm van een stichting voor maatschappelijk werk. Het eerste deel van de opdracht aan
de commissie, de modernisering van het maatschappelijk werk, werd uitgesteld, omdat het
opzetten van een organisatie voor de eigen kring belangrijker werd geacht. 'l
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Hoewel de oprichters van mening waren dat het initiatief tot de stichting moest worden

genomen door de

SDAP,

de

NVV,

de 'Blauwe NV' en de

AJe,

zou de stichting zelf autonoom

zijn. (Humanitas heeft bij de oprichting wel financiële steun ontvangen van de SDAP, de NVV,
de VARA, de Arbeiderspers, Het Vrije Volk en ook van Nederlands Volksherstel.") De reden
hiervoor luidde als volgt:
'De Stichting, die inmiddels tot stand is gekomen, staat geheel los van de vier organisaties uit welker
initiatief zij is geboren. Het vacuüm op het terrein van de sociale zorg, dat ongetwijfeld bestaat, heeft
immers in hoofdzaak betrekking op de niet-kerkelijke bevolkingsgroepen. In deze leemte moest
worden voorzien. En nu had de commissie er rekening mede te houden enerzijds, dat de genoemde
vier organisaties ook vele kerkelijke leden hebben, die voor hulp en steun op de kerk zijn aangewezen, anderzijds dat er ook vele niet-kerkelijken zijn buiten de rijen van S.D.A.P., enz.' '5
Zoals uit het citaat blijkt, waren lang niet alle buitenkerkelijken
aangesloten bij de
arbeidersbeweging, en hadden de socialistische organisaties ook kerkelijke leden. De nieuwe

P.C. Faber, de eerste secretaris van Humanitas
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organisatie moest derhalve openstaan voor 'alle bevolkingsgroepen, in het bijzonder ook die,
welke niet tot een kerkgenootschap behoren', zoals het in de statuten van Humanitas werd
geformuleerd (zie bijlage I). Vrijzinnig protestanten behoorden nadrukkelijk ook tot de doelgroep."
De oprichters kozen voor een stichting, zodat meteen na de bevrijding een organisatie kon
worden opgezet en onafhankelijkheid van de arbeidersorganisaties werd gewaarborgd. In een
later stadium zou de verenigingsvorm overwogen worden, een vorm waarvoor in 1948
inderdaad werd gekozen.
De onderzoekscommissie was van mening dat er behoefte was aan individuele, geestelijke
en morele bijstand van mens tot mens voor buitenkerkelijken en vrijzinnig protestanten bij
hun problemen. Dit inzicht, dat maatschappelijk werk zich moest richten op individuele
problemen, opende nieuwe deuren:
'Vatten wij het maatschappelijk werk zó op, dan zien wij het probleem meteen duidelijk voor ons.
Hulp in deze zin kan alleen effectief zijn, als er een zekere geestelijke verwantschap is tussen
"raadsman" en "cliënt". En deze verwantschap moeten wij dan niet zoeken in het politieke vlak,
maar veel meer op geestelijk terrein.' '7
In deze tijd werd maatschappelijk werk zonder levensbeschouwing, zonder 'geestelijke verwantschap', onmogelijk geacht. De oprichters van Humanitas kozen niet voor een politieke
richting, maar voor het humanisme. 'Het grootste waagstuk was wellicht, dat wij duidelijk
uitspraken, dat ons werk zou worden gebaseerd op een humanistische levensbeschouwing,' zo
keek de eerste voorzitter In 't Veld in 1955 hierop terug." Hierbij moet worden aangetekend
dat het Humanistisch Verbond in deze dagen nog niet was opgericht." De voormannen van
Humanitas vernamen pas enige tijd na de bevrijding dat er plannen waren voor het oprichten
van dit Verbond.
De keuze voor het humanisme op zich was niet vreemd. Nederlandse socialisten waren al
vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw betrokken bij de vrijdenkersbeweging
'De Dageraad'. Deze beweging, opgericht in 1856, heeft in belangrijke mate een stempel
gedrukt op de ontwikkeling van het humanisme in Nederland. Het Nederlands socialisme is
immers altijd nauw verbonden geweest met het atheïsme, vooral onder invloed van de
propaganda van F. Domela Nieuwenhuis. In de twintigste eeuw kwam bovendien naast het
atheïstisch humanisme een religieus humanistische stroming op, waaraan onder anderen de
socialiste Clara Meijer-Wichmann verbonden was." Het humanisme kon dus zowel buitenkerkelijke socialisten als vrijzinnige christenen aanspreken, met andere woorden, een geestelijke basis vormen voor de nieuw op te richten organisatie. Later schreef In 't Veld dat het
begrip humanisme was ontleend aan Huizinga:
'Hij (Huizinga) wees erop (in "Geschonden Wereld"), dat het begrip "humanisme" een van die
woorden en begrippen is, die door de valse profeten van de dag door het slijk zijn gesleurd en verdienen
in eer en waardigheid hersteld te worden. In een humanist zag men nog slechts een buitenkerkelijke,
die zich met de dingen van de geest bezig houdt. Het wordt tijd -aldus Huizinga- de term terug te
voeren tot zijn oorspronkelijkste vlak van betekenis, zodat hij kan uitdrukken al datgene, wat de mens
als mens het waardigst is.'
2'
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Kort na de bevrijding, op 31 mei 1945, werd de 'Stichting voor Maatschappelijk Werk op

Humanistische Grondslag' opgericht. De stichting werd al snel 'Humanitas' genoemd, naar
haar ledenblad. Voorzitter werd J. in 't Veld, secretaris P.e. Faber en Inspecteur-Propagandist
J. Boetje. In tegenstelling tot wat binnen de vereniging vaak is beweerd, zijn er geen aanwijzingen dat PvdA-voorman Drees direct betrokken is geweest bij de oprichting
Humanitas." De doelstellingen werden als volgt in de statuten vastgelegd:

van

'De Stichting stelt zich ten doel de bevordering van het Maatschappelijk Werk onder alle bevolkingsgroepen, in het bijzonder ook die, welke niet tot een kerkgenootschap behoren, hetzij door dit werk
zelf ter hand te nemen, hetzij door het steunen van reeds bestaande rif nieuw op te richten instellingen
en verenigingen (. . .)
Zij stelt zich voorts ten doel dit werk te doordringen van een humanistische geest, in dien zin, dat
het gedragen wordt door een in gemeenschapsgevoel wortelend besef van verantwoordelijkheid, zowel
voor het lot van de naaste, als voor het welzijn van de volksgemeenschap. En bewust gericht op een
in alle opzichten gezond maatschappelijk leven.' '3
De oprichters van de nieuwe stichting zagen de mens als individu, en tegelijkertijd als
onderdeel van de gemeenschap, waarbij de persoonlijke verantwoordelijkheid
centraal
stond. De structuur van de stichting weerspiegelde een nieuw inzicht in het maatschappelijk werk: de verschillende werksoorten werden bij de stichting ondergebracht in aparte
secties. De eerste secties waren: Algemeen Maatschappelijk Werk, Kinderbescherming
en
Reclassering (dezelfde terreinen waarop de voorlopers van Humanitas ervaring hadden
opgedaan). In 1946 werd daaraan de sectie Gezinsverzorging toegevoegd, later volgden er
meer. De verschillende fasen in de structuur van de vereniging zijn in bijlage 2 schematisch
weergegeven.

De opzet van de werkzaamheden
DIRECTNAde oprichting werd begonnen met de vorming van afdelingen in het land, zoals in
de stichtingsakte al was aangekondigd. Door de moeilijke omstandigheden vlak na de bevrijding ging dit zeer moeizaam. De eerste afdeling werd in Utrecht opgericht, Amsterdam was
de tweede. Begin 1946 telde de stichting 23 afdelingen en op I januari 1947 waren het
er 36.'4 Om de afdelingen te informeren, werd reeds in november 1945 het eerste nummer
van het ledenorgaan, Humanitas, uitgebracht. De eerste jaren werd dit blad voornamelijk
gevuld met beschouwende artikelen over de verschillende terreinen van het maatschappelijk
werk en actuele maatschappelijke problemen. Hoewel het aan alle leden werd toegezonden,
wekt het de indruk vooral voor deskundigen te zijn geschreven. Hierover kwamen regelmatig
klachten, zodat Humanitas in 1952 werd omgedoopt tot kaderorgaan en de leden een nieuw
en populairder geschreven blad, Van Mens tot Mens, kregen toegestuurd.
De eerste taak van de afdelingen was het leggen van contacten met verschillende instanties
en het werven van vrijwillige medewerkers voor uiteenlopende werkzaamheden, zoals hulp
bij het werk van de Stichting Volksherstel, gezinsvoogdij, steunbezorging en bemanning van
spreekuren." Hoe dat in zijn werk ging, vertelde de heer Rietveld, mede-oprichter van de
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afdeling Leiden van Humanitas en later hoofdbestuurslid van de vereniging. De eerste activiteit in Leiden was, zoals in veel andere plaatsen, het bezorgen van de steun (uitkering) in
samenwerking met de toenmalige Sociale Dienst. Vrijwilligers van Humanitas, ook voorzitter
Rietveld, brachten de steun bij mensen die niet in staat waren het geld zelf bij het kantoor
van de Sociale Dienst af te halen.
'Ik kwam in Leiden eens bij een oude, blinde vrouw om haar de steun te brengen. Ze noodde me
binnen, blij dat ze even met iemand kon praten. Bij het binnengaan nam ze me bij de hand en
leidde me, het was ongeloof/ijk, langs de rotte plekken in de vloer van haar huis naar een hoekje
waar we konden staan. Deze blinde vrouw woonde in een huis met een volledig verrotte vloer,
levensgevaarlijk voor iemand die niet kan zien. Ik bood haar aan iemand te sturen die dat kon
repareren. Ze was dolblij natuurlijk. Zo begonnen wij nou met maatschappelijk werk. En daar wist
ik, als onderwijzer, eigenlijk helemaal niets van a].' ,6
Dit fragment uit het verhaal van Rietveld geeft aan dat de eerste activiteiten van de afdelingen
vaak weinig gestructureerd werden aangepakt. Men begon maar ergens. Met de hulp van
bekenden die bij de Sociale Dienst werkten kon Humanitas in Rotterdam bijvoorbeeld de
steunbezorging aan buitenkerkelijken op zich nemen.
Aanvankelijk werd het werk van Humanitas gedragen door vrijwillige medewerkers. Geld
voor aanstelling van professionele maatschappelijk werkers was er niet. De toon van de artikelen in Humanitas wekt echter sterk de indruk dat het gebruik van louter niet-opgeleide
medewerkers werd gezien als een onaanvaardbare situatie. Er moesten zo snel mogelijk veel
leden worden geworven om de aanstelling van beroepskrachten financieel mogelijk te
maken. '7 De algemene opvatting was dat opleiding noodzakelijk was om verantwoord te
kunnen functioneren in het maatschappelijk werk. Daarom werd ook meteen begonnen met
de ondersteuning van vrijwilligers, door middel van bijeenkomsten in de afdelingen, schriftelijke richtlijnen en het organiseren van centrale conferenties." Het betekende niet dat de deelname van vrijwilligers aan het werk niet gewenst was, of, zoals Faber in Humanitas schreef:
'Betekent dit nu, dat het gehele maatschappelijk werk zal moeten en kunnen worden verricht door
beroepskrachten? Naar mijn mening niet en voor de toekomst ook niet. Het is niet op opportunistische overwegingen, dat ik beweer, dat we nodig zullen blijven hebben onze vrijwilligers, als gezinsvoogden en gezinsvoogdessen, als toezichthouders bij de reclassering. Ik geloof, dat het een
verarming zou betekenen, als we de hulp van particulieren zouden uitschakelen.' '9
In de beginjaren van Humanitas werd zoals gezegd al het werk -bestuurlijk en uitvoerendverricht door vrijwilligers. Over het uitvoerende werk in de eerste tien jaar van het bestaan
van de vereniging zijn weinig concrete gegevens bekend. Alleen in 1955, toen er al een aantal
beroepskrachten bij de vereniging in dienst was, werd een inventarisatie van het vrijwilligerswerk gemaakt." Hieruit blijkt dat in dat jaar bij de secties Kinderbescherming en Reclassering in verhouding tot de andere secties veel door vrijwilligers werd gedaan. Ook de
werkzaamheden in de bejaardenzorg, zoals vriendschappelijk huisbezoek en steunbezorging,
werden overwegend door vrijwilligers verricht. In Amsterdam waren in 1951 alleen al bij dit
werk 1500 vrijwilligers betrokken. J'
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In de eerste tien jaar van haar bestaan breidde Humanitas haar activiteiten flink uit en kon

de vereniging steeds meer beroepskrachten aantrekken. De gezinsverzorging, vanaf 1946 een
aparte sectie, groeide uit tot één van de belangrijkste werkterreinen. Rond 1950 begonnen vele
afdelingen met de opzet van zelfstandige gezinsverzorgingsorganisaties waarvan mensen apart
lid konden worden. Dat dit een succes was, blijkt uit het feit dat Humanitas in 1954 69 bezoldigde gezinsverzorgsters en -hulpen in dienst had (zie voor een volledig overzicht pagina 63).J2
Andere werkterreinen
van Humanitas waren de hulp aan 'a-sociale gezinnen' en
gerepatrieerden, bejaardenzorg, gezinsvoogdij en reclassering. Voor veel van deze activiteiten
werden in de loop der jaren gediplomeerde maatschappelijk werkers aangetrokken. Daarnaast
werd het vooroorlogse initiatief 'Makkerhulp'JJ door Humanitas voortgezet. Dit fonds, bijeengebracht door Humanitas-leden, werd gebruikt voor financiële steun aan mensen die in
een bijzondere noodsituatie terecht waren gekomen. In 1948 ging Humanitas zich bezig
houden bij de opvang van buitenlandse kinderen, wat een belangrijke impuls gaf aan het
werk en de afdelingen;"
De uitbreiding van de activiteiten bracht naast de gewenste groei van de organisatie ook
problemen met zich mee. Zoals de financiering van de organisatie, waarover In 't Veld zich in
1957 zorgen maakte:
'Onze voornaamste zorg is de verdere uitbreiding van het ledental, want deze is een noodzakelijke
voorwaarde voor eenjuiste vervulling van onze taak. Het werk dringt zich van alle kanten aan ons
op, zózeer, dat het ons dikwijls benauwt. Want gebrek aan geld en aan medewerkers remt de
dringend noodzakelijke uitbreiding van het werk.' J5
De financiën zouden gedurende het gehele bestaan van de vereniging een bron van zorg
blijven." In de late jaren vijftig was er niet alleen een tekort aan financiële middelen, het
gebrek aan geschikte bezoldigde medewerkers vormde eveneens een groot probleem. Maatschappelijk werk(st)ers waren schaars in deze periode, terwijl Humanitas ook haar eigen,
humanistische karakter wilde bewaren. Op een bijeenkomst in 1958 werd daarom als
voorwaarde gesteld, dat sollicitanten zich gegrepen moesten voelen door 'de ziel van de
vereniging'J7, wat het vinden van maatschappelijk werk(st)ers natuurlijk niet gemakkelijker
maakte.
Op dezelfde bijeenkomst werd gesproken over de verhouding tussen beroepskrachten en
vrijwilligers. De samenwerking tussen beide categorieën medewerkers bleek niet altijd even
vlekkeloos te verlopen. Daarom werd bepaald dat er geen hiërarchie bestond tussen vrijwilligers
en beroepskrachten. Een jaar later werd in een ingezonden stuk in Humanitas echter opnieuw
geklaagd over neerbuigend gedrag van professionele maatschappelijk werk(st)ers. De schrijver
van het stuk betoogde dat vrijwilligers voor sommige taken veel geschikter zijn. Beroepskrachten
zouden mensen met een 'beroepsattitude' tegemoet treden, terwijl een vrijwillig medewerker
beschikt over een 'minder vooropgestelde algemene menselijkheid'." In hoofdstuk 6 zal blijken
dat deze spanningen tussen vrijwilligers en beroepskrachten vaak voorkwamen.
Humanitas werd opgericht vanuit de behoefte aan modern maatschappelijk werk, gericht
op het niet-kerkelijk deel van de bevolking, dat essentieel verschilde van de neerbuigende
manier waarop de kerken hun 'liefdadigheid' bedreven. Deze opvatting paste in de geleide20
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lijke acceptatie van de noodzaak van maatschappelijke hulpverlening door de sociaaldemocratische beweging. De socialistische organisaties die voor de Tweede Wereldoorlog
werkzaam waren op onderdelen van het maatschappelijk werk hadden zich niet op alle
buitenkerkelijken gericht.
De nieuwe organisatie had weliswaar haar wortels in de moderne arbeidersbeweging, maar
richtte zich op een groter deel van de bevolking dan de traditionele achterban van de SDAP en
aanverwante organisaties. Haar doelgroep bestond uit buitenkerkelijken en vrijzinnig protestanten, vanuit de gedachte dat vooral voor hen passende hulpverlening ontbrak. Direct de
eerste jaren zowel het aantal afdelingen als het aantal leden spectaculair. Humanitas werd met
de voortvarendheid die de naoorlogse jaren kenmerkte, opgebouwd tot een bloeiende organisatie. De groei van de vereniging had overigens ook een aantal organisatorische problemen
tot gevolg. Deze zullen echter niet behandeld worden. In het volgende hoofdstuk zal worden
ingegaan op de verhouding van Humanitas met geestverwante organisaties en haar positie
binnen het 'particulier initiatief.
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De verhouding tot de arbeidersbeweging
IN HETvorige hoofdstuk over de oprichting van Humanitas bleek dat de vereniging nauwe
banden onderhield met verschillende segmenten van de arbeidersbeweging. Vele arbeidersorganisaties verleenden Humanitas bij haar oprichting financiële steun en een groot aantal
actieve leden was tevens lid van één van die arbeidersorganisaties, waarmee zo nu en dan
gezamenlijk activiteiten werden opgezet. Een bekende -en langdurige- verbintenis was die
met de VARA.De samenwerking met deze omroep kwam tot stand in 1952, in het programma
Ducdalf. Via dit programma konden luisteraars een beroep doen op het fonds 'Makkerhulp' ,
later kwam hieruit de bekende VARA-speelgoedactie voort." Bij deze actie werd jaarlijks door
de vARAgeld ingezameld voor sinterklaascadeaus voor kinderen uit arme gezinnen. Deze
cadeaus werden vervolgens door de afdelingen van Humanitas gekocht en uitgedeeld. In de
jaren zeventig werd de samenwerking met de vARAuitgebreid. In ruil voor medewerking aan
de fondsenwerving van Humanitas gaven medewerkers van het Centraal Bureau van de
vereniging ondersteuning aan VARA-programma's als De Konsumentenman.
Deze samenwerking werd in 1991 beëindigd.
De buitenwereld bestempelde Humanitas vanwege deze banden met de arbeidersbeweging
als onderdeel van de socialistische zuil. Tot deze zuil behoorden verder de PvdA, de andere
sociaal-democratische organisaties en het Humanistisch Verbond. Maar het is de vraag of deze
organisaties een zuil vormden. In de historische literatuur is de socialistische beweging lange
tijd beschouwd als een aparte zuil naast de katholieke en de protestantse. Lijphart onderscheidde bijvoorbeeld naast de twee confessionele zuilen een 'algemene' zuil, waarin hij de
liberalen en de socialisten onderbracht." Er is echter reden aan de opvatting van Lijphart te
twijfelen. Zo werd na de oorlog in bepaalde kringen van de SDAPde partijvorming op confessionele basis als een achterhaalde zaak beschouwd. Vanuit deze gedachte werd in 1946 de
Partij van de Arbeid opgerich als 'doorbraak-partij', die zich openstelde voor confessionelen
en liberalen."
In zijn proefschrift Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat onderzoekt de historicus Stuurman de specifieke kenmerken van een zuil. Hij toont aan dat de 'restgroep' die volgens
Lijphart thuis hoorde in de 'algemene zuil', niet zo verzuild is als de confessionele groepen.
In deze restgroep bevonden zich naast buitenkerkelijken ook vrijzinnig protestanten, en
23
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velen waren lid van diverse maatschappelijke organisaties. Deze organisaties functioneerden

volgens Stuurman juist niet als verzuilde organisaties: 'ze staan open voor iedereen en ze zijn
niet ideologisch en cultureel gebonden aan een godsdienstige richting' Y In zijn boek geeft
hij drie criteria waaraan een zuil moet voldoen en hij concludeert dat de 'algemene' zuil geen
zuil is. De algemene zuil heeft geen apparaat dat gelijk staat aan de kerken in de confessionele
zuilen, kent geen sociale organisaties gebaseerd op het levensbeschouwelijke exclusiviteitsbeginsel en bevat geen politieke organisaties die primair op klasse-bindingen en klasseideologieën zijn gebaseerd."
Ook Humanitas kan op grond van deze criteria geen verzuilde organisatie worden
genoemd. Volgens de statuten staat zij open voor alle bevolkingsgroepen, wat haar in feite net
als de Partij van de Arbeid maakt tot een 'doorbraak-organisatie'.
Daarbij heeft het
humanisme bij Humanitas nooit gefungeerd als levensbeschouwelijk exclusiviteitsbeginsel,
maar louter als een in die tijd noodzakelijk geachte geestelijke onderbouwing van het maatschappelijk werk. (Het humanisme is overigens een niet-exclusieve levensbeschouwing bij
uitstek, het staat nadrukkelijk open voor elke denkbare invulling.) Hoewel de leden
grotendeels uit dezelfde kring afkomstig waren, Humanitas is in essentie altijd een open
organisatie geweest. Het feit dat andere, verzuilde bevolkingsgroepen zich niet door
Humanitas aangesproken voelden, maakte haar nog geen verzuilde organisatie.

De nazorg voor het vxax-programma De Konsumentenman werd verzorgd door Humanitas
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Desondanks werd Humanitas in confessionele kringen wel als zodanig beschouwd. Dit was
gezien de hechte relaties die Humanitas onderhield met onder andere de PvdA, het NVVen
het Humanistisch Verbond niet erg vreemd. T. van Grootheest, die in 1952 als fondsenwerver
bij het Centraal Bureau in dienst kwam en daar van 1963 tot 1962 directeur was, vertelde
bovendien dat in de jaren vijftig binnen Humanitas eigenlijk van de medewerkers verwacht
werd dat zij lid waren van de 'rode familie' (te weten: het NVV,de 'Blauwe NV' en andere
socialistische organisaties).
'Ik kan me een keer herinneren dat ik voorafgaand aan een vergadering in Utrecht op een warme dag
op een terras één pilsje dronk. Ploeg, in die tijd lid van het Hoofdbestuur," had mij gezien en
stuurde een boze brie] aan mej. Dijkstra, de directricevan het Centraal Bureau. Het gaf in zijn
ogen geen pas dat een medewerker van Humanitas bier dronk. '45
Humanitas deed er veel aan om in elk geval naar buiten toe een neutrale indruk te maken.
Om politiek zo min mogelijk aanstoot te geven, heeft de vereniging zich altijd principieel
afzijdig gehouden van politieke aangelegenheden. Hierover werd in 1951 al het volgende in
Humanitas geschreven:
'De logische consequentie van de door ons aangehangen opvatting is, dat het maatschappelijk werk
niet mag steunen op een politieke grondslag, maar slechts mag gedijen op de basis van een levensbeschouwing. Het is daarom, dat wij ergrote waarde aan hechten, dat ook de beter-gesitueerden uit
buitenkerkelijke en vrijzinnig-christelijke kringen meer belangstelling voor onze arbeid beginnen te
tonen. Er is hier een platvorm gelegd, waarop mensen van verschillende afkomst elkaar in zegenrijke
arbeid ontmoeten kunnen.' 46
Activiteiten van politieke aard werden niet getolereerd, zoals bleek in 1957: de afdeling
Leeuwarden werd door het Congres op de vingers getikt, omdat zij bij het ledenorgaan
Van Mens tot Mens een uitnodiging voor een vergadering van onder andere de Pacifistisch
Socialistische Partij (psp) had bijgesloten. Alle afdelingen kregen een waarschuwing dat het
niet de bedoeling was propaganda voor organisaties met een min of meer politiek karakter via
de organen van Humanitas te verspreiden;"
Humanitas was in theorie geen verzuilde organisatie en probeerde zich naar buiten toe zo
neutraal mogelijk op te stellen. In de praktijk was de vereniging echter -zeker op het
hoogtepunt van de verzuiling in de jaren vijftig- een onderdeel van de 'rode familie'.

Humanitas en het Humanistisch Verbond
DE VERHOUDING
met het in 1946 opgerichte Humanistisch Verbond, de organisatie die zich
bezig houdt met de humanistische visie op levensvraagstukken, is niet altijd even goed
geweest. Aanvankelijk waren de leiders van Humanitas erg enthousiast over de nieuw op te
richten vereniging. De circulaire van initiatiefnemers tot de oprichting van het Verbond werd
zelfs mede ondertekend door de heren Faber en In 't Veld48 en in Humanitas van juni 1946
stelde In 't Veld voor over te gaan tot vergaande samenwerking met het Verbond:
25
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'Het Bestuur stelt voor dat "Humanitas" als stichting zal blijven bestaan, maar in deze zin, dat

deze stichting organisatorisch een onderdeel van het Humanistisch

Verbond wordt. (. . .) Wat de

geestelijke fundering van ons werk betreft, wijs ik er in het bijzonder op, dat het juist de bedoeling
is van het Humanistisch Verbond om voor diefundering zorg te dragen.' 49
Het Congres ging echter niet akkoord met deze fusieplannen; in november 1946 werd
besloten dat Humanitas een zelfstandige organisatie bleef, die echter wel bereid was met het
Verbond samen te werken. Ter bevordering van die samenwerking werd een contactcommissie ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van beide organisaties. De buitenkerkelijke leden van Humanitas werden bovendien aangemoedigd lid te worden van het
Verbond, hoewel daar zeker niet sterk op aangedrongen werd.
Volgens Flokstra en Wieling, in hun Geschiedenis van het Humanistisch Verbond, verliep de
samenwerking op landelijk niveau redelijk, maar waren er op plaatselijk niveau regelmatig
conflicten. De liberale tak van het Verbond zag niets in het 'rode' Humanitas, terwijl de
vrijzinnig-protestantse leden van Humanitas verzetten zich tegen samenwerking met het
'atheïstische' Verbond. Bovendien was het in de praktijk van het maatschappelijk werk moeilijk de geestelijke aspecten van de praktische te scheiden." Toen Humanitas in 1949 samen
met de PvdA het 'Thuisfront Humanitas' oprichtte, voor de geestelijke en maatschappelijke
verzorging van de buitenkerkelijke Nederlandse militairen in Indonesië, voelde het Verbond
zich gepasseerd. Het beschouwde de humanistische geestelijke verzorging als zijn taak. Pas na
moeizame onderhandelingen werd het Humanistisch Verbond tot het Thuisfront toegelaten."
De hoofdbesturen van beide humanistische organisaties wilden vervolgens een poging
doen om de onderlinge verhoudingen ook op de lange termijn te verbeteren. Om dat te
bereiken werd de stichting 'Mens en Wereld' opgericht. Binnen deze stichting kon de coördinatie van de activiteiten van de verschillende humanistische organisaties worden bevorderd.
In 1950 werd de oprichting van de stichting 'Mens en Wereld' door het Congres van
Humanitas goedgekeurd. Humanitas trad officieel toe tot de stichting, waarna de verhouding
met het Humanistisch Verbond enigszins verbeterde."
De banden met het Verbond zijn net als die met de arbeidersbeweging tweeslachtig
geweest. Aanvankelijk zocht Humanitas toenadering tot het Verbond, en toen het enthousiasme taande, werd gekozen voor een lichte vorm van samenwerking, die overigens niet lang
heeft stand gehouden. Aan het einde van de jaren veertig zijn wederom pogingen gedaan om
de verhoudingen te verbeteren, echter zonder veel resultaat. Vermoedelijk bestonden er toch
te grote verschillen in de achterban van de beide organisaties. Net als in het geval van de
PvdA bleek ook hier de doelgroep van Humanitas niet overeen te komen met die van het
Verbond. De los-vastverbinding met het Humanistisch Verbond belemmerde Humanitas
echter in de relatie met confessionele organisaties.
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Een plaats binnen het 'particulier initiatief
HET WAS niet eenvoudig voor het jonge Humanitas om binnen het van oudsher door de
kerken gedomineerde maatschappelijk werk een eigen plaats te bemachtigen. Tot ver in de
jaren vijftig werd in de beide organen van de vereniging melding gemaakt van lasterende
uitspraken van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders
in plaatselijke dagbladen, tegenwerking
van confessionele gemeentebesturen
en dergelijke. Vanuit de opvatting 'zonder God geen
normen' werd alles verworpen wat niet gebaseerd was op christelijke uitgangspunten."
Toch
wist Humanitas binnen tien jaar uit te groeien tot een volwassen vereniging, gelijkwaardig
aan de kerkelijke instellingen.
Na de Tweede Wereldoorlog werd het maatschappelijk werk gekenmerkt door ordening en
decentralisatie van de bestaande, verzuilde instellingen. De hierboven al meermalen
genoemde stichting Nederlands Volksherstel begon met de organisatie van Provinciale
Opbouworganen
waarin alle instellingen uit de betreffende provincie vertegenwoordigd
waren. Humanitas werd daarin samen met de confessionele organisaties opgenomen."
Het maatschappelijk werk kende in deze jaren een opvallend hoge mate van verzuiling, die
min of meer in stand werd gehouden door de overheid (en dan vooral door de Katholieke
Volkspartij, de KVP). Deze partij wilde de verzuiling stimuleren om de maatschappelijke orde
(die werd bepaald door verzuiling) te handhaven." De verschillende kerkelijke richtingen
werden door de overheid aangezet tot de vorming van eigen levensbeschouwelijke
toporganen, die als een soort koepel fungeerden voor alle werkterreinen van het maatschappelijk
werk waarop de betreffende levensbeschouwelijke groepering werkzaam was." Humanitas
werd eveneens een levensbeschouwelijk toporgaan, wat zij gezien haar organisatiestructuur in
feite al was.
De toporganen organiseerden zich in de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk
Werk (NVMW)57 en werden steeds belangrijker in het overleg met de overheid. De overheid
kreeg namelijk meer aandacht voor het maatschappelijk werk en riep in 1952 zelfs een apart
ministerie voor Maatschappelijk Werk in het leven." Dit ministerie ontwikkelde een
subsidiepolitiek die expliciet gericht was op de versterking van de particuliere instellingen als
alternatief voor de groeiende overheidszorg. '9
Neij suggereert in zijn dissertatie over de geschiedenis van het maatschappelijk werk dat
Humanitas zich aanvankelijk verzette tegen de rol van levensbeschouwelijk toporgaan, omdat
zij niet in een verzuilde positie gedrukt wilde worden. Hij betoogt dat de macht van
Humanitas echter toenam naarmate de levensbeschouwelijkheid
meer benadrukt werd,
onder andere omdat de overheid de subsidiëring van het maatschappelijk werk meer en meer
langs de toporganen liet lopen. Humanitas zou daarmee door de subsidiepolitiek van de
overheid 'gedwongen' zijn zich als levensbeschouwelijk toporgaan, en daarmee als vertegenwoordiger van een bepaalde bevolkingsgroep, te profileren.?" Dit beeld komt ook uit de
bestudeerde bronnen naar voren. In de geschiedenis van de vereniging doen zich verschillende gebeurtenissen voor (waarvan enkele in het volgende hoofdstuk aan de orde komen),
waaruit blijkt dat de combinatie van een levensbeschouwelijke achtergrond met een principiële afkeer van verzuiling herhaaldelijk problemen heeft opgeleverd.
De erkenning van Humanitas als volwaardig gesprekspartner door de overheid kreeg in de
loop van de jaren vijftig moeizaam gestalte. Bepaalde activiteiten, zoals die van de Stichting
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Thuisfront Humanitas en de hulp van Humanitas bij de watersnoodramp in 195361, werden
door de overheid gesteund en gestimuleerd, maar de erkenning van Humanitas als landelijk
gesprekspartner liet langer op zich wachten. In 1953 werd Humanitas gepasseerd door de
minister van Maatschappelijk Werk Van Thiel bij de vorming van een adviescollege voor het
landelijk beleid." De NVMW breidde daarop haar bestuur uit met onder andere een vertegenwoordiger van Humanitas, om als vereniging een betere afspiegeling van de samenleving te
vormen. Op deze manier had Humanitas toch invloed op het adviescollege. Een jaar later
werd Humanitas als één van vier levensbeschouwelijke toporganen (naast de katholieken, de
hervormden en de gereformeerden) met een rijkssubsidie in staat gesteld een gecommitteerde aan te stellen voor de ontwikkelingsgebieden:'
Dit waren regio's van Nederland waar
het economisch herstel tijdens de wederopbouw achterbleef. Hiermee werd de vereniging
eigenlijk voor het eerst door de overheid gelijkgesteld met de confessionele organisaties.
Humanitas was blij dat zij hierdoor in staat werd gesteld haar werk voort te zetten en uit te
breiden, maar gelijkschakeling met de kerkelijke organisaties was zeker niet het hoogste doel.
Humanitas had een aparte, zelfstandige positie en was niet te vergelijken met kerkelijke organisaties. In 1956 bracht de NVMW een rapport uit getiteld Structuuronderzoek
waarin te lezen
viel dat Humanitas ook een 'levensbeschouwelijk toporgaan' was. Het Dagelijks Bestuur van
Humanitas verzette zich tegen het rapport 'omdat men het werk van Humanitas en het
Humanistische Verbond als één geheel wil beschouwen van geseculariseerde inwendige zending en diaconaat'." De gelijkstelling met kerkelijke organisaties ging Humanitas veel te ver.
Het bovenstaande lijkt erop te wijzen dat Humanitas eigenlijk niet goed raad wist met haar
opstelling inzake levensbeschouwing. De vereniging slaagde er niet in haar afkeer van verzuiling te verenigen met de (verzuilde) realiteit waarin zij geaccepteerd wilde worden. In het
vorige hoofdstuk werd al duidelijk dat de humanistische levensbeschouwing niet zozeer uit
principiële overtuiging, maar als essentieel geachte achtergrond voor het werk gekozen was.
De moeizame verhouding met het Humanistisch Verbond was hiervoor niet bevorderlijk. De
zwakke binding met de humanistische grondslag zou de vereniging blijven achtervolgen.
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Het humanisme onder druk

IN DE tweede helft van de jaren vijftig, toen Humanitas

de eerste praktische problemen

te

boven was, startte binnen de vereniging een discussie over de grondslagen van de vereniging.
Deze discussie begon met een onderzoek

naar de organisatiestructuur

van de vereniging.

Het organisatie-rapport van 1955
TIEN JAAR na de oprichting was Humanitas weliswaar uitgegroeid tot een volwassen vereniging, intern was nog niet alles optimaal geregeld. Tijdens het congres van 1954 deed de
afdeling Den Haag daarom het voorstel een organisatiecommissie in te stellen, die zich zou
buigen over de organisatorische verhoudingen binnen de vereniging. Deze afdeling achtte
het hoog tijd dat de organisatie van Humanitas eens goed werd bekeken. Het Congres was
dezelfde opvatting toegedaan en stelde een commissie in die in 1955 rapport uitbracht.
De organisatiecommissie inventariseerde de klachten die leefden bij de afdelingen en
kwam vervolgens tot een aantal aanbevelingen met betrekking tot de organisatie. Door de
groei van de vereniging was het voor het Centraal Bureau moeilijk geworden alle taken naar
behoren uit te voeren en er was te weinig samenhang tussen de verschillende afdelingen.
Daarom stelde de commissie voor de taken te decentraliseren. Het beleid moest op provinciaal
niveau worden bepaald in nieuw op te richten gewestelijke centra. De eindverantwoordelijkheid bleef echter bij het hoofdbestuur." Verder stelde de commissie voor het tot
dan toe jaarlijks gehouden congres voortaan om de twee jaar te houden." Dit voorstel was in
hoofdzaak een bezuinigingsmaatregel.
In de eerste jaren waarin Humanitas opgebouwd
werd, was een jaarlijks congres noodzakelijk geweest. Nu konden de grote beleidslijnen ook
op een tweejaarlijks congres worden uitgestippeld.
De organisatiecommissie was daarnaast van mening dat de vereniging zich moest beraden
op de invulling van het maatschappelijk werk en op de humanistische grondslag. Arrikel twee
van de statuten, dat hierop ingaat, was sinds de oprichting niet gewijzigd en de commissie
achtte het van groot belang dat de vereniging haar identiteit sterker en eenduidiger zou
formuleren:
'De practijk dwingt, naar het oordeel van de commissie, er toe, dat, meer dan tot nu toe het geval is
geweest, Humanitas op duidelijke wijze uiting geift aan haar humanistische grondslag. Het komt
de commissie ongewenst voor, dat Humanitas in de discussie de ene keer wordt gezien als levensbeschouwelijke vereniging en de andere maal als een democratisch-socialistische organisatie van
buitenkerkelijken

en anderen.'
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In de ogen van de commissie was een duidelijk uitspreken vóór de humanistische grondslag van
groot belang voor de interne verhoudingen en de samenwerking met andere organisaties. Een
duidelijke stellingname als humanistische organisatie werd noodzakelijk geacht voor de geloofwaardigheid van Humanitas in de samenwerking met andere levensbeschouwelijk organisaties.
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volgende Congres aan de orde te stellen en deze de volgende definitie te geven: 'een visie op
het maatschappelijk werk welke gedragen wordt door de humanistische beginselen zoals die
door het Humanistisch Verbond worden verstaan.":" De commissie legde dit als volgt uit: 'de
aanvaarding van de ander, zoals hij is; de bereidheid tot dienen en solidariteit; de ootmoed,
het besef van de betrekkelijkheid
van eigen kennis en kunnen en het weten van de verantwoordelijkheid
jegens de ander.J'" Daarnaast kende het werk volgens humanistische
uitgangspunten geen hiërarchische verhoudingen
en was het wars van elke druk of dwang op
levensbeschouwelijk
of politiek terrein.
Voorts stelde het rapport dat een betere omschrijving van de grondslag van de vereniging
ertoe kon leiden dat mensen die niet lid waren van het Verbond zich toch bij Humanitas thuis
voelden. Deze gedachte is op z'n minst vreemd te noemen. Aan de ene kant wilde Humanitas
zich duidelijk onderscheiden van het Verbond, aan de andere kant werd de invulling van de
humanistische grondslag (zoals hierboven duidelijk werd) aan het Verbond overgelaten. Hieruit blijkt wederom, net als in het vorige hoofdstuk, dat de vereniging worstelde met de
verhouding ten opzichte van het Humanistisch Verbond. Zij laveerde heen en weer tussen de
behoefte aan geestelijke onderbouwing
van haar werk en de afkeer die bij grote delen van de
bevolking had postgevat ten aanzien van het extreme atheïsme van het Verbond.
De organisatiecommissie
gaf zelf in haar rapport aan dat het niet haar opdracht was zich te
buigen over de humanistische grondslag van Humanitas. Daarom raadde zij het Congres aan
zich hierop zelf te beraden. Het feit echter dat de levensbeschouwelijke
grondslag in het
organisatie-rapport
zoveel aandacht kreeg, wijst erop dat deze kwestie vermoedelijk al langer
speelde binnen de vereniging.

Levensbeschouwing

als dilemma

IN HET vorige hoofdstuk bleek al dat de levensbeschouwelijkheid
in het Nederlandse maatschappelijk werk na de oprichting van het ministerie voor Maatschappelijk Werk steeds
belangrijker was geworden en zelfs door de overheid werd gestimuleerd. Humanitas heeft
door het benadrukken van haar humanistische grondslag meer invloed kunnen verwerven
dan wanneer zij zich alleen had geprofileerd als organisatie voor buitenkerkelijken.
Maar deze
grondslag was niet gelijk aan die van de kerkelijke organisaties; het humanisme is geen
godsdienst en is daarmee ook niet te vergelijken. Dit veroorzaakte een dilemma binnen
Humanitas:

'Het is gevaarlijk, overbodig en stremmend om op gelijke en ouderwetse wijze een etiket te plakken
op de vereniging, omdat nu eenmaal dit etiket op basis en op gelijke basis als rooms-katholieke,
gereformeerde of protestants-christelijke of op wat voor andere wijze dan ook ons te zeer in een
bepaalde hoek dringt, en wel in die hoek, waar wij niet willen zijn.' 70
Humanitas wilde eigenlijk niet in de levensbeschouwelijke
hoek gedrukt
vereniging heeft eigenlijk nooit in de verzuilde structuur van de samenleving
duidelijk werd in de eerste paragraaf van het vorige hoofdstuk), mede doordat
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geen homogene groep vormde. Was Humanitas nu een humanistische veremgmg of een
algemene vereniging voor buitenkerkelijken
en vrijzinnig protestanten? Er was binnen
Humanitas overeenstemming over het feit dat zij geen humanistische vereniging was, die zich
alleen op humanisten richt. Humanitas was een vereniging op humanistische grondslag, die
zich baseerde op een bepaalde levensvisie." Of dit ook duidelijk was voor de buitenwereld
valt te betwijfelen.
Lang niet alle buitenkerkelijken voelden zich verbonden met het humanisme, dat in het
algemeen gekoppeld werd aan het Humanistisch Verbond. De meeste Nederlanders zagen
Humanitas als de 'diaconie van het Humanistisch Verbond', waarbij ze werden afgeschrikt
door de principieel atheïstische opstelling van het Verbond, die veel mensen te ver ging." De
oprichters van Humanitas waren in 1945 echter uitgegaan van het ontbreken van maatschappelijk werk voor buitenkerkelijken. Daarbij werd gekozen voor de humanistische grondslag
(in brede, algemene zin), omdat maatschappelijk werk in die tijd zijn inspiratie moest putten
uit een levensbeschouwelijke achtergrond, niet omdat ze zich alleen wilden richten op
humanisten.
'De oprichters zouden toch hebben bedoeld een vereniging voor buitenkerkelijken te zijn, maar
tegenwoordig trok het woord humanisme boven alle proporties de aandacht en verdoezelde en overspoelde de mooie opgave, die Humanitas zich had gesteld.' 73
Het dilemma van verzuiling en levensbeschouwing heeft Humanitas intern niet onberoerd
gelaten. Het was één van de redenen dat de heer H. Ploegjr. (oprichter van de eerste afdeling
van Humanitas in Utrecht en lid van het hoofdbestuur vanaf 1945) in 1957 bedankte voor zijn
lidmaatschap van het hoofdbestuur. Twee artikelen van De Jongh en Laansma in het Tijdschrift
voor Maatschappelijk Werk over verzuiling van het maatschappelijk werk hadden hem aan het
denken gezet." In deze artikelen werd betoogd dat het moderne maatschappelijk werk volop
meedeed aan de verzuiling. De Jongh (toenmalig directeur van de School voor Maatschappelijk Werk op Algemene Grondslag) stelde de noodzakelijk geachte levensbeschouwelijke
basis van het maatschappelijk werk ter discussie, omdat levensbeschouwelijke problemen volgens hem in het maatschappelijk werk nauwelijks aan de orde kwamen. Als dat wel het geval
was, kon de maatschappelijk werker hiervoor verwijzen naar andere instanties." Laansma
betoogde dat de verzuilde instellingen pretendeerden een groep te vertegenwoordigen,
terwijl ze dat in werkelijkheid niet deden. Bovendien schreef hij:
'Het is mijn vaste overtuiging dat vele mensen niet door het verzuilde maatschappelijk werk worden
bereikt. (. . .) Dit betekent de nóodzaak van 'algemeen' maatschappelijk werk los van de zuilen, los
ook van evangelisatie in welke vorm dan ook.' 76
De bovenstaande passage is door Ploeg onderstreept. Hoewel hij bij de oprichting van
Humanitas overtuigd was geweest van de noodzaak van maatschappelijk werk op humanistische grondslag, begon hij te twijfelen aan de juistheid hiervan. 'Ik maak me ongerust, of we
niet zelf bezig zijn aan de door ons zo verfoeide verzuiling,' schreef hij op 27 mei 1957 in een
brief aan het Dagelijks Bestuur van Humanitas." Hij schreef in deze brief bovendien dat het
werk van Humanitas allang niet meer uitsluitend op humanistische basis werd uitgevoerd. Bij
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Utreoht, 27 mei 1957

iIr.

Aan het Dagelijks Bestuur van Humanitas,
te
AMSTERDAM

Waarde Vrienden,
Na heel lange aarzeling deel ik U
mede, besloten te hebben te willen aftreden als
bestuurslid van Humanitas.
Het bevredigt mij niet, dat ik zo dikwijls de
gelegenheid mis, de vergaderingen van D.B. en e.B.
bij te wonen.
Het lijkt me intussen goed, niet alleen deze op zichzelf afdoende - overweging voor mijn aftreden
te gebruiken. Ik stel er prijs op hieraan toe te
voegen, dat ar enige belangrijke redenen zijn, die
mij een toenemend gevoel van onbehagen bezorgen bij
het voortduren van mijn be stuur slidmaat schap en dus
van mijn medevera.~twoordelijkheid voor de gang van
zaken.
Ken enthoueiasme heb ik destijds meegewerkt aan
de oprichting van Humanitas, omdat ik uitging van de
overtuiging, dat het noodzakelijk is een stuk maatschappelijk werk op humanietische grondslag te baseren.
Reeds lang eohter betwijfel ik. of dit standpunt juist is. en de artikelen van Laansma en Dr.de
Jongh in nrs.4 en 8 van de lopende jaargang van het
!ijdschrift voor Maatschappelijk Werk hebben mijn
twijfel niet weinig gevoed. Ik maak me ongerust, of
we niet zelf bezig zijn aan de door ons zo verfoeide
verzuiling.
Zelfs als ik deze twijfel overwin, blijven er
nog een prinoipiäle en een practische bedenking op
dit punt bestaan. De principiële is, dat mij telkens
blijkt, dat bij de benoeming van pereoneel, dat met
het uitvoerende werk wordt belast, de vraag, of deze
mensen overtuigde humanisten zijn, nauwelijks aan de
orde kan komen. Zekerheid, dat onze arbeid op humanistische basis en in humanistische geest wordt uitgevoerd, 1s er dUB allerminst.

De eerste pagina van de brief waarmee H. Ploegjr. zijn aftreden bekend maakte aan het hoofdbestuur
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sollicitaties kon van de beroepskrachten immers geen humanistische levensbeschouwing
worden geëist. Ploeg zag daarom nauwelijks verschil meer tussen Humanitas en de algemene
instellingen en beschouwde het langs elkaar heen werken van de verschillende instellingen als
verspilling van arbeidskracht en geld.
In de ogen van Ploeg was het maatschappelijk werk verworden tot een instituut op zich,
waarbij het bieden van daadwerkelijke hulp vergeten werd. Hij kon zich niet meer met
Humanitas vereenzelvigen en trad af:
'Deze critische beschouwing betref: het maatschappelijk werk in het algemeen. Tot mijn spijt echter
maakt Humanitas in dit opzicht geen gunstige uitzondering. Wij doen mee en profiteren allerwege
van algemene subsidieregelingen, die kabeljauwen toewerpen aan de confessionele instellingen en
spieringen aan Humanitas. Spieringen, die intussen groot genoeg zijn, om ons in staat te stellen ver
over de 100 bezoldigde functionarissen in dienst te hebben. ' 78
Het Dagelijks Bestuur reageerde teleurgesteld op het besluit van Ploeg, die overigens naast
bovengenoemde inhoudelijke argumenten ook tijdgebrek aanvoerde als oorzaak van zijn
aftreden. Ploeg gaf in zijn brief echter wel de essentie van de discussie weer: er bestond
binnen Humanitas een duidelijke spanning tussen de bestuurlijke top en de praktijk. Hoewel
Humanitas in de praktijk allang niet meer zuiver humanistisch was, bleef de top aan de
grondslag vasthouden. Zo was het de buitenwereld, noch veel leden van Humanitas, duidelijk waar Humanitas precies voor stond en op welke groep zij zich richtte."? Het was hoog
tijd voor een brede discussie binnen de vereniging.

Een identiteitsdebat
DE DISCUSSIE over de levensbeschouwelijke identiteit op het congres van 1957 was door het
hoofdbestuur grondig voorbereid. Het had een nota gepresenteerd als basis voor de discussie
en bij een deel van de afdelingen waren de meningen van tevoren gepeild. In de nota sprak
het bestuur zich uit over de achtergrond van Humanitas. Het beschouwde deze achtergrond
meer als een mens- dan als een levensbeschouwing.
Geloof en vertrouwen in de intrinsieke
waarde van ieder mens was het vertrekpunt van ieder handelen:
'Treffen wij geschonden menselijke waardigheid, dan is het de taak van Humanitas de mens te
stimuleren zijn eigen gaven te ontplooien en de ontplooiingsmogelijkheden
te bevorderen daar waar
belemmerende factoren in of buiten hem de overhand hebben of dreigen te verkrijgen.' 80
Een medewerker van Humanitas zal de mens in nood dus nooit proberen te winnen voor een
bepaalde levensovertuiging, maar zal hem willen helpen zijn eigen persoonlijkheid te ontdekken. Het bestuur stelde daarbij dat Humanitas zich moest beperken tot het maatschappelijk werk, en begeleiding bij problemen van levensbeschouwelijke aard moest overlaten aan
geestelijk raadslieden en het Humanistisch Verbond.
De afdeling Rotterdam diende naar aanleiding van de bestuursnota een voorstel in tot
afschaffing van de toevoeging 'op humanistische grondslag' in artikel één en twee van de
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statuten (zie bijlage I). De afdeling was van mening dat het voor de beroepsmatige uitoefe-

ning van het maatschappelijk werk niet uitmaakte of het solidariteitsbewustzijn voortkomt
uit een godsdienstig geloof, of uit een humanistische levensvisie. Het hoofdbestuur wilde het
voorstel niet direct overnemen, maar stelde voor de principiële achtergrond van Humanitas
op het congres te bespreken alvorens eventuele veranderingen in de statuten aan de orde te
stellen."
De precieze omschrijving van de taak van Humanitas leidde tot een heftige discussie. Een
deel van de afgevaardigden was van mening dat Humanitas naast het praktische werk wel
degelijk een humaniserende taak had en dat (humanistische) bezinning op bijeenkomsten
voor medewerkers aan de orde moest komen. Anderen vonden dit juist de taak van het
Humanistisch Verbond en de vrijzinnig protestantse kerkgenootschappen
en wilden dat
Humanitas zich alleen bezig hield met het uitvoerende werk. De humanistische levensbeschouwing was daarbij slechts een waarborg voor 'het leveren van hulp voor allen die dat
vragen, ongeacht hun levensbeschouwing.' 82
Over de humanistische grondslag waren de meningen verdeeld. Een deel van de leden
wilde alles bij het oude houden, omdat maatschappelijk werk in hun ogen wel degelijk op
levensbeschouwing gebaseerd moest zijn. Een ander deel wilde de toevoeging 'op humanistische grondslag' uit de naam schrappen om misverstanden te voorkomen, maar was wel
tevreden over de omschrijving van de doelstelling van Humanitas in artikel twee van de
statuten. De laatste en kleinste groep wilde ook artikel twee wijzigen vanuit dezelfde
gedachte waarop het voorstel van de afdeling Rotterdam was gebaseerd. Hierbij werd
opgemerkt dat niet-humanisten op dezelfde wijze maatschappelijk werk bedrijven, met
dezelfde uitgangspunten. 'De volledige aanvaarding van de mens' is niet exclusief humanistisch, zodat de toevoeging 'op humanistische grondslag' in de ogen van deze groep overbodig
was."
Het is opvallend dat de beroepskrachten, voor zover zij een stem hadden, grotendeels
voorstander waren van het laatste standpunt. In de praktijk had het werk van Humanitas niet
méér met humanisme te maken dan dat van andere organisaties. Zo waren vanaf het begin
beroepskrachten van andere richtingen aangetrokken, zodat van veel 'humanisme' in het
uitvoerende werk geen sprake was.!' De discussie werd uiteindelijk verdaagd naar het
volgende congres in 1959, met de belofte dat het hoofdbestuur zich ernstig op de kwestie zou
bezinnen.

De knoop wordt (niet) doorgehakt
HET HOOFDBESTUUR
deed op het congres in I959 een voorstel tot wijziging van artikel twee
van de statuten.!' Artikel één kon volgens het hoofdbestuur ongewijzigd blijven. In het
nieuwe artikel twee werd de humanistische achtergrond van Humanitas uitgelegd, wat in de
oude redactie niet het geval was. (Zie bijlage I voor beide redacties.) Op het congres werd
veel kritiek geuit op de omslachtige formulering van het nieuwe artikeL Een aantal
afgevaardigden stelde voor de redactie over te laten aan een speciale commissie. Het hoofdbestuur wilde echter de zaak op dit congres afronden en hield vast aan het oorspronkelijke
voorsteL
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Een groot aantal afdelingen had eigen voorstellen ingediend, die alle in meer of mindere
mate afweken van het voorstel van het hoofdbestuur. De afdeling Rotterdam was bij haar
standpunt van 1957 gebleven: ze wees een verwijzing naar de humanistische grondslag in
beide artikelen af en stond dan ook niet achter het voorstel van het hoofdbestuur. Een afgevaardigde uit Rotterdam zette uiteen dat maatschappelijk werk gebaseerd op een levensbeschouwing uit de tijd was. Het moderne maatschappelijk werk maakte gebruik van
wetenschappelijke kennis, bovendien had een discussie over de levensbeschouwelijke grondslag geen enkel nut voor het uitvoerende werk. Het was niet voor niets dat juist Rotterdam
zich zo afzette tegen de humanistische grondslag. Vooral in de grote steden waren de scheidslijnen tussen de zuilen aan het vervagen en werd de humanistische grondslag door de
beroepskrachten als een last ervaren. Landelijk lag de situatie echter anders."
Een afgevaardigde uit Beverwijk stelde dat Humanitas duidelijk moest uitspreken dat zij
zich richtte op alle buitenkerkelijken,
'(. . .) en dat wij ons niet moeten beperken tot de mensen, die sympathiseren met een algemeen
humanisme en eventueel daarbij nog de vrijzinnigen. 87 Ik geloof, dat dat volkomen onjuist is
gesteld. Wij kunnen een heel andere taak vervullen en daarom ben ik van mening dat wij ons
moeten bezinnen op de naam die wij voeren op het visitekaartje dat wij de mensen voorleggen. ,88
Deze afgevaardigde wilde, en velen met hem, de naam van Humanitas minder verbinden met
het humanisme, met de bedoeling meer mensen aan te trekken." In 't Veld geloofde er niets
van dat een grotere afstand ten opzichte van het humanisme zou leiden tot meer leden:
'Aan de ene kant zullen we misschien iets gemakkelijker ingang vinden bij sommige buitenkerkelijken, maar daartegenover staat, dat we ongetwijfeld sterke weerstand gaan opwekken bij de
confessionele organisaties en instellingen. Dat staat wel vast. Een heel tekenend voorbeeld is, dat
toen Evert Vermeer als voorzitter van het Humanistisch Thuisfront tijdens een gesprek met Minister
Staf zei: Wat zou je ervan denken, als we dat woord humanistisch eens weglieten, Staf toen zei:
Dan zou ik onmiddellijk de subsidie intrekken. '9°
Kennelijk was de maatschappij nog niet aan ontzuiling toe. En vooral de overheid, die de
subsidiepot beheerde, legde dus grote nadruk op de levensbeschouwelijkheid.
Uiteindelijk deed een afgevaardigde uit Voorburg het voorstel de toevoeging 'op humanistische grondslag' uit het eerste artikel te schrappen, maar het voorstel van het hoofdbestuur
ten aanzien van artikel twee over te nemen." Hierbij werd het argument genoemd dat de
naam Humanitas de lading al voldoende dekte. Niet iedereen was het echter eens met dit
compromisvoorstel, zoals de afdeling Wageningen:
'Wij wijzen het af dat de zin 'op humanistische grondslag' uit artikel

1

verdwijnt omdat men dit

ten eerste uit zuiver opportunistische redenen wil laten verdwijnen. Ik heb namelijk geen andere
motieven gehoord .9' Ten tweede omdat we er totaal geen praktisch nut in zien en ten derde omdat
het de samenwerking met de protestants christelijke organisaties naar ons inzien bemoeilijkt, waar
wij juist in de kleine afdelingen op zijn aangewezen, omdat men ons zal toevoegen dat de
humanistische wolven zich van nu af aan in schaapskieed tooien. '9l
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Na lang beraad werd unaniem besloten het compromisvoorstel aan te nemen. In 't Veld wilde
geen stemming over de afzonderlijke artikelen omdat hij boven alles de eenheid binnen de
vereniging wilde bewaren. Om dezelfde reden heeft de afdeling Rotterdam het voorstel
uiteindelijk aanvaard. G. Rietveld, toentertijd voorzitter van de afdeling Rotterdam en tevens
lid van het hoofdbestuur, herinnert zich deze vergadering nog goed. Hij stond als één van de
weinigen in het hoofdbestuur achter het voorstel van Rotterdam, maar moest zich neerleggen bij de meerderheid. Volgens hem had de afdeling Rotterdam vanaf het begin niet gedacht
dat haar voorstel het zou halen, en had zij ook geen behoefte de zaak koste wat kost op de
spits te drijven."
Het was een interessant compromis geworden. Het aanvankelijke oogmerk van de discussie
-een eigen inhoud geven aan het begrip humanisme, los van het Humanistische Verbondkreeg zijn beslag in de nieuwe versie van artikel twee. Het begrip 'algemeen humanisme' dat
in het nieuwe artikel twee werd gebruikt, was een poging de oorspronkelijke achtergrond
van Humanitas te omschrijven. Het is de vraag of het er met dit nieuwe begrip voor gewone
mensen begrijpelijker op was geworden.
Afgezien daarvan stelde de nieuwe redactie van de eerste twee artikelen van de statuten
(bijna) iedereen tevreden: zij die last hadden van het humanisme 'op het visitekaartje' en zij
die bang waren voor de confessionelen. De consequentie was wel dat het artikel vaag en voor
meerdere uitleg vatbaar bleef. Het was nog te vroeg gebleken voor loskoppeling van levensbeschouwing en maatschappelijk werk, maar daarmee was de kwestie niet afgedaan. Zoals uit
de volgende hoofdstukken zal blijken, zijn meningsverschillen over de grondslag van de
vereniging een rode draad in de geschiedenis van Humanitas.
De invloed van deze discussie en de uitkomst ervan op het eigenlijke werk in de praktijk is
moeilijk in te schatten. Vermoedelijk is die invloed klein geweest, dergelijke kwesties waren
vooral belangrijk voor de meer theoretische 'top' van de vereniging. Tekenend hierbij is het
feit dat gedurende de hele discussie, die toch zo'n vier jaar aan de orde is geweest, noch het
kaderorgaan Humanitas, noch het ledenorgaan Van Mens tot Mens aandacht aan dit onderwerp hebben besteed. Waarschijnlijk was het merendeel van de vereniging vooral druk met
meer praktische bezigheden.

36

DEBL 2

Laridelijke onnnrikkelingen in het welzijnswerk 1945-1995

'Waar blijft tuh die wet ilie normen hoort in te houdm voor hetgeen de weiuiil ten aatzietr
van

orrs

uter* hoort te iloen en te lann? Er lW noS fiiet

eerrs een

van de rcguing 4ftomstig

onfiuery op toÍel. De rcgeingbelulpt zich ma rcgelingctr ail hu, net cinrhircs en oeluzes.

Waarbffi

de untgatu?'%

A. Stempels, voorzitter van Humanitas

196?-19177

4
Orvr

Aspecten van de geschiedenis van het welzijnswerkru

nrr inzicht in het beleid en de activiteiten

vemrimen, zal

in dit hooftlstuk de rol

van Humanitas en de ontwikkelingen te

van de overheid in het welzijnswerk worden

belicht' De nadruk ligt op het algemene beleid van de landelijke overheid
na de Tweede
'Wereldoorlog.
Niet alle onrwikkelingen die zich in de beschreven periode hebben voorgedaan, waren echter van evenveel belang voor het beleid van
Humanitas. Daarom is
gekozen voor een beschrijving van een drietal belangrijke ontwikkelingen
die als een
rode draad door de hele geschiedenis van het welzijnswerk lopen. Hierbij
is niet gestreeftl
naar volledigheid, maar naar een kernachrige weergave van een achtergrond
van waaruit

de onrwikkeling van Humanitas in dezelftre periode begrepen kan worden.
De ontwik-

kelingen die aan de orde komen, zijn achtereenvolgens:

.

de pogingen van de overheid om de samenleving te veranderen;

' het streven van het ministerie van Maatschappelijk

'W'erk

naar decentralisatie en

regulering van haar beleidsterrein;

'

het overheidsstreven naar samenwerking tussen de verschillende levensbeschouwelijke
groeperingen in de samenleving.

In de hieropvolgende hoofdstukken zullen deze ontwikkelingen worden gekoppeld
aan
de specifieke situatie van Humanitas.

Eerst een korte inleiding over de gebruikte terminorogie. In de periode
na de Tweede
Wereldoorlog zijn de benamingen van het werkterrein van Humanitas vele
malen veranderd.
In de beginperiode werden alle activiteiten van Humanitas aangeduid met de ter1,
maatschappelijle werk, waarvan algemeen maatschappelijk werk (inàividuele
maatschappelijke
dienstverlening) een onderdeel was. Later werd het opbouwwerk
afzonderlijk daaraan
toegevoegd' In de loop derjaren werd de teÍrr, maatsehappelijk werk echter gereserveerd
voor

wat eerder algemeen maatschappelijk werkheette. Alle activiteiten samen
-behalve het opbouwwerk, dat later werd uitgebreid tot samenleuingsopbouw- werdenaangeduid
met de term maatschappelijke ilienstueilening. Vanaf r98o werd samenlevingsopbouw
aangeduid met de term
maatschappelijk activeingswerle. Dit werk richt zich op de levensbeschouwelilke
achterban. Om
het nog ingewikkelder re maken, dekt de terrr- werzijnswerk zowelsamerrlevirrgsopbouw
als
maatschappelijke dienstverlening, plus het sociaal-cultureel werk
dat echter nooit een activiteit van Humanitas is geweest. De venchillende rermen zullen in de hoofclstukken
gebruikt worden, aÍhankelijk van de periode waarover gesproken wordt
en de lading die de

tenn moet dekken.
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Verandering van de samenleving
VÓÓn »E Tweede Wereldoorlog en

kort daarna betekende maatschappelijk werk voomamelijk
het scheppen van voorzieningen voor en het helpen van mensen in nood. Dit kwam naast
materiële bijstand vooral tot uiting in werkzaamheden als gezinsverzorging, kinderbescher-

ming, algemeen maatschappelijk werk, bejaardenwerk en reclassering. In 1899 werd in
Nederland voor dit werk de eerste school opgericht, de Amsterdamse 'Opleidingsinrichting
voor socialen arbeid'. Deze school begon met het geven van cursussen en groeide geleidelijk
uit tot een beroepsopleiding voor maatschappelijk werk(st)en. Na de Tweede Wereldoorlog,
toen er inmiddels meer scholen voor maatschappelijk werk waren, groeide het besef dat de
opleiding moest worden verbeterd en meer gebruik moest maken van de in die tijd opkomende sociale wetenschappen. Daamaast werd gepleit voor wettelijke bescherming van
het beroep van maatschappelijk werker.eT
Nadat in r949 minimale opleidingseisen waren vastgelegd, werd halverwege de jaren vijftig
door de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk (nnrr,rw) een opleidingscommissie
ingesteld; hiermee werd de opleiding gereguleerd.es De opwaardering van het maatschappelijk
werk werd mede gestimuleerd door de oprichting in rg5z van een apart ministerie voor dit
terrein, waarvan de staf wetenschappelijk geschoold was. Hoewel beschreven als het produkt
van de toenmalige coalitieverhoudingen, past de oprichting van het ministerie in de sociale
veranderingen van dat moment.e De instelling van het ministerie heeft op haar beurt de
onrwikkeling van het maatschappelijk werk weer beïnvloed.
In de jaren vijftig veranderde de aard van het maatschappelijk werk als gevolg van sociaaleconomische veranderingen die na de Tweede Wereldoorlog optraden en de hierboven
beschreven professionalisering. Gedreven door een nieuw geloofin de maakbaarheid van de
samenleving en geihspireerd door ervaringen in de Verenigde Staten kreeg het maatschap-

pelijk werk een rweede functie: het opbouwwerk of maatschappelijke opbouw. Het opbouwwerk was geihspireerd door de Amerikaanse 'community organisation' en was gericht op het
activeren van het individu en de verbetering van de harmonie met de omgeving.
'In ile Neileilanilse situatie zou deze "community organisation" of maatsehappelijb opbouw kunnen woilen omschteuen als: het uoortilurenil streuen om op deskunilige wíjze in een bepaalil samenIeuingsuerband de behoefte uan ile bevolking op een bepaalil tenein zoueel nogelijk te beureiligen en

wel door de afstemming van ile werkzaamheilen uan ile particuliere organisaties en ouerheíilsinstellingen op elkaar en iloor bíj de oplossing van ile gesignaleerile problemen oole ile bevolking te
betrekken."*

In Nederland werd het opbouwwerk onderdeel van de begeleiding van de bevolking
tijdens de industrialisatie. In r95r werd een aantal gebieden, zoals Zuid-Oost Drenthe,
Oostelijk Groningen en Noordelijk Limburg, aangewezen als ontwikkelingsgebieilen.In deze
gebieden heerste hoge werkloosheid, wat onder andere te maken had met de geografische
ligging en de sociaal-economische structuur. De overheid nam maatregelen om het industriële klimaat in deze regio's te verbeteren. Naast een economisch plan werd ook een sociaal
plan opgesteld, dat vanaf r95z werd gecoördineerd door een aparte aftleling van het in dat
jaar ingestelde ministerie van Maatschappelijk Werk. Gevreesd werd namelijk dat de
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industrialisatie van de agrarische gebieden naast een betere materiële situatie ook spanningen

zou veroorzaken in de lokale samenleving, in het gezin en bij individuele penonen. Het
opbouwwerk moest daarom de mensen bewuster maken van de veranderingen en hen
aanzetten tot particiPatie in het industrialisatieproces. Dit zou onder andere de arbeidsproduktiviteit ten goede komen. ook een aantal groorstedelijke wijken kwam voor
opbouwwerkzaamheden in aanmerking.

Bij de opzet van het opbouwwerk maakte het ministerie van Maatschappelijk '[/erk
gebruik van de toentertijd meest gangbare identiteitskaders: de levensbeschouwelijke. De
vier grote levensbeschouwelijke groeperingen (hervormd, gereformeerd, katholiek en
humanistisch) kregen elk de gelegenheid een gecommitteerde aan te stellen. Hun taak werd
als volgt omschreven:

'

"EenJunctionais die tot taak heeft ile ailuiseing ouer het maatschappelijle opbouutwerk... met
in de probleemgebieden."'o' Deze uier gecommitteerilen hebben uan tijd tot tid onilerling en
met het ministeie uan Maatschappelijk Werle formeel overleg over sociale planning en maatschappelijk opbouutwerk. AlIe vier hebben persoonlijk, als ileskunilige zitting in ile werkgroep 'sociale
planning' yan ile Nr.v.w .' 'o"
name

Het eerste doel van het ministerie was in elk dorp een dorpshuis te stichten, waarvan alle

zuilen gezamenlijk gebruik konden maken.'o3 Vanuit deze huizen konden venchillende
voÍÍnen van immateriële hulpverlening worden opgezet. De uiwoering hiervan werd overgelaten aan het particulier initiatief, dat vanuit de eigen levensbeschouwing een bijdrage aan
het opbouwwerk wilde leveren. Dit gold ook voor de financiering van het werk: rond r95o
betaalde het particulier initiatief de helft van de kosten van het maatschappelijk werk uit
eigen zak. De overige 5o% werd door de landelijke overheid en de gemeenten gefinancierd.'oa
In de loop der jaren veranderde de functie van het opbouwwerk. Tot in de jaren zesrig was
het een instrument om de industriële poliriek te begeleiden, maar halverwege de jaren zestig
werd deze positie van het opbouwwerk ter discussie gesteld. Het opbouwwerk moest een
actievere rol gaan spelen en een bijdrage leveren aan de vergroting van de 'leeÍbaarheid' van

het land, de verbetering van de intermenselijke relaties en de ontwikkeling van nieuwe
democratische verhoudingen; het kreeg de functie van 'maatschappelijke actie'. Er werden
verhitte discussies gevoerd over de aard en de invulling van het opbouwwerk, dat later met
nieuwe taken werd verbreed tot 'samenlevingsopbouw'.,oj
Nieuw onderdeel van de samenlevingsopbouw was het 'maatschappelijke activeringswerk',
of levensbeschouwelijk opbouwwerk. Dit werk werd uitgevoerd door de levensbeschouwelijke organisaties en richtte zich op speciÍieke groepen. Her opbouwwerk werd in de jaren
tachtig geheel overgelaten aan de gemeenten, die het in veel gevallen hebben afgeschaft. De
Iaatste jaren is de 'klassieke' vorm van opbouwwerk uit de beginjaren na de oorlog, het
bijelkaar brengen van mensen en de onderlinge contacten verbeteren, weer opgedoken als
'Sociale Vemieuwing'.

De overheid creëerde dus faciliteiten, maar het uiwoerende werk werd grotendeels overgelaten aan het particulier initiatief. Dit bteek een dure en inefliciënte werkwijze te zijn. Er
kwamen steeds meer (verzuilde) instellingen die op hetzelfde terrein werkzaam waren. In de
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grote stedei was dit niet zo bezwaartijk. In de kleinere plaatsen traden met dit systeem echter
doublures op wanneer alle levensbeschouwelijke groepen eigen instellingen oprichtten. Ook
werd vooral door mensen uit het vetd kritiek geuit op het gebrek aan samenhang in het
sociale beleid. De gedeeltelijke oplossing van dit probleem, samenwerking tussen de verschillende levensbeschouwelijke instellingen, liet lang op zich wachten. (Zie paragreaf 3 van dit
hooftlstuk.) Dat het beleid weinig coherent was, werd overigens mede veroorzaakt door het
ontbreken van een wettelijke regeling voor het maatschappelijk werk. De totstandkoming
van die regeling wordt beschreven in de volgende partgraaf.

Decentralisatie en wettelijke regulering
DE Naoonrocsr geschiedenis van het welzijnswerk werd voor een belangrijk deel bepaald
door het streven van het ministerie van Maatschappelijk Werk (latere ministeries die verantwoordelijk waren voor het maatschappelijk werk: van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
'W'erk, cnrvr; van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, wvc en van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, vws) naar regulering en decentralisatie van het welzijnswerk. Het maatschappelijk
werk is in de naoorlog e jaren getransformeerd van een verzameling van door vrijwilligen
uitgevoerde acciviteiten tot een professionele bedrijÍitak met speciaal daartoe opgeleide
beroepskrachten. Door deze professionalisering groeide de behoefte aan wettelijke
regulering, en aan decentralisatie van het beleid.
Een eerste stap in deze richting was de Bijstandswet van r9ó3, waarin een deel van de
werkzaamheden van het ministerie van Maatschappelijk Werk wettelijk werd geregeld. Voorheen had de overheid het particulier initiatief een bijdrage gegeven in de kosten van de
materiële bijstand. Nu werd de materiële bijstand een primaire overheidstaak. Het ministerie
van Maatschappelijk Werk werd in hetzelfcle jaar omgevorÍnd tot ministerie van cRM.
De Bijstandswet veranderde de verhouding tussen overheid en particulier initiatief, De wet
onrkoppelde de materiële en de immateriële bijstand. Zo werd de immateriële bijstand, het
maatschappelijk werk, een zelfitandig onderdeel van het beleid en in principe een taak van het
particulier initiatief. Het maatschappelijk werk werd door overheid en particulier initiatief
samen en op gelijke basis verzorgd en geÍinancierd door middel van subsidieregelingen.
Doordat de toewijzing van subsidies jaarlijks werd vastgesteld en de gemeenten vervolgens niet
verplicht waren zich eraan te houden, was het elk jaar de waag of het werk kon worden
voortgezet. Een wettelijke regeling zou het particulier initiatiefeen betere rechtspositie geven.
Tijdens de eerste besprekingen ter voorbereiding van een wettel{ke regeling werd
uitgegaan van de volgende definitie van maatschappelijk werk:
'Iniliuidueel maatschappelijle werb en andere uormen van sociale dienstueiening, arbeiil ten behoeue
geicht op tenitoiale sdmenlevingen."$

uan gíoepefi ïan peÍsonen en gezinnen en opbouun»erle,

deze definitie was maatschappelijk werk een dusdanig ruim begrip geworden dat het de
departementale grenzen overschreed. Reclassering en kinderbescherming, nauw gelieerd aan
het ministerie van Justitie, werden ook tot het maatschappelijk werk gerekend, evenals

Met

de gezinszorg, die banden had met Volksgezondheid. Lange tijd is door het ministerie van
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cRM gestreeftl nàar een wet die alle vormen van maatschappelijk werk omvatte, wat op
groot verzet stuitte bij de andere betrokken departementen. Uiteindelijk is die er ook
niet gekomen.

Onderdeel van deze pogingen van cRM was de instelling van verschillende commissies
om de mogelijkheden voor een subsidiewet te onderzoeken. Hierbij kwam het departement
herhaaldelijk in botsing met de NRMw, die de particuliere organisaties vertegenwoordigde.
Terwijl de overheid het beleid wilde decentraliseren, pleitte het particulier initiatief er juist
voor om de gemeenten meer te binden aan voorschriften van de landelijke overheid en zo
minder zelfstandige bevoegdheden te geven. De particuliere organisaties vreesden dat de
gemeenten bij vrije besteding van het budget voor maatschappelijk werk dit geld voor
andere doeleinden zouden aanwenden. Te veel decentralisatie zou bovendien een structureel beleid door het particulier initiatief onmogelijk maken. Het departement was echter
van mening dat de toegenomen invloed van de gemeenten op het gebied van het maatschappelijk werk niet meer terug te draaien was. De bronnen zijn niet erg duidelijk over de
motieven van de overheid om tot decentralisatie over te gaan. Het is mogelijk dat zij van
mening was dat het voornamelijk plaatselijk georiënteerde maatschappelijk werk ook
plaatselijk moest worden gesubsidieerd.
Een andere belangrijke kwestie was de ordening van her maatschappelijk werk. Het
departement stelde voor te ordenen naar werksoort en niet, zoals gebruikelijk was, naar
uitvoerende instelling. Vooral Humanitas maakte hiertegen groot bezwaar: het maatschappelijk werk zou in haar optiek verbrokkeld raken en de samenhang tussen de
verschillende werksoorten, een belangrijk kenmerk van Humanitas, zou sterk afnemen.
Bovendien zou de functie van de levensbeschouwelijke toporganen (zie pa,glna z7)
worden uitgehold.
Het departement bleef echter bij het standpunt dat een belangrijk deel van de voorzieningen moest worden gedecentraliseerd. Deze voorzieningen (en de regelgeving eromheen)
moesten bovendien opnieuw worden geordend, om voor de cliënt meer duidelijkheid te
scheppen. In het midden van de jaren zeventig kwam het departement met het voorstel een
deel van de voorzieningen aan de gemeenten over te laten en alleen de zogenaamde basisvoorzieningen vanuit het departement te financieren. Hiervoor was een kaderwet ontwo{pen,
de verschillende werksoorten konden door middel van deelwetten worden toegevoegd. Dit
ontwelp werd door de Welzijnsraad'o7 goedgekeurd, waarop de wet en de daarmee gepaard
gaande decentralisatie een aantal jaren in venchillende gemeenten is uitgeprobeerd. In deze
fase bleek dat de kaderwet de noodzakelijke centrale sturing miste en dat de deelwetten
zouden leiden tot een monsterwet en hernieuwde verbrokkeling.

Bij de omvorming van het ministerie van cRM tot

ministerie van wvc flWelzijn,
in r98r werd een nieuwe weg ingeslagen. Het departement
nam het besluit tot een kleinere wet, die uiteindelijk in 1987 als Welzijnswet werd

Volksgezondheid en cultuur)

aangenomen. In deze wet werd een deel van de maatschappelijke voorzieningen geregeld.
Voor de overige onderdelen werden aparte wetten gemaakt. Zo werd de intramurale
bejaardenzorg in de Wet op de Bejaardenoorden gedecentraliseerd naar provinciaal niveau,
evenals de jeugdhulpverlening in de Wet op de Jeugdhulpverlening. De gehandicapten-

voorzieningen

en de

gezinsverzorging werden ondergebracht
Bijzondere Ziektekosten (awoz).
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De Welzijnswet voorzag in een structuur waarin zowel het beleid als de financiering was
gedecentraliseerd en de gemeentelijke en provinciale overheden meer beleidswijheid kregen.
Het sociaal-cultureel werk (te weten: speeltuinwerk, jongerenwerk en buurthuiswerk) en het
opbouwwerk werden sterk gedecentraliseerd, het maatschappelijke activeringswerk echter
niet. De subsidies hiervoor werden door het departement op landelijk niveau toegekend. Zo
hield het particulier initiatiefl dat door de decentralisatie belangrijk aan invloed had ingeboet,
een troeÍkaart in handen.
In de jaren negentig is een aantal nieuwe onrwikkelingen op gang gekomen. Provinciale
overheden zijn in toenemende mate bezig met regionalisering van bepaalde voorzieningen,
waarbij de samenhang tussen venchillende gebieden belangrijker is dan formele provinciegrenzen. Het departement heeft, zoals uit het voorafgaande bleek, lange tijd gestreefd naar
decentralisatie omdat men zich realiseerde dat daadwerkelijke sturing door het ministerie van
de uiwoering op plaatselijk niveau erg gering was. De laatste jaren heeft het departement
echter een toenemende behoefte gehad meer invloed uit te oefenen op het welzijnswerk. Dit
wil men bereiken door in het voorstel tot een nieuwe welzijnswet het element van 'kwaliteit'
op te nemen. Voorheen werd de kwaliteitsbepaling van voorzieningen overgelaten aan de
gemeenten. Daamaast probeert het departement invloed uit te oefenen door middel van
projecten en experimenten, die een initiërende werking op de gemeenten kunnen hebben.
, Het is duidelijk geworden dat het welzijnswerk zich in de naoorlogse periode heeft ontwikkeld van kleinschalige, particuliere initiatieven waaraan de overheid gedeeltelijk bijdroeg,
tot een grootschalige bedrijfstak die voor honderd procent wordt gefinancierd door de overheid, deels landelijk, deels provinciaal. Vrijwel alle werkterreinen waarop Humanitas actief
was, werden gedecentraliseerd naar regionaal oflokaal niveau, waardoor de invloed van het
particulier initiatief aanzienlijk is afgenomen. Een andere onrwikkeling die in hoge mate
heeft bijgedragen aan de aÍbraak van het primaat van het particulier initiatiefop het gebied
van de maatschappelijke dienswerlening, was de samenwerking tussen de venchillende

levensbeschouwelijke organisaties.

De samenwerking tussen de verschillende
levensbeschouwelij ke groeperingen
DE vEnsNmprn»r organisatie van het maatschappelijk werk, die in de eerste paragraaf van dit
hoofclstuk reeds aan de orde kwam, was het gevolg van de vergaande verzuiling van de

Nederlandse samenleving.

Het maatschappelijk werk was daarvan een afspiegeling,

een

situatie die overigens door de subsidiepolitiek van de overheid werd bevorderd (zie hoof<lstuk z).
Het maatschappelijk werk werd uitgevoerd door de verschillende levensbeschouwelijke
groepen, die alle op de divene terreinen activiteiten ontplooiden. Dit betekende dat in een
bepaalde plaats een katholieke, een hervormde, een gereformeerde en een humanistische
organisalie voor gezinsverzorging kon voorkomen. (In een enkele plaats, zoals Amsterdam,
waren er meer groeperingen vertegenwoordigd, zoals bijvoorbeeld het Joods Maatschappelijk
Werk dat nog steeds bestaat.) Samenwerking tussen de zuilen kwam wel voor, maar was zeker
niet vanzelGprekend. Daamaast was er in de regel binnen de zuilen -behalve binnen Humani-
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tas- nauwelijks contact tussen de verschillende werksoorten. Het hervormde maatschappelijk
werk overlegde dus niet of nauwelijks met de hervormde gezinsverzorging ter plaatse. Het
spreekt voor zich dat dit, zeker in de kleinere plaatsen, niet efiiciënt was en dat het ministerie
van Maatschappelijk Werk er weinig voor voelde om al deze instellingen afzonderlijk te
subsidiëren. Daarom zette de overheid het particulier initiatief aan tot samenwerking.

De gezinsverzorging was in het naoorlogse Nederland een snel opkomende tak van hulpverlening
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Eerst moest de samenwerking binnen de zuilen verbeterd worden. Daarom stelde de overheid landelijke en provinciale samenwerkingsorganen'og in, met als belangrijkste opdracht het
stimuleren van de coördinatie van het maatschappelijk werk in eigen kring. De
samenwerkingsorganen legden zich aanvankelijk toe op ondersteuning van het uiwoerende
werk, maar moesten uiteindelijk uitgroeien tot beleidsorganen voor het maatschappelijk
werk. Tijdens de evaluatie van de samenwerkingsorganen bleek echter dat hun functioneren
zeer te wensen over liet. De verschillende werksoorten bleken zich voornamelijk met hun
eigen belangen bezig te houden. De overheid vond een oplossing in uitbreiding van de taken
van de provinciale opbouworganen, die in de jaren na de Tweede 'Wereldoorlog door de
stichting Nederlands Volksherstel waren ingesteld. Deze organen, bestaande uit vertegenwoordigen van de verschillende levensbeschouwingen, gingen zich bezig houden met onderzoek en bemiddeling. De samenwerkingsorganen bleven echter bestaan. Politiek ontstond
hierover een ware richtingenstrijd: de PvdA wilde sterke provinciale opbouworganen, de
confessionele partijen daarentegen pleitten voor sterke samenwerkingsorganen.
Naast de overheid ging ook de Nnuw op zoek naar een nieuwe organisatievorm, waarbij
het in het belang van de Raad (lees: particulier initiatieÍ) was dat de waarden van de venchillende levensbeschouwingen niet verloren gingen. Mede onder invloed van maatschappelijke
veranderingen was het verzuilde karakter van het maatschappelijk werk sterk onder druk
komen te staan. De particuliere organisaties raakten steeds meer doordrongen van de.noodzaak van interlevensbeschouwelijke samenwerking. Een deel van de maatschappelijke
voorzieningen, waarvoor de levensbeschouwelijke basis niet meer relevant was, kon eventueel
naar de overheid worden afgestoten. Een andere oplossing was de ordening van het maatschappelijk werk op basis van de problematiek van de cliënt (de 'problem- en client-centered'
ordening).
De Nnrvrw besloot ín t967 tot een interne reorganisatie volgens dit principe. De naam werd
veranderd in Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de Raad kreeg twee secties,
maatschappelijle werk en opbouwwerk. De levensbeschouwing werd ondergeschikt gemaakt
aan de doelmatigheid van de organisatie, een principe dat ook tot uiting kwam in de nota
Structureel perspectieJ die de Nnuw ín r97o presenteerde. In deze nota werd gepleit voor een
meer doelmatige structuur van de sociale dienswerlening (hieronder werd zowel professioneel werk als vrijwilligenwerk verstaan), waarbij het levensbeschouwelijk beginsel niet meer
werd gezien als het enige organisatiecriterium. In de nota werden echter geen concrete oplossingen aangedragen, en een poging deze te ontwikkelen mislukte.

In navolging van de nota Struetuteel perspectieJ maakten vijf levensbeschouwelijke
samenwerkingsorganen in een beginselverklaring bekend dat ze wilden samenwerken op het
terrein van de maatschappelijke dienswerlening. De werkzaamheden van de samenwerkingsorganen waren door het ministerie van cRM in twee functies opgedeeld, 'FI' en 'Ez'. De
functie rr was 'de bevordering van deskundige bedrijfivoering in de maatschappelijke dienstverlening', het 'klassieke' maatschappelijk werk zoals beschreven in de eerste paragraaf van dit
hooftlstuk.'q De tweede functie, F2, was 'het activeren van het levensbeschouwelijk achterland tot het leveren van bijdragen aan de doeleinden van de samenlevingsopbouw'."o De
samenwerking van de levensbeschouwelijke organisaties beperkte zich grotendeels tot de

Fr-functie.

De

samenlevingsopbouw daarentegen werd voor de levensbeschouwelijke
voort te zetten en de eigen identiteit te behouden.

organisaties hèt middel om de activiteiten
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De interlevensbeschouwelijke samenwerking werd eveneens bevorderd door een circulaire
die het ministerie van cRM in rgTo uitbracht. Deze was vooral van belang voor de kleine
instellingen voor gezinsverzorging, gezinshulp en algemeen maatschappelijk werk. De
circulaire legde de minimale omvang van deze instellingen vast. Instellingen voor gezinsverzorging moesten ten minste vijftien krachten in dienst hebben, voor het algemeen maatschappelijk werk gold het aantal van minimaal vijf functionarissen per instelling."' Hierdoor
waren de kleine instellingen gedwongen te fuseren ten behoeve van een overzichtelijker en
doelmatiger dienswerlening. De overheid gaf vervolgens een financiële stimulans aan de
schaalvergroting en samenwerking: instellingen die veel beroepskrachten in dienst hadden of
nauw samenwerkten met andere instellingen, onwingen extra financiële middelen.
De besturen van de nieuwe, algemene instellingen werden samengesteld uit vertegenwoordigen van de verschillende levensbeschouwingen, waardoor deze ook wel 'gevulde
algemeenheid' genoemd werden. Voor de kleinere levensbeschouwelijke groepen, zoals
Humanitas, was dit niet voordelig. Zij werden in veel besturen ovenchaduwd door de grotere
vertegenwoordiging van de meer omvangrijke kerken.
In navolging van de samenwerking tussen de uitvoerende instellingen werden landelijke,
functionele koepels opgericht, zoals de Centrale Raad voor de Gezinsverzorging in rg72 en
de Stichting Maatschappelijke Dienswerlening der Landelijke Samenwerkingsorganen
('Joint') ín 1974. In de Joint' werden de ondersteunende taken ten behoeve van de maatschappelijke dienstverlening van de samenwerkingsorganen ondergebracht. Deze fusie
maakte een verandering van de structuur en benaming van de samenwerkingsorganen
noodzakelijk. De nieuwe naam van Humanitas werd: 'Humanitas, Nederlandse vereniging voor maatschappelijk dienstverlening en samenlevingsopbouw'."' Uiteindelijk verdwenen de meeste directe taken van het particulier initiatief op het gebied van
maatschappelijke dienstverlening in de samengevoegde, algemene instellingen en legden
de levensbeschouwelijke organisaties zich toe op de samenlevingsopbouw, later 'maatschappelijke activering' genoemd. Hoe dat bij de vereniging Humanitas verliep, wordt
beschreven in hoofclstuk 7 en 8.
In dejaren negentig heeft het departement echter ook op het gebied van de maatschappelijke activering interlevensbeschouwelijke samenwerking tot stand gebracht. Het maatschappelijke activeringswerk, dat voorheen per instelling werd gesubsidieerd, werd bijeengebracht
in een aparte cluster en voortaan als zodanig gefinancierd. Dit betekent dat de verschillende
levensbeschouwelijke organisaties onderling de subsidiegelden moesten verdelen, wat de
nodige samenwerking vereiste. De bedoeling was dat de particuliere organisaties gezamenlijk
tot een werkplan zouden komen. Dit is nog niet gelukt, men is een lichte samenwerkingsconstructie overeengekomen en heeft de oude verdeling van de gelden gehandhaaftl.

Uit het bovenstaande

verhaal

blijkt dat

dezelftle problemen -decentralisarie, de behoefte

wettelijke regulering, de aÍbrokkeling van de verzuiling, het streven naar doelmatigheid
versus de belangen van het particulier initiatief- telkens op andere manieren terugkeerden.
De meeste vraagstukken werden uiteindelijk wel opgelost, hoewel dit vaak erg lang duurde.
Dit illustreert hoe gecompliceerd de materie is. Tijdens de gesprekken met de betrokkenen
bleek dat zelfs voor hen niet alles altijd even helder is. Van een rechtlijnig beleid is dan ook
aan

geen sprake.
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Een bijkomende ontwikkeling was de professionalisering van het welzijnswerk. Hierdoor is

in de loop der jaren een toenemend aantal taken dat voorheen door vrijwilligen werd
uitgevoerd, in de gezinsverzorging, reclassering en gezinsvoogdij, overgenomen door
Dit heeft posirieve en negetieve effecten gehad. De
hulpverlening heeft een professionaliteit en continuiteit gekregen die voorheen ontbrak,

beroepskrachten en geïnstitutionaliseerd.

maar tegeliikertijd is de maatschappelijke betrokkenheid van het grootste deel van de bevolking

afgenomen, ondanks de pogingen die in het kader van de samenlevingsopbouw zijn gedaan
om dit tegen te houden. In de volgende hoofclsrukken zullen de landelijke ontwikkelingen
worden gekoppeld aan de geschiedenis van Humanitas, om te beginnen zal de samenwerking
met de andere levensbeschouwingen worden besproken.
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Humanitas en de schaalvergroting

ItI Hoorosrux vier werden venchillende ontwikkelingen op het welzijnsterrein beschreven:

de manieren waarop de overheid en parriculiere welzijnsorganisaties trachtten

#jp.o in de samenleving, het decentralisatiestreven
deconfessionalisering van de samenleving die leidde

in

te

van diezelftle overheid en

de

tot samenwerking

tussen de voor-

heen zo verzuilde hulpverleningsorganisaties. In de nu volgende hoofclstukken zal worden
bekeken welke invloed deze ontwikkelingen op de vereniging Humanitas hebben gehad.

Hoofclstuk 5 behandelt de wijze waarop Humanitas de schaalvergrotingsperikelen heeft
beleeftl. Daamaast wordt

in

hooftlstuk 6 besproken hoe Humanitas omging met de

veranderde positie van zowel beroepskrachten als vrijwilligen binnen de vereniging.
Hoof<lstuk

7 gaat vervolgens in op de invulling die

Humanitas aan de samenlevings-

opbouw heeft trachten te geven; de praktijk daarvan is het onderwerp van hooftlstuk

8.

Hooftlstuk 9 behandelt tot slot de nieuwe initiatieven op het gebied van maatschappelijke
dienswerlening.

Bezinning op de positie van de vereniging Humanitas
Ds oNrwlrrBLINGEN die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven, hadden directe invloed
op het beleid van de vereniging Humanitas. Met het oog op de voorgenomen decentralisatie van het maatschappelijk werk (die pas in 1987 met de rotstandkoming van de
'Welzijnswet zijn
beslag kreeg) begon het hoofdbestuur van Humanitas in de jaren vijftig
met de opzet van gewestelijke centra. Het zwaartepunt van het beleid zou volgens de
plannen immers op provinciaal niveau komen te liggen. Met de gewestelijke centra
creëerde Humanitas op datzelftle niveau een gesprekspartner voor de overheid. De
gewesten gingen tevens nieuwe afdelingen opzetten en er werden provinciale functionarissen aangesteld ter ondersteuning van de vrijwilligers in het betreffende gewest.
Aangezien niet alle aftlelingen voor een beroepskracht in aanmerking kwamen, konden
de vrijwilligers uit die aftlelingen op deze wijze voor advies terugvallen op de gewestelijk
functionaris.
De invoering van de Bijstandswet in r9ó5 had grote gevolgen voor Humanitas. Op het
Congres van 1963, hetjaar dat de wet werd aangenomen, werd hierover reeds uitgebreid van
gedachten gewisseld. De wet gaf Humanitas en vergelijkbare organisaties een nieuwe uitdaging: bepaald werd dat degenen die van r t w bijstand onwingen om in hun kosten van

levensonderhoud te voorzien, vrij waren zich voor verdere, niet-materiële hulp te wenden

tot een organisatie voor maatschappelijk werk naar eigen keuze.
JI
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betekende mogelijke uitbreiding voor Humanitas, maar riep tevens tal van wagen op.
Welke groepen zouden voor Humanitas kiezen? En hoe groot was hun omvang? Bovendien
was Humanitas nog niet zover dat het mogelijk was in het hele land als hulpverlenende
instantie klaar te staen."4 Dit blijkt uit het aantal maatschappelijk werkers dat Humanitas in
1963 in dienst had: 3j in totaal. In dat jaar telde de vereniging 87 afclelingen; 23 da Ívan

kwamen

in

aanmerking voor één of meer maatschappelijk werken ten behoeve van het

algemeen maatschappelijk werk."r Deze cijfen geven aen dat Humanitas de hulpverlening
aan buitenkerkelijken niet in elke aftleling, laat staan in het hele land op zich kon nemen.
Vergeleken met de andere levensbeschouwelijke organisaties was Humanitas erg klein, de
kleinste van de vier grote groeperingen."ó Wat zou de nieuwe positie van Humanitas worden?
Het Congres boog zich in I9ó3 daarom over de plaats van Humanitas in de Nederlandse
samenleving en de mogelijke doelgroep van de vereniging.
Om te beginnen was de plaats van Humanitas in het geheel van particuliere organisaties
onduidelijk. De vraag of Humanitas nu een levensbeschouwelijke of een algemene vereniging
was, was nog steeds niet beantwoord. De levensbeschouwelijke organisaties aarzelden om
Humanitas zonder slag of stoot in hun midden op te nemen. En de algemene instellingen

hadden dezelftle houding:
'Degenen ilie voorstaniler zijn uan een organisatierorm op algemene grondslag hebben ook meestal
niet een beelil omtrent ile waag of Humanitas ileze algemeenheiil nastreeft oJ ilat men bij Humanitas
meer uoeh voor ile uerzuiling. Vaak hoort men dan ook ile veauchting slaken dat Humanitas ulees
noch uis

is."'7

In Nederland waren drie venchillende soorten instellingen werkzaam op het gebied van
het maatschappelijk werk: bijzonilere (dat wil zegget 'verzuilde'), algemene (waarin alle
levensbeschouwingen verenigd waren) en neutrale instellingen. De buitenkerkelijke
bevolkingsgroep kon zích, zo werd tijdens het Congres in een lezing uiteen gezet, in theorie
rot alle drie soorten instellingen wenden. Het deel van de buitenkerkelijken dat een wat men
toen noemde niet-godsdienstige levensbeschouwing aanhing, richtte zich doorgaans tot
Humanitas. Daamaast stond Humanitas open voor diegenen die zich bij de andere instellingen
niet thuis voelden."s
Hieruit bleek dat Humanitas wel degelijk een doelgroep had en derhalve kon stellen dat
het recht had naast de andere instellingen te blijven bestaan. Er was echter geen zicht op de
omvang van de doelgroep waarop Humanitas zich moest richten, al was het Congres van
mening dat de toename van de werkzaamheden in de voorgaande jaren de behoefte aan een
organisatie als Humanitas ruimschoots had bewezen. Met deze constatering was de weg vrij

voor een nieuw vraagstuk: de samenwerking met andere levensbeschouwelijke organisaties.

Samenwerking onder voorbehoud
overheid de voorwaarden moest scheppen voor een goede uiwoering van de immateriële hulpverlening. Deze hulpverlening was,
zoals gezegd, in hoge mete verzuild en verbrokkeld. Nu de overheid meer subsidies aan deze
EÉN veN de implicaties van de Bijstandswet was dat de
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sector ging verlenen, wilde zij ook iets te zeggen hebben over de organisatie. Daarom wilde
het ministerie meer aandacht besteden aan een doelmatige hulpverlening. Had zij in het
verleden juist de levensbeschouwelijke organisatievorm sterk gestimuleerd, nu was de overheid van mening dat deze organisatievorm in het licht van de deconfessionalisering van de
samenleving achterhaald was. Het maatschappelijk werk werd minder dan voorheen gezien
als 'middel om de mensen aan de kerk te binden'. Het had zich ontwikkeld tot een professionele sector, waarin levensbeschouwing weliswaar niet afwezig was, maar een veel bescheidener

rol speelde dan eerder het geval was geweest.
De ontzuilingsplannen van het ministerie vormden voor Humanitas geen onoverkomelijk
bezwaa4 al in 1959 was de volgende passage in artikel twee van de statuten opgenomen,
waarin -onder voorbehoud- voor samenwerking werd gepleit:
'(...) ZU

streeft voorts naar coörilinatie uan alle maatschappelijk werk en wenst daaftoe ile samen-

werking van instellingen en verenigingen welke op
zouer

ilit zoniler aantasting uan het eigen karakter

ilit

tenein werkzaam

zijn,

der vereniging nogelijk

te beuorileren, uoor

blijkt.'

Binnen de humanistische beweging werd sinds 1949 samengewerkt in de Stichting Humanistisch Thuisfront (met het Humanistisch Verbond), later ook in de Humanistische Stichting

voor Huisvesting van Bejaarden (nsnr)"e en de Bureaus voor Levens- en

Gezins-

moeilijkheden (met het Verbond). Daarnaast waren er enkele aftlelingen die op een bepaald
werkterrein al met confessionele instellingen samenwerkten; het jaarvenlag van 1955
vermeldde dat de aftleling Haarlem samen met enkele kerkgenootschappen een woningencomplex voor ouderen bouwde."o En zo waren er meer voorbeelden.
Maar de vereniging was niet onverdeeld enthousiast over samenwerking met confessionele
instellingen; zelÍi samenwerking met algemene overheidsinstellingen was een belangrijk
gespre}sonderwerp op één van de congressen aan het eind van dejaren zestig. Discussies over
het onderwerp riepen vaak emotionele reacties op:

'Het is uoor afilelingsbesturen uan Humanitas uaak heel moeilijk te beooilelen of zij wel of
niet zouilen ttoetefi saftienwerken. Het zal afdelingsbestuurilers vaak zwaar uallen, het werk
dat zij moeizaam opgebouwil hebben in te brengen in een algemene organisatie. Toch moet dit
kunnen. Het is als een kinil dat uolwassen is geworilen. Mefi fioet het als ouiler los kunnen
laten.""

In een interne notitie wees Van Grootheest, directeur van het Centraal Bureau, in r9ó4
op het feit dat Humanitas voor de keuze stond het eigen werk uit te breiden of zich te
richten op samenwerking met anderen. Hierbij wierp hij wederom de vraag op of
buitenkerkelijk maatschappelijk werk wel zo noodzakelijk was."' Het volledig opgaan
van de vereniging in algemene organisaties was echter onbespreekbaar. Vanwege de
gevoeligheid van het onderwerp werden andere mogelijkheden onderzocht om tot een
doelmatiger hulpverlening te komen, zoals schaalvergroting binnen de vereniging.
Gezien de aanwezigheid van meerdere vormen van maatschappelijk werk binnen
Humanitas was dit heel goed mogelijk. Gedacht werd aan functionele (bundeling van
verschillende werksoorten van Humanitas in dezelftle plaats) of tefiitoiale schaalvergroting
i3
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(de vorm waarbij meerdere gemeenten een voorziening delen). De samenwerking met
andere instellingen had in deze fase alleen de voorkeur als het belang van de cliënt
hiermee werd gediend."3
De territoriale schaalvergroting werd ín 1967 getest in een aantal afdelingen die drie tot vijf
gemeenten besloegen. Uit dit experiment bleek dat de doelmatigheid door de grote a6tanden
juist werd ondergraven in plaats van vergroot. Het Congres sprak daarop de voorkeur uit voor
functionele schaalvergroting binnen één gemeente, al of niet binnen Humanitas."a De
samenwerking met andere instellingen moest uitsluitend op voet van gelijkheid tot stand komen
en mocht in geen geval het eigen karakter van de vereniging aantasten. Het Congres varÍr 1967
gaf vervolgerx groen licht aan afdelingen en gewesten om samenwerkingsverbanden met derden aan te gaan. Deze moesten wel ter goedkeuring aan het hooftlbestuur worden overlegd."J
De eente verzoeken tot samenwerking bereikten vanaf 1968 aarzelend het hoofclbestuur.
Veel afdelingen rwijfelden of de confessionelen Humanitas als gelijkwaardige partner zouden
accePteren. Sommigen beschouwden samenwerking met andere organisaties als gezichtsverlies. Bovendien waren er zeker niet alleen goede ervaringen op dit gebied:

A. Stempels (r), voorzitter van 1967 tot 1977 in gesprek met Humanitas-oprichterJ. In 't Veld
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'In gemeente

waain

in

het maatschappelijk werk uedcht door de Stkhting Maa*chappelijk Werk,

zijn ile

Humanitas. Voorzítter uan ile
de Stichting zijn 3 Junctionais(..) De werkzaamheden uan ons

heruormden, gercJormeerilen en

k

ile wethouiler van Sociale Zaken uan de gemeente.
ilienst (gereformeeril, heruormd en buitenkerkelijk).

Stichting

sen

x'woilt

vertegenwoordigd

Bij

zijn na de opichting uan ileze Stichting sterle ingekrompen, en bestaan uoornamelijk uít het bijeenbrengen uan geld. Het is onmogelijk om een eigen beleid te voeren en hier
uorrn aafi te getten."'6

afdelingsbestuur

Dergeli-jke verhalen wezen erop dat samenwerking met andere instellingen voor een aftleling
heel ingrijpend kon zijn en dat samenwerkingsverbanden zeker niet overhaast moesten
worden ea;ngega;au Bovendien bleek dat het ministerie in termen van fusies dacht; Humanitas
had echter andere ideeën over samenwerking. Daarom werden op het Congres van 1969 drie
resoluties aangenomen waarin het standpunt en de voorwaarden van Humanitas inzake
samenwerking werden vastgelegd. Humanitas was tenslotte een van de kleinere organisaties
en kon gemakkelijk door de anderen worden overschaduwd. In de resoluties werd onder
andere vastgesteld dat de samenwerking vrijwillig, op voet van gelijkheid en vrij van leerstelligheid (dus: met behoud van eigen identiteit) tot stand moest komen."7 Naar aanleiding

van de resoluties werd een rapport opgesteld, waarin de mogelijke vorÍnen van samenwerking werden onderzocht."s In hetzelftle jaar was Humanitas in het hele land betrokken

bij veertig procedures waarbij verschillende instellingen tot samenwerking kwamen. In

de

daaropvolgendejaren zou dit aantal flink toenemen.

Gedwongen fusies
Hnt accsptarlEpRocEs dat Humanitas doormaakte inzake de interlevensbeschouwelijke
samenwerking werd in r97o wreed verstoord door de circulaire van het ministerie van
cRM (zie pagína 47). De Congresresoluties van 1969, die optimistisch spraken van
vrijwilligheid, gelijkheid en vrijheid van leerstelligheid, werden door de brief uit
Rijswijk in een geheel ander daglicht gezet. De nieuwe bepaling dwong de kleine
instellingen tot schaalvergroting, wilden zij blijven voortbestaan. Hiermee werden deze
instellingen automatisch in een nadelige positie geplaatst. Humanitas was dan ook fel
gekant tegen het dwingend karakter van de nieuwe bepalingen, hoewel zij samenwerking op zich niet afwees.''e
Àls gevolg van de circulaire was Humanitas genoodzaakt het grootste deel van haar activiteiten op het gebied van algemeen maatschappelijk werk en gezinsverzorging af te stoten.
Slechts in acht gevallen waren de gezinsverzorgingsstichtingen van Humanitas groot genoeg
om zelÍltandig te blijven voortbestaan.rro De circulaire bracht de schaalvergrotingsoperatie in
een stroomversnelling en het was voor de vereniging een grote opgave alle ontwikkelingen

bij te houden.

Een jaar na de circulaire worstelde de vereniging met venchillende vragen die

een gevolg waren van de schaalvergroting. Was Humanitas nog wel verantwoordelijk voor de

maatschappelijke dienswerlening die in een samenwerkingsverband plaats vond? En hoe
konden vertegenwoordigers van Humanitas in de samenwerkingsverbanden contact houden
met de vereniging?'3'
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Hoewel de schaalvergroting zeker voordelen had -de nieuwe situatie was duidelijker voor
de cliënt en de administratie kon efficiënter en door beroepskrachten worden uitgevoerdhad Humanitas veel kritiek op de manier waarop de overheid deze tot stand had gebrucht. Zo
wees de vereniging er op dat grotere instellingen zeker in het begin meer kosten met zich
zouden meebrengen, omdat taken die voorheen door wijwilligen werden uitgevoerd nu
door betaalde krachten moesten worden verricht. Bovendien werden de instellingen steeds
groter gemaakt, zonder dat gekeken werd of de doelmatigheid daarmee wel was gediend. Er
trad een nieuwe, functionele verzuiling op (ook wel verkokering genoemd), een doorn in het
oog van Humanitas, dat altijd had gepleit voor integratie van venchillende werksoorten.
Bovendien stonden de nieuwe organisaties te ver van de bevolking a{, zo was de overheersende gedachte bij Humanitas. Zonder levensbeschouwelijke grondslag waren deze instellingen
minder verbonden met de verschillende groepen in de bevolking en u/es de hulpverlening
'kleur- en karakterloos'.'3' In dit licht zag Humanitas de eventuele ovemame van de gehele
maatschappelijke dienswerlening door de overheid met lede ogen tegemoet:
'De maatschappelijke dienstverlening zou ilaarmee in hanilen komen uan een aantal technocraten,
ilie niet meu in uerbiniling staafi met de uerschillende gemeensehappen van de Nedeilanilse samen-

leving."tt

Mede hierom bleef Humanitas zich ook na de fusiegolf vereniging voor maatschappelijke
dienswerlening noemen en kwam de vereniging later tot nieuwe activiteiten op dit gebied
(zie hoofdstuk 9).

Overigens was het tijdens het fusieproces erg moeilijk te bevatten welke gevolgen de
In totaal was Humanitas
betrokken bij ruim honderd fusies, waarvan de besprekingen ín ry74 ten einde
liepen.'ra Een aantal aftlelingen besloot zichzelf nt het wegvallen van de taken op te heffen,
andere werden door het hoofclbestuur gestimuleerd andere activiteiten aan te pakken. De
vrees dat het merendeel van de aftlelingen het op zou geven, was groot. Vanafhet einde van
de jaren zestig is daarom vooral het Centraal Bureau bezig geweest een nieuwe taak voor de
afdelingen te vinden. De jaarvenlagen uit die tijd kenmerkten zich door een verbeten
optimisme, zoals dat van rg72i
fusies zouden hebben voor het voortbestaan van de vereniging.

'Het uersla§aar t97z zouilen wij uillen kenschetsen als het jaar uan heroiëntatie binnen ile uereniging. Deze heroiëntatie was en is noodzakelijk in verband met het feit dat alleilei belangijke
functies ilie onze vereniging in het uerleden ten volle veruulile, thans langzamerhanil aan het aJbrokkelen zijn en gedeeltelijk drcigen buiten ile invloedssfeer van Humanitas te gaan uallen. (...) Het
uerschijnsel van ontzuiling en ileconJessionaliseing uan de maatschappelijke ilienstuerlening nooilzaakt ons inileilaail tot heroiëntatie.' '3s

De heroriëntatie betrof de nieuwe taak voor Humanitas, die reeds was aangereikt door
het ministerie in de plannen voor de functiesplitsing in'Er'en'Fz' (zie pagina 46). De
'rz-functie', de samenlevingsopbouw, zou het middel worden waarmee de particuliere
organisaties nieuw leven werd ingeblazen.Yanaf r97o werd binnen de vereniging over de
invulling hiervan veelvuldig gediscussieerd; dit komt in hoofdstuk 7 verder aan de orde.
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ln 1974 bleek'dat de samenlevingsopbouw was aangeslagen. De meeste aftlelingen
hadden zichzelf niet opgeheven en waren begonnen met de ontwikkeling van nieuwe
activiteiten.
Samenwerking met de andere levensbeschouwelijke groeperingen ten behoeve van de
doelmatigheid was voor Humanitas al in het begin van de jaren zestig een bespreekbaar

onderwerp. Geheel volgens de statuten werd binnen Humanitas onderzocht wat de
mogelijkheden op dit gebied waren. Voor Humanitas was het van groot belang dat het eigen
karakter van de vereniging niet verloren ging. Humanitas was tenslotte, in vergelijking met
de kerkelijke kolossen, een betrekkelijk kleine organisatie die gemakkelijk onder de voet
gelopen kon worden.
Nadat Humanitas door het ministerie tot fusies was gedwongen, bleek al snel dat de stem
van de vereniging in de grote, algemene instellingen verloren ging. Hoewel aanvankeli-jk veel
aandacht werd besteed aan scholing en begeleiding van de bestuunvertegenwoordigen van
Humanitas, is er tegenwoordig vaak nauwelijks contact meer tussen hen en de afdelingen. De
werkelijke invloed van Humanitas in de traditionele sectoren van de maatschappelijke dienstverlening is hierdoor vrijwel verdwenen. Humanitas stierf echter geen zachte dood, in plaats
daarvan werden nieuwe activiteiten ontwikkeld. Deze zijn het onderweqp van de volgende
hoof<lstukken. Omdat deze activiteiten grotendeels gedragen werden door wijwilligers, gaat
hoofclstuk ó in op de rol die deze groep medewerken heeft gespeeld binnen de vereniging.
Ook wordt de verandering van deze rol bekeken.
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Humanitas als *ij*illigersorganisatie

Br1 nuluNrras heent thans de overtuiging dat het altijd een 'echte vrijwilligenvereniging' is geweest. Deze 'mythe' zal hier nader onder de loep worden genomen. Is
het juist dat de aanwezigheid van beroepskrachten niet past

bij het karakter van

de

vereniging? En hebben vrijwilligen altijd een even grore rol gespeeld?
Alvorens deze vragen te beantwoorden, is het goed eens stil te staan bij een hedendaagse
defi nitie van wijwilligerswerk:
'Vijwilligerswerk is onbetaalil weie dat uit uije wil uitgeuoeril wordt, zoniler ilat daar eefl econo-

in enig georganiseerd uerbanil, geicht op anileren
en/of de samenleuing, geen wettelijke gezagsuerhouding leent, en mogelijkheden kent uoor eigen
misch equivalent tegefiouer staat, ilat plaatsvinilt
inbreng en ontplooiing. "

36

Vrijwilligerswerk is zowel mogelijk in het bestuurlijke als het uitvoerende werk. Binnen de
vereniging wordt ondencheid gemaakt tussen vrijwilligers en bestuurders, hoewel bestuurders in wezen ook vrijwilligen zijn. Dit onderscheid houdt waarschijnlijk verband met het
feit dat uitvoerende wijwilligen niet per se lid van Humanitas zijn. Bestuurders dearentegen
zijn daartoe verplicht.
In de begincijd van Humanitas werd al het werk, uiwoerend en bestuurlijk, door vrijwilligers verricht. In de loop van de jaren vijftig en zestig professionaliseerde het welzijnswerk en
werd het grootste deel van het uiwoerende werk overgenomen door beroepskrachten. Deze
ontwikkeling en de gevolgen hiervan voor het vrijwilligenwerk zullen in dit hoofclstuk aan
de orde komen. De nieuwe impuls die de samenlevingsopbouw in de jaren zeventigaan het

wijwilligenwerk heeft gegeven is het onderwelp van hooftlstuk 7 en 8.

Vrijwilligerswerk uit nood geboren?
Zoars nnscnnrvrN in hooftlstuk t, werden alle activiteiten in de eerste tien jaar van het
bestaan van Humanitas door vrijwilligen gedragen. Wel werd vanaf het begin gesteld dat
uiwoering door beroepskrachten verkieslijker was, mits tegen een àtsoenlijke beloning.'37
Omdat het geld ontbrak, moest het werk van de vereniging volledig door vrijwilligen
worden verricht. Deze vrijwilligers werden vrijwel meteen na de oprichting binnen de
vereniging geschoold.r38 Ook waren in veel afclelingsbesturen beroeps-maatschappelijk
werken vertegenwoordigd.'3'q Hierbij moet worden aangetekend dat het werken met wijwilligen zeker niet als een tijdelijke oplossing werd gezíen, maar als onmisbaar element in het werk
van Humanitas. Dit had zeker te maken met de opvatting dat mensen in de eerste plaats geholpen
moesten worden door gewone burgen, niet door speciaal daarvoor opgeleide deskundigen.
Er zíjn weinig gegevens bekend over de ontwikkeling van een aftleling en de werkzaamheden. In r97z studeerde M. Venhuizen af op een onderzoek naar het vrijwilligenwerk in de
s9
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afcleling Assen van Humanitas. Haar scriptie besteedt onder andere aandacht aan het ontstaan
van de aftleling Assen en het ontstaan van de activiteiten. In deze aftleling waren gedurende
de jaren vijftig onvoldoende Íinanciële middelen beschikbaar om een beroepskracht aan te
stellen. De activiteiten die de vrijwilligen in Assen ontplooiden, waren het bezoeken van
eenzamen, zieken en bejaarden, gezinsvoogdij-activiteiten en de organisatie van kinderkampen, praktische hulp op het terrein van maatschappelijk werk, het organiseren van een
jaarlijks ui§e voor bejaarden, de uitreiking van levensmiddelen met Kentmis en Pasen aan
mensen die dat nodig hadden, de distributie van tweedehands kleding aan mensen met een
laag inkomen en jaarlijkse collectes ter ondersteuning van de vereniging.'ao In andere

aftlelingen waren vrijwilligers bovendien actief

op het terrein van de

reclassering,

steunbezorging en gezinshulp.
Naarmate de vereniging groeide, namen ook de Íinanciële middelen toe en konden in
steeds meer aftlelingen beroepskrachten worden aangesteld. In de eente plaats ging het om
maatschappelijk werksten en gezinsverzorgsters. De toename van het aantal beroePskrachten
bij Humanitas werd -althans door het hoofdbestuur- noodzakelijk geacht voor de kwaliteit
van het werk.'a' Daarbij moet niet worden vergeten dat Humanitas waar mogelijk probeerde
subsidie los te krijgen. De stijging van het aantal professionele medewerkers is dus grotendeels het gevolg van veranderende subsidieregelingen. Het volgende overzicht geeft een
beeld van de ontwikkelingen van de verschillende werkterreinen waarop Humanitas (gedeeltelijk of geheel) professioneel werkzaam was.

CEZINSVERZORGING

Im 1946 werd de gezinsverzorging een aperte sectie. In de eentejaren waren de aftlelingen
bezig met de opzet van zelGtandige gezinsverzorging. Het eerst bekende aantel afdelingen dat
aan gezinsverzorging deed, stamt uit r9J3: toen waren het er ro. In 196o hadden
19 afdelingen gezinsverzorging, in r97o z5 aftlelingen. In rgTr fuseerde de gezinsverzorging
in 5 aftlelingen met bestaande instellingen tot nieuwe stichtingen voor gezinsverzorging. Op
r januari tg74 wfien er ó aftlelingen met gezinsverzorging overgebleven. De tabel op pagina
63 vermeldt de aantallen beroepskrachten die werkzaam waren in de gezinsverzorging. In
1995 is de aftleling Rotterdam de enige die nog zelGtandig aan gezinsverzorging doet.
ÀLGEMEEN MÀÀTSCHÀPPELIJK \X/ERK
maatschappelijk werk begon bij Humanitas in de aftlelingen met een
adviesbureau of spreekuren waar men met problemen terecht kon. In r95o werden
dergelijke adviesbureaus/spreekuren door ongeveer 23oo mensen bezocht. Aanvankelijk
werden deze bemand door vrijwilligen, later door beroepskrachten. In de jaren vijftig heeft

Hrt ltcrurrN

de sectie algemeen maatschappelijk werk zich tevens bezig gehouden met de zorg vooÍ
buitenkerkelijke gerepatrieerden.
De tabel op pagina 63 geeft de aantallen beroepskrachten in het algemeen maatschappelijk
werk in de periode tgso-tg7o. Na de fusiegolf die in r97r inzette had de vereniging in t973
nog 49 maatschappelijk werken over.
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JEUGDHULPVERLENING

AaNvaNxrrr;r DEED Humanitas alleen aan gezinsvoogdrjwerk'p, in samenwerking met de
algemene instelling Pro Juventute. In r95r werd Humanitas erkend als landelijke
voogdijvereniging. Bij voogdij worden kinderen uit huis geplaatst en daarvoor was een
kinderhuis nodig. Dit huis, 'Ellinchem' in Ellecom, werd in r95z geopend. In rg55 werd
Humanitas als gezinsvoogdij-instelling (de toenmalige term was 'reclassering voor
minde{arigen', tegenwoordig heet het 'ondertoezichtstelling') erkend in de arrondissementen
Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Dit aantal werd uiteindelijk in 1962, zij het met moeite,
uitgebreid tot ro van de 18 arrondissementen.
Het gezinsvoogdijwerk, dat aanvankelijk door vrijwilligers werd gedaan, werd geleidelijk
overgenomen door beroepskrachten. Hierdoor liep het wijwilligenbestand terug, omdat het
vooruitzicht daadwerkelijk hulp te kunnen verlenen voor hen minder vanzelGprekend was
geworden.

Vanaf r97o fuseerde de jeugdhulpverlening van Humanitas in

de

noordelijke

en in Haarlem met andere instellingen voor jeugdbescherming. In de
westelijke arrondissementen (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) was de
arrondissementen

jeugdhulpverlening van Humanitas sterk en heeft zich onder meer uitgebreid door andere

instellingen

in zich op te nemen. ln

rg77 werd het landelijk samenwerkingsverband

jeugdhulpverlening Humanitas opgericht, waarin de werkeenheden in bovengenoemde vier
grote steden werden samengevoegd. In de jaren tachtig was dit een zeer bloeiende tak van
Humanitas.
Rond r99o besloot het ministerie van Justitie tot schaalvergroting en decentralisatie van
de jeugdhulpverlening, om tot meer efliciëntie te komen en tevens te bezuinigen. Per
r januari r99z werd per arrondissement één algemene instelling gevormd, waarin de
professionele jeugdhulpverlening van Humanitas werd opgenomen.
RECLASSERING

Huualtrras xEErr nooit zelÍitandig reclasseringwerk

gedaan, maar heeft

altijd onder de

paraplu van het Nederlands Genootschap tot Reclassering geopereerd. Via het Genootschap

had Humanitas vanaf 1953 een staffunctionaris voor reclassering, die het vrijwilligenwerk
coördineerde. Tot het einde van de jaren zestig werd al het reclasseringswerk bij Humanitas
gedaan door vrijwilligen. Na het hoogtepunt in r9óo nam het aantal reclasseringscliënten en

vrijwilligen af. Rond r97o werd het werk overgelaten aan het Genootschap en

legde

Humanitas zich toe op samenlevingsopbouw in het project 'Delinkwentie en Samenleving'.

De komst van beroepskrachten leidde vrijwel onmiddellijk tot problemen met de wijwilligen; hetjaarverslag ven r95o spreekt hier reeds over.'a3 Een goede coördinatie van het werk
dat door vrijwilligen en beroepskrachten samen werd gedaan, vormde een voortdurend
probleem. Dit bleek bijvoorbeeld uit een onderzoek dat Humanitas in 196r deed naar het
verschil in benadering van beroepskrachten en vrijwilligen in de gezinsvoogdij. Eén van de
uitkomsten van dit onderzoek was dat vrijwilligen (in de ogen van beroepskrachten) meer
dan opgeleide gezinsvoogden emotioneel betrokken zijn bij hun werk. Hierdoor zijn zij niet
6r
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in staat voldoende aÍitand te nemen en de cliënt ruimte te geven voor eigen initiatief. De
wijwilligen daarentegen hadden kritiek op de grote a6tandelijkheid van de beroepskrachten.'{ De samenwerking tussen vrijwillige en professionele medewerkers is ogenschijnlijk nooit soepel verlopen.

D e professionalisering

Zoars rN hooftlstuk 4 naar voren kwam, kreeg de opleiding voor maatschappelijk werk,
aanvankelijk meer bedoeld als bezigheidstherapie voor jonge dames uit de burgerij, na de
Tweede Wereldoorlog een serieuzer, wetenschappelijk karakter. Hiermee groeide de status
van het beroep van maatschappelijk werker. Het -in de jaren negentig achterhaalde- geloof
in het onvoorwaardelijk wetenschappelijke karakter van het maatschappelijk werk maakte de
levensbeschouwelijke grondslag van de particuliere organisaties bovendien minder relevant:
'Een wetenschapltelijke bask sluit een dogmatische basis

uit. Wie werkt

uolgens een wetensehappe-

lijk patroon, wie langs wetenschappelijlee weg sociaal therupeutisch werlezaam wil zijn, kan niet
tegelijkertijd op een religieus-dogmatisehe basis werken. Híj kan, naast zijn wetenschappelijk geobjectiueerile werk. wel een percoonlijlee, al dan niet ilogmatisch gefundeeile leuensouertuiging hebben,
maar die oueftuiging zal de wijze, waarop

hij zijn werk doet,

o1t

geen enleele manier beïnrioeilen."as

De overheid onderkende de noodzaak van deskundigheid en opleiding in het maatschapsubsidies hing af van de mate van geschooldheid van de
aangestelde krachten. Goed opgeleide maatschappelijk werkers werden in de loop van de
jaren vijftig zeer gewild en spoedig schaars. Dit was mede het gevolg van het grote verloop
onder deze beroepsgroep (het grootste deel was vrouw en stopte met werken na het

pelijk werk de hoogte van

huwelijk)'a6 en de grote belasting van het werk. Halverwege de jaren zestig nam het aantal
leerlingen aan de sociale academies weer toe onder invloed van de naoorlogse geboortegolf
en de democratisering van het onderwijs. Daarnaast werd een deeltijdopleiding voor
herintredende vrouwen opgezet. Dit alles veroorzaakte, samen met bezuinigingen op de
instellingen, vanaf 1966 een overschot aan maatschappelijk werkers.'a7
De uitbreiding van het werk vergrootte bij Humanitas de behoefte aan opgeleide krachten,
onder andere ter ondersteuning en advisering van de vrijwilligers.'a8 'Agemeen is de overtuiging, dat wil men verantwoord kunnen werken, een behoorlijke opleiding noodzakelijk
is,' aldus P.C. Faber in rg5r.'ae In het ledenorgaan Humanitas werd aanvankelijk vooral veel
aandacht besteed aan de opleiding voor gezinsverzorging, het eerste werkterrein van Humanitas waar grote aantallen beroepskrachten werden aangesteld. In de loop van de jaren vijÍtig
begon Humanitas zelfr, vanwege het tekort aan gezinsverzorgsters, een eigen opleiding voor

buitenkerkelijke meisjes.'ro
De volgende tabel laat goed zien hoe de professionalisering tot r97o bij Humanitas verliep.
geen gegevens van na r97o opgenomen omdat de jaarvenlagen vtnaf 1973
geen gespeciÍiceerde aantallen beroepskrachten meer vermeldden. Bovendien behoorden de
oude werkterreinen die vielen onder maatschappelijke dienswerlening, na de fusies tot
algemene instellingen niet meer tot Humanitas.

In de tabel zljlr
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OVERZICHT VAN HET AANTÀL BEROEPSKRÀCHTEN IN DIENST VAN HUMANITÀS
r

gewestelijk directeur/fu nctionaris
plaatselijk directeur
plaatselijk,/gewestelijk maatsch. werkadviseur

950

maatschappelijk werker gezinszorg

-*

dg. maatsch. werk

IO

t4

J

3

3

r8

14'

zt

supervisor gezinszorg

nctionaris gerepatrieerdenzorg

5

medewerker voogdijwerk
adm. medewerker afcleling/gewesten
gezinsverzorgster/helpster

IO

22
S6
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Totaal aantd beroepskrachten

ro*

IO9*

ledenaantal

487r

ro4r3

78

29

270

IO*

3

45

5
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Centraal Bureau

3

23

II

Stichting Kinderhuizen

r97o

s

-i

maatschappelijk werker jeugdzorg

fu

r9óJ

r960

J

-a

*'
*3

maatschappelijk werker

I9J

39O*

r38oo

30
25
36

Opmerkingen bij de tabel:
Er is geen ondencheid gemaakt tussen full-time en part-time medewerkers.
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Hetjaarvenlagzegt:'lneenaantalaftlelingenvindtkinderbeschermingveelweerklank.(...)

onbekend/schatting
Hetjaarverslag spreekt over 'een aantal'.
is het aantal van 1954.

De meeste aftlelingen hebben thans de steun van één ofmeer deskundige krachten bii het gezinsvoogdijwerk.' De aantallen worden niet genoemd.

Het totaal aantal beroepskrachten in dienst van Humanitas maakte tussen r95o en r97o een
spectaculaire stijgng door. Deze strjgrng, die ook na rgTo verder doorzette, wordt duidelijk
na vergelijking van het bedrag dat jaarlijks aan salarissen betaald werd. In r95o was dat
r3.3oó,r8; in 1989 was het r5oo maal zoveel, namelijk ruim zo miljoen gulden.,r, De tabel
laat ook zien dat het ledenaantal in dezelfde periode eveneens sterk steeg. De groei van het
aantal beroepskrachten ging samen met een wijwel evenredige afname van het aantal

/

vrijwilligers.'r' Het werk

dat voorheen door

vrijwilligen

was uitgevoerd, werd overgenomen

door beroepskrachten en uitgebreid en geïnstitutionaliseerd. Dit alles verliep niet zonder
Protesten vanuit de vereniging. Al in r95r hadden afgevaardigden bijvoorbeeld felle kritiek
op de uitbreiding van het Centraal Bureau. Ze vreesden dat de uitbreiding zou leiden tot
centralisalie en hogere afdrachten van het contributiegeld ten koste zou gaan van de
afdelingen.'r3 Eindjaren zestig deden vergelijkbare gevoelens opgang binnen de vereniging:
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'De uereniging bestaat uit leilen, en uit leilen komen ile unjwillige krachten uoort; ile uueniging
Dit klinkt eenuoudig, maar het worilt waarsrhijnlijk nauwelijks meer
zo beleefd. De leden voelen zich "periJeer" , het beroepspersoneel voelt zich centraal. Die gevoelens
worilen in stanil gehouilen door het Jeit ilat 'het ministeie' onilerhanilelt met het Centraal Bweau
betaah het beroepspersoneel.

en ilat het HooJdbestuur wettelijk aansprakelijk is voor wat ile uercniging iloet. Van buitenaf worilt

op ilie maniu een stíuctuut

in

de uereniging geïntrciluceeril, ilie omgekeuil is ten opzichte van ile

oorspronkelijlee."5a

In het

bovenstaande citaat wordt een beeld geschetst van oppermachtige beroepskrachten,
die heenen over de vrijwilligen. Kennelijk hadden veel aftlelingen een dergelijk beeld.
(Overigens werd het beroepspersoneel niet door 'de vereniging' beaald, maar door
overheidssubsidies en loterijopbrengsten.) De spanningen tussen wijwilliges en beroepskrachten waren met neme een gevolg van een verschil in benadering. Belinfante, voorzitter
van 1963 tot 1967, probeerde ruzies in de aftlelingen bij te leggen:
'Ik ging elke week wel een avonil

de

prouincie in om ruzies te beslechten, ik vond ilat een taak uan

ile uoorzitter. En er waren ueel ruzies, woral met ile beroepskrachten. Die aarilige meurouwen ilie
secretaris van een aJdeling waren, konilen er

hun post open maakte.

Zij

niet tegen dat er een meneer uit Den Haag kwam die

hadden niemanil nodig die hen uertelile hoe ze het fioesten iloen."ts

Dit citaat laat zíen dat de vrijwilligers van Humanitas zich bedreigd voelden door de komst
van professionele krachten. En dat terwijl de beroepskrachten in wezen een gunstige invloed
hadden op de uitbreiding en de onrwikkeling van het werk. Ook Spaargaren, die in t979 bij
Humanitas een onderzoek deed naar de verhouding tussen vrijwilligers en beroepskrachten
signaleerde een spanning tussen beide categorieën medewerkers:
'Voor ile verschillen in achtergronil, positie en rol uan ile uijwilligers en beroepskrachten moeten we
Het zijn twee uerschillende grootheilen binnen het welzijnswerk; ze

echter de ogen niet sluiten.

onilerscheiden

zich wezenlijk, uan elkaar iloor hun eigen uitgangspunt en hun

verschillenile

mogelijkheden binnen ile hulpuerlening. "s6

De laatste jaren zljn deze verschillen tussen vrijwilligers en beroepskrachten wederom veelvuldig punt van discussie geweest. Telkens werd de nadruk gelegd op het belang van goede
samenwerking tussen wijwilligenwerk en professioneel werk, maar in de praktijk komt hiervan
weinig terecht.'17
Voor de beroepskrachten verliep integracie in de vereniging echter niet zonder problemen.
De (democratische) structuur van de vereniging Humanitas bood aanvankelijk geen plaats
voor de beroepskrachten. Deze voelden in 1958 behoefte hun positie op een bijeenkomst
officieel vast te leggen. In een verklaring uitten zij de wens tot betere integratie in de
vereniging.'s8 De beroepskrachten hadden uit hoofcle van hun functie namelijk geen
mogelijkheid tot inspraak in het beleid van Humanitas. In de praktijk fungeerden zij vaak als
adviseur van besturen, maar dit was niet formeel vastgelegd.
Begin jaren zeventig kwamen de beroepskrachten in actie om hun recht op inspraak in de
vereniging af te dwingen. Op het buitengewoon congres in r97o waren zrj, volgens het
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hooftlbestuur vanwege plaatsgebrek, niet uitgenodigd.'ie Het 'Maatschappelijk Ï[erk Overleg
van Humanitas' (overlegorgaan van de beroepskrachten van Humanitas) stuurde hierop in
r97r een telegram naar het Congres waarin hun summiere inspraakmogelijkheden aan de
orde werden gesteld.'e Het jaar daarop werd vervolgens besloten tot een ruime
vertegenwoordiging van de beroepskrachten in de Verenigingsraad.'6' Deze raad was in r963
met een beperkte bevoegdheid ingesteld om besluiten te nemen in de jaren dat er geen
congres was en om de communicatie tussen de verschillende bestuunlagen van de vereniging
te bevorderen (zie bijlage 2 voor veranderingen in de bestuunstructuur van Humanitas).
In 1978 werd middels een statutenwijziging de Verenigingsraad afgeschaft omdat het
nieuwe Burgerlijk 'Wetboek bepaalde dat verenigingen jaarlijks de leden moeten raadplegen.
Met een jaarlijks congres werd de Verenigingsraad overbodig. Om de positie van de beroepskrachten te waarborgen werd in 1979 conform de Wet op de Ondememingsraden (r97r) een
ondernemingsraad ingesteld. In de nieuwe statuten werd opgenomen dat het hooftlbestuur
geen besluiten kon nemen aangaande de rechtspositie en de werksituatie van beroepskrachten
zonder daarover bij de ondernemingsraad advies in te winnen.'6'

Uit het

voorgaande is gebleken dat enerzijds de beroepskrachten van mening waren dat zij
onvoldoende invloed konden uitoefenen op het beleid van de vereniging, maar de besruurden anderzijds juist bang waren hun eigen invloed te verliezen. Omdat de meeste besturen
onvoldoende deskundigheid bezaten, waren zij al voor inhoudelijke zaken vaak op de

beroepskrachten aangewezen.
Daamaast hadden de beroepskrachten problemen met de vrijwilligen in het uiwoerende
werk. Als gevolg van hun komst werd het vrijwilligerswerk steeds verder naar de achtergrond
gedrongen. De samenwerking tussen de beroepskrachten en vrijwilligen liet bovendien vaak
te wensen over. Dit werd mede venterkt door de opleiding van de maatschappelijk werkers
waarin weinig aandacht werd besteed aan het werken met vrijwilligers. Ook bestonden aan
beide kanten onbewuste en bewuste weemtanden.'ói Begin jaren zestig waren de spanningen
allerminst verdwenen; zij gaven aanleiding tot een discussie over de plaats van de vrijwilliger

in het

maatschappelijk werk.

De vrijwilliger als 'hobby-oom'
Dr prscussrr binnen Humanitas over

de functie van de vrijwilliger in het uiwoerende werk
concentreerde zich in het begin van dejaren zestig op de ondenteuning van het beroepswerk.
Het was duidelijk dat de oude taken grotendeels werden overgenomen door professioneel
opgeleide krachten, daarom was het belangrijk de aanvullende taken van de vrijwilligen in
het uitvoerende werk vast te leggen. Dat vrijwilligers onmisbaar waren, stond buiten kijf

'Het is niet in overeenstemming met de grondslag ilíe Humanitas heeJt uoor het werk als we de
hulpuerlening alleen aan de beroepskrachten zouilen overlaten. Deze beroepskrachten

zijn

onmis-

baar voor een uerantwoorile uituoeing van het moileme maatschappelijk werk, maar daamaast
moeten wij leden van de vereniging als burcn, als meileburgers, naast onze medemensen staan.
Anilers treeilt een pÍoces van uerkilling op in de hulpverlening en in onze hele samenleuing."6a
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De beroepskrachten werden gezien als ondenteunen en coördinatoren van het vrijwilligenwerk. 'Samen vormen zij een brug: de beroepskrachten zijn de pijlen, de vrijwilligers het
wegdek."65 Dat de onderlinge verhoudingen te wensen overlieten, blijkt bijvoorbeeld uit de
opmerking van In 't Veld op het Congres 196r, dat de beroepskracht niet moesr neerzien op
de vrijwilliger omdat deze geen opleiding heeft gehad. (Artikel 5 van de beroepscode van de
màetschappelijk werker luidde destijds overigens als volgt: 'De maatschappelijk werker is bij
de hulpverlening bereid tot een loyale samenwerking met vrijwillige medewerken'.'oo) D.
vrijwilliger werd gezien als een onmisbare schakel met het maatschappelijk leven, maar moesr
natuurlijk wel steunen op de kennis en het inzicht van de beroepskracht.'q Hieruit blijkt dat
de positie van de vrijwilliger erg tweeslachtig was: aan de ene kant volwaardig medewerker
(ondanks gebrek aan opleiding), aan de andere kant ondergeschikt aan de beroepskracht.

Het

aantal

vrijwilligen liep in

gelegd werd. Sommigen weten

jaren zestig terug, ondanks de nadruk die op hun belang
aan de 'moderne maatschappijstructuur': de rationalise-

de

dit

ring van de hulpverlening ondermijnde de onderlinge solidariteit.'68 Anderen voerden aan
dat het werk door de komst van beroepskrachten ingewikkelder en ontoegankelijker was
geworden. 'Voor alles waarvoor vroeger op vrijwillige enkelingen een beroep werd gedaan,
zijn tegenwoordig zogenaamd aangewezen of bevoegde instanties,' merkte iemand al in r9ór
schamper op in Humanitas.'@ Tijdens een forumdiscussie in hetzelfcle jaar werd betoogd dat
er geen gebrek was aan sociaal elan, maar dat de afname van het aantal vrijwilligen werd
veroorzaakt door organisatorische problemen en de soms slechte kwaliteit van het vrijwilligenwerk.'7o
De invulling van het wijwilligenwerk was een ander onderwelp van gesprek. Het is opvallend
dat het werk in deze periode uitsluitend een aanvullende funcrie had:
'Taken uan urijwilligers zouden kunnen liggen in: het aanbrcngefl uan geuallen; bijkomende
assistentie die de hulpmogelijkheden uan de maatschappehjk werker verbetert (b.r.op kinileren
passen, opilat de maatsehappelíjk werker ile moeder-cliënt elilers kan ontuangen); bijkomende

taken, liggend in uergemalekelijking van ile lewnssítuatie uan ile clíënt, b.u. ile "buotrurouwrol"
spelen, "hobby-oom" uooí kinileren, "ilochtenol" voor bejaarilen. De maatschappelijk werker moet
dan de eigenlijke problematiek en eventueel ile rol van de uijwilliger, met de cliënt behanilelen."T'

Ook zelfstandige ectiviteiten van vrijwilligen, meestal 'werkzaamheden die ten doel hebben
het leven meer fleur en inhoud te geven', moesten op de achtergrond door de maatschappelijk werker worden ondersteund.'7' Voor de duidelijkheid werd een onderscheid gemaakt
tussen verschillende soorten werk: 'probleemwerk' (voornamelijk verricht door opgeleide
krachten) en 'solidariteitswerk' (uitgevoerd door vrijwilligers en later 'sociale hulpverlening'
genoemd). Naast deze activiteiten waren vrijwilligers ook actief op het gebied van leden- en
fondsenwerving, vertegenwoordiging van Humanitas in andere instellingen en begeleiding
van de uiwoering van het maatschappelijk werk.'73
In de loop van de jaren zestig bleek dat de reanimatie van het vrijwilligerswerk na de komst
van beroepskrachten weinig succes had gehad. De samenwerking bleek niet naar voldoening
te verlopen. Door de voortdurende nadruk op het professionele werk was het wijwilligenwerk
op de achtergrond geraakt. Een goed voorbeeld hiervan was de reclassering. Dit werkterrein,
dat altijd op vrijwilligers had gedraaid, werd sterk beïnvloed door de professionalisering.
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In r9óo waren bij Humanitas ruim 4oo vrijwilligers actief in de reclassering, in r97o waren er
slechts r6 vrijwilligen over.'7{
Uit het onderzoek van Venhuizen naar de positie van vrijwilligers binnen de afdeling Àssen
kwam een ander probleem naar voren. op een gegeven moment wilde de maatschappelijk
werkster aldaar de na;zoÍg van een aantal gezinnen door vrijwilligers laten doen. De selectie
en begeleiding van vrijwilligers bleek haar echter meer tijd te kosten dan wanneer ze zelf af
en toe bij de gezinnen langs ging.'7r Dit voorbeeld illustreert hoe het vrijwilligenwerk langz am Ínaar zeker werd uitgehold. In r9ó9 werd de discussie over de vrijwillige medewerkers
opnieuw geopend. Deze keer kregen de vrijwilligers eigen taken.'7ó

Het organiseren van aktiviteiten en vakantiekampen voor kinderen is een traditionele vrijwilligersaktiviteit
van Humanitas
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Zelfstandige wijwilligersacriviteiten
IN Hrr begin van de jaren zestig was gezocht naar mogelijkheden vrijwilligen in te zetren rer
ondersteuning van het professionele werk. Hoewel vandaag de dag nog steeds veel vrijwilligen in professionele instellingen werkzaam zijn, bood deze vorm van wijwilligenwerk een
vereniging als Humanitas onvoldoende perspectieven. Dit probleem werd voor het eent
gesignaleerd h Uitzícht, een bundel artikelen die Humanitas in r9ó5 uitbracht. Door de
vergaande professionalisering van het werk raakten tal van simpele activiteiten in het slop, een
probleem waarop het hoofclbestuur van Humanitas ín lJitzicht de vinger legde:
'De ileskunilig opgeleide maatschappelijk werker yoeh zich, tereeht, niet geroepen om eenvouilige
hulpveiening te organiseren, zoals bejaarilensociëteiten, hinilerkampen, uèches, bezoek aan
bejaailen enz. Teruijl wij uroeger meenden, dat vijwilligers juist tot ileze taken geroepen uaren,
ruakt onze energie nu ve$t,ikt in personeelsailministrutie, huisuestingsproblemen en het beheer van
bej aaril entehui zen. "77

De activiteiten die door wij*'illigen zelfstandig uiwoerbaar waren, werdeí ín Uitzicht
samengebracht onder de noemer 'sociale hulpverlening'. Deze activiteiten konden een
bijdrage leveren aan het voorkomen en opheffen van stoornissen in sociale relaties. Bovendien
kon met deze activiteiten uitdrukking worden gegeven aan het besef van verantwoordelijlàeid
voor het welzijn van de medemens.'78 De verschuiving van de aandacht voor individuele
problemen naar structurele problemen in de samenleving resulteerde in de jaren zeventig in
samenlevingsopbouw (zie hooftlstuk 4 en 7).De sociale hulpverlening werd in dezelftle tijd
onderkend als een zel6tandige vorm van wijwilligenwerk naast hulpfuncties in de professionele
dienswerlening.'7e
Het effect van deze koersverandering wordt wellicht duidelijk aan de hand van een aantal
cijfers met betrekking tot het vrijwilligenwerk. De beschikbare cijfers moeten evenwel met
de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. Ten eente waren vrijwilligen betrokken bij

zeer veel activiteiten waardoor het gevaar voor dubbeltellingen (wanneer één wijwilliger
participeert aan meerdere activiteiten) erg groot is. Ten tweede zijnlang niet alle vrijwilligen
lid van Humanitas, zeker niet de laatste IJ jaer. Hierdoor is niet na te gaan hoeveel leilen
daadwerkelijk actief zijn in de vereniging.
In de loop der jaren is de omvang van het vrijwilligenwerk bij Humanitas verscheidene
malen onderzocht. Zoals in r9ó8, toen een onderzoek is verricht naar het uitvoerende
wijwilligenwerk in de aftlelingen. Uit het onderzoek bleek dat in 38 van de totaal 97 aftlelingen
één of meer vrijwilligenactiviteiten werden ontplooid (dat is 39x). Opvallend was het grote
aantal vrijwilligers in de drie noordelijke provincies: 68,5Nvan het totale aantal. In de hele
vereniging waren 949 vrijwilligen actief op een ledenaantel van z78oz. De meeste vrijwilligen, 86,3x, waren vrouwen."o Het relatief kleine aantal leden dat actief was kan worden
verklaard uit het feit dat het lidmaatschap van Humanitas tot in de jaren zeventig onder
andere voorrang gaf bij plaatsing in een bejaardenhuis. Veel mensen waren lid vanwege het
profijt, niet om acriefin de vereniging te participeren.
Ter vergelijking volgt hier het resultaat van een inventarisatie in 1989 (wederom van
uitvoerende èn besturende vrijwilligen samen). In dat jaar waren er 75oo vrijwilligen binnen
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Humanitx actief op een ledenaantil ven z4r3g.'8' Het staat vast dat dit aantal sterk geflatteerd is door dubbeltellingen. Maar het verschil mer r9d8 is dermate groor, dat geconcludeerd mag worden dat het vrijwilligenwerk sinds r9ó8 sterk is toegenomen. Deze
toename kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de ontwikkeling van nieuwe
taken voor vrijwilligen: eerst de sociale hulpverlening, later de samenlevingsopbouw.
Ook buiten Humanitas groeide het wijwilligenwerk. In de jaren zeventig werden in een
toenemend aantal steden wijwilligencentrales opgezet.'8' Aan het einde van de jaren zeventig
en in dejaren tachtig, toen duidelijk werd dat de uitbreiding van de verzorgingsstaat niet in
hetzelÍile tempo kon worden voortgezet, greep de overheid in het kader van de bezuinigingen

het vrijwilligenwerk (vooral in de vorm van aanvullende functies in de professionele
instellingen) aan als alternatief voor betaald werk. Deze ontwikkeling liep parallel met de
toename van de werkloosheid (dat betekende meer potentiële vrijwilligen), de invoering van
de vur-regeling en de veranderingen in de opvattingen over vrijetijdsbesteding.'83 Meer
mensen hadden meer wije tijd voor vrijwilligenwerk.
De rollen werden omgedraaid. Hadden de vrijwilligers zich in de jaren vijftig bedreigd
gevoeld door de komst van professionele krachten, nu waren zíjzelf een bedreiging voor de
beroepskrachten. Het probleem werd opgelost door het vrijwilligenwerk dat nauw verbonden
is met het professionele werk aan goede aftpraken te onderwerpen. Het gevolg hiervan is wel
dat de taken en positie van de vrijwilligen erg zijn verzwaard en dat aan hen steeds hogere
eisen worden gesteld. Een recent probleem (dat de positie van de hedendaagse wijwilliger in
meer opzichten doet lijken op die van de beroepskracht in dejaren zestig) is bovendien het
feit dat de uitvoerende vrijwilligen - tenzij ze tevens lid zijn - in tegenstelling tot de bestuurlijke vrijwilligen, binnen de vereniging geen medezeggenschap hebben.
Humanitas mag dan in naam een 'echte vrijwilligenvereniging' zijn, in werkelijkheid was de
rol die de vrijwilligen binnen de vereniging hebben gespeeld niet altijd even groot. Uit het

voorgaande kan de volgende, globale conclusie worden getrokken: tot 1965 werden de
meeste uiwoerende taken binnen de vereniging door vrijwilligen uitgevoerd. Daama nam
het aantal vrijwilligen sterk af, waarschijnlijk tot het eind van de jaren zeventig. Vanaf die tijd
groeide het wijwilligenwerk, als gevolg van nieuwe activiteiten en landelijke ontwikkelingen
zoals werkloosheid en bezuinigingen in de welzijnssector. In de zoektocht naar nieuwe
mogelijkheden voor vrijwilligen is een venchuiving waarneembaar van activiteiten gekoppeld aan professioneel werk naar zelÍitandige vrijwilligenactiviteiten. Deze ontwikkeling
loopt als het ware door in de opzet van de samenlevingsopbouw, dat het onderwelp is van het
volgende hooftlstuk.
De beroepskrachten, die in dejaren zestig en zeventig steeds belangrijker werden, hadden
een ambivalente positie. Aan de ene kant heeft Humanitas vanaf de oprichting ingezien dat
opgeleide krachten onontbeerlijk waren voor een goede kwaliteit van het werk. Dit inzicht
werd in praktijk gebracht door de aanstelling van beroepskrachten bij de vereniging zodre
daarvoor genoeg geld beschikbaar was. Aan de andere kant veroorzaakte de integratie van
deze betaalde krachten in de vereniging en vooral de samenwerking met vrijwilligers
vanwege de onduidelijke rolverdeling juist problemen.
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Samenlevingsopbouw

in theorie

IN or vorige hoof<lstukken zijn twee ontwikkelingen beschreven die in de jaren zeventig
samenkwamen.

In de eente plaats was Humanitas na de fusiegolf in het begin van

de

jaren zeventig genoodzaakt op zoek te gaan naar nieuwe activiteiten. De oude zwaarte-

punten van de vereniging, algemeen maatschappelijk werk, gezinsverzorging en in
mindere mate kinderbescherming, waren opgegaan in algemene instellingen. De aftlelingen

die dit overkwam, moesten kiezen tussen ophefting of ontplooiing van nieuwe
werkzaamheden.

De tweede belangrijke onnvikkeling was de bezinning op het vrijwilligenwerk die in
de loop van de jaren zestig heeft plaau gevonden. In die jaren werd geprobeerd de terug-

loop van het vrijwilligenwerk te keren. De nieuwe activiteiten, aangeduid met de term
samenlevingsopbouw, werden gecentreerd rond het vrijwilligenwerk. Eén van de
redenen hiervoor was het feit dat de overheid subsidie verleende voor de ondenteuning

van het vrijwilligenwerk. In dit hooftlstuk zal aendacht worden besteed aan

de

gedachtenontwikkeling binnen Humanitas over samenlevingsopbouw, waarvoor vanaf
r98o de term 'maatschappelijk activeringswerk' wordt gebruikt.

De experimentele

fase

L.r r9ó9 inrroduceerde het ministerie van cRM voor de samenwerkingsorganen het onderscheid tussen rr (maatschappelijke dienswerlening) en rz (samenlevingsopbouw). De
maatschappelijke dienswerlening werd exclusief overgelaten aan de algemene instellingen, de
samenlevingsopbouw (die voor die tijd al in het takenpakket zat) werd losgekoppeld en kreeg
meer nadruk. Samenlevingsopbouw zou de schakel tussen welzijnsbeleid en democratisering
gaan vormen en werd als volgt gedefinieerd: 'Een geheel van activiteiten die bijdragen tot het
met het oog op het welzijn adequaat functioneren van de maatschappij.' Het uitgangspunt
hierbij was dat de burger zelf de medeverantwoordelijkheid voor de tostandkoming van
voorzieningen moest kunnen dragen.'8a
De samenlevingsopbouw werd de primaire taak van de levensbeschouwelijke organisaties:

'In ile

ueranderenile samenleuing bestaat ilríngenil behoeJte aan actiekailers ilie ertoe bijilragen, dat

de maatschappelíjke ontwikkeling

zich icht op het welzijn van ile burger. Op deze wijze kan ondu

anilere worilen tegemoet gekomen aan de behoeJten aan initiatieJ, aan kennis en inzicht

bij

de

beuolking, aan wijziging uan uerundeile organisatieuormeí,, aan betere samenwerking enz.

7t
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Aangezien het bepalen van wat een dergelijle beleiil moet inhouden een zaak is, ilie ile gehele
bevolking aafigaat, zullen inspraak en participatie zoveel mogelijk uerzeleeril noeten worilen."ts

De samenlevingsopbouw moest in de visie van het ministerie worden georganiseerd in
'territoriale actiekaden', dus op wijk-, stads- of provinciaal niveau. Humanitas had, als
functionele, ideële organisatie, hiertegen veel bezwaren. Hoewel zij het territoriaal opbouwwerk niet afwees, vond Humapitas wel dat het niet de enig mogelijke vorÍn was. In de
brochure Opbouwwerk en ilemocratie werd uiteengezet dat het territoriaal opbouwwerk
bepaalde problemen die het plaatselijk ofregionaal niveau overstijgen, niet kon aanpakken.
Daarom werd gepleit voor een tweede vorm, het ideëel opbouwwerk, neast de territoriale.'86
Humanitas had hierbij ook een praktisch argument: de aftlelingen van de vereniging waren
veelal te klein om zich op een goede manier met territorieal opbouwwerk bezig te
houden.'87

Humanitas had tevens bezwaar tegen de ontkoppeling van samenlevingsopbouw en
maatschappelijke dienswerlening. Volgens de vereniging hadden beide vormen van welzijnswerk vele raakvlakken en konden niet zomaar worden gescheiden.'88 De vereniging moest
zich begin jaren zeventig echter schikken naar de plannen van cRM: de levensbeschouwelijke

organisaties kregen alleen subsidie
kregen een nieuwe definitie:

voor hun rz-werkzaamheden. Die

werkzaamheden

'De activeing uan leuens- of werelilbeschouwelijke goepen tot werle,zaamheilen op het terein yan ile
8e
w eI z ij n s u e rb e te i ng "

De levensbeschouwelijke organisaties moesten het opbouwwerk voor hun achterban op
territoriaal niveau organiseren en kregen voor die vorÍn van opbouwwerk de meeste
subsidie.

Humanitas stond niet positief tegenover het voorgestelde levensbeschouwelijke karakter
van samenlevingsopbouw. In wezen liep deze discussie parallel aan de kwestie van de levensbeschouwelijke grondslag eind jaren vijftig (zie hoofclstuk 3). In een tijd waarin de samenleving in snel tempo deconfessionaliseerde, was levensbeschouwelijke samenlevingsopbouw

in de ogen van velen

een anachronisme.'s

Zij

zagen het levensbeschouwelijke als een

negatief element dat bovendien de uitbreiding van de vereniging in de weg stond. Penningmeester Timman verwoordde deze mening in ry73 als volgt:
'De overheiil, het minísterie uafl cRM, heeft de ileconJessionaliseing beuorileril op het terein uan ile
En ilan zien we tot onze grote uerbazing dat juist op het tenein

maatschappelijke ilienstuerlening.

van ile samenleringsopbouw ile ouerheiil weer terugvalt op ile leuensbeschouwelijke kailets. En ja, als
wij dus zijn uoot ontzuiling en deconfessionalisering, ilan waagt men zich aJ: wat moeten wij
ilaarmee, moeten wij ons als een zuil ilaarin uoegen?'tel

Anderen meenden dat een voÍÍn van levens- of wereldbeschouwing noodzakelijk was
binnen het welzijnswerk. Humanites moest die levensbeschouwing niet gaan verbergen omdat de publieke opinie daar toevallig tegen was:
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'In het heilen en ile toekomst zal er behoeJte zijn aan organisaties als Humanitas, die vanuit

een

bepaald systeeffi uan waarilen bijdragen aan georganiseerile opinieuorming en het ontwikkelen van

waarile-ooilelen ten aanzien van mentaliteits- en structuurytoblemen zoals die zich in ile samenleuing uooriloen. Ten slotte zal dit alles uitmonilen

ír oorN, in AcrrvrrErr."e'

De inhoudelijke

discussie werd uiteindelijk gewonnen door de 'levensbeschouwelijken'.
Humanitas ging zich bezig houden met ideëel, levensbeschouwelijk opbouwwerk, waar ook
door voorzitter Stempels een warn voorstander van was:

'Wat ile samenlevingsopbouw beteJt (...) is

het interessant

ilat er in dit uerband in desbetreffende

richtlijnen spruke is uan releuante leuensbeschouwelijke kaders en dergelijke termen, waartij we, wat

Humanitas betre;ft, dus weer kunnen gaan ilenken, behalue aan het werk, ook aan het wezet iler
uereniging"e3

De uitwerking van de samenlevingsopbouw was in de eente helft van de jaren zeventig
experimenteel. In deze periode werden op afclelingsniveau uiteenlopende activiteiten op het
terrein van samenlevingsopbouw ontplooid, vooral ten behoeve van de acceptatie van
minderheidsgroepen in de samenleving.'ea De terreinen waarop deze activiteiten zich
bevonden, vertoonden in belangrijke mate continuïteit met de oude werkterreinen van
Humanitas, zoals reclassering en bejaardeízorg. Deze oude werkterreinen werden in de
samenlevingsopbouw vanuit een ander perspectief bekeken.
De omschakeling naar deze nieuwe benadering heeft zeker een aantal jaren geduurd. Deels
was dit het gevolg van de verenigingsstructuur van Humanitas, met de vele en vaak zeer
eigenzinnige aftlelingen. Daamaast hadden veel bestuurden die door de fusies een belangrijk
deel van hun werk hadden zien verdwijnen, een afwijzende houding ten opzichte van samenlevingsopbouw. Zij weren nog te veel betrokken bij de maatschappelijke diensrverlening en
hadden geen zicht op de mogelijkheden van samenlevingsopbouw.'er Een ander obstakel was

de subsidiëring van de nieuwe functie. Afgezien van het feit dat de ondenteuning van het
departement voor de samenlevingsopbouw minimaal was, kreeg de subsidiëring pas in 1978
een perÍnanent karakter.'e6 In de tussenliggendejaren was er telkens grote onzekerheid over
het voortbestaan van de samenlevingsopbouw. Deze minimale subsidiëring hield in dat er een
beperkt aantal beroepskrachten voor het werk beschikbaar was.

'Dit

betekent ilat

zekere

zin

wij ons beleiil moeten ichten op de actiuering uan oflze leden, waartij wij in
zijn in de situatie uan ile eerste tien jaar van het bestaan uafi oflze

weer terechtgekomen

vereniging."e

Noodgedwongen nam de vereniging haar toevlucht tot vrijwilligen.
Om de bestuurders en medewerkers voor te bereiden op de nieuwe werkzaamheden
werden kadertrainingen georganiseerd en opleidingen verzorgd. Ook werden in 1973 het
kaderorgaan Humanitas en het ledenorgaan Van Mens tot Mens sarnengevoegd. Op deze
wijze was het mogelijk Van Mens tot Mefis vaker te laten venchijnen waardoor een intensiever
contact met de leden kon worden onderhouden.'e8 Daarnaast werden cusussen opgezet
voor vertegenwoordigen van Humanitas in algernene instellingen. Zij waren voor Humanitas
73
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vaak de enige schakel met de maatschappelijke dienswerlening en de vereniging wenste de
mogelijkheid tot beïnvloeding van het beleid op dit terrein optimeal te benutten.'e
In dezejaren werd onder de leden een aantal onderzoeken uitgevoerd om huri bereidheid
tot samenlevingsopbouwactiviteiten te peilen. Een onderzoek door het gewest NoordHolland wees uit dat de meerderheid van de leden niet gelooftle in de 'veranderbaarheid van
de samenleving' en derhalve niets voelde voor acriviteiten in het kader van samenlevingsopbouw. De onderzoekers vonden een duidelijke correlatie met leeftijd en concludeerden
dat samenlevingsopbouw voor Humanitas, gezien de hoge gemiddelde leeftijd van de leden,
geen haalbare zaak was.'* Een landelijk ledenonderzoek nuanceerde dit beeld. Hieruit bleek
dat een groot deel van de leden wel degelijk bereid was binnen Humanitas de samenleving te
veranderen.'o' En daarmee was ook al een begin gemaakt. In het gewest Drenthe was de
samenlevingsopbouw bijvoorbeeld al wel tot ontwikkeling gekomen.'o' ln rg73 stelde het
Congres een Begeleidingsraad Samenlevingsopbouw in, die meer duidelijkheid moest
scheppen over de verdere invulling van samenlevingsopbouw.

Een eigenzinnige invulling
Ovrn or invulling van de samenlevingsopbouw bestonden binnen de vereniging venchillende intelpretaties. Vooral de staffirnctionarissen (wiens inzichten volgens de heer Van Oosten
in deze tijd voor een groot deel aan het marxisme ontleend waren-3 ) wilden dat Humanitas
zich met haar activiteiten richtte op de fundamentele democratisering van de maatschappij.
Het hooftlbestuur (en een groot deel van de leden) koesterde echter geen ambiries om de
maatschappij te veranderen en wilde zich in de eerste plaats richten
bevordering.'"a ln 1973 werd deze tegenstelling als volgt verwoord:

op

welzijns-

'Een koers naar een partijpolitieke stellíngname en biniling blijft uoor een (uermoeilelijk groot)
aantal leilen een onaanuaardbare zaak. Anderen hebben geen moeite met

ing in ileze
stellen uan

samenleuing per defnitie

de geilachte

ilat yerande-

ahijd een zaak uan politiek (golitiseren) in ile zin uan het

prioiteiten is."os

in 1975 werd besloten beide standpunten de ruimte te laten. Uiteindelijk
heeft het a-politieke standpunt het gewonnen, mede vanwege de verscheidenheid aan politieke overtuigingen binnen de vereniging. De toenmalige directeur van het Centraal Bureau
Van Oosten zei over deze kwestie:
Op het congres

'We zíjn in die tijd soms te tolerunt geweest. Het hoofdbestuur hail best eens mogen zeggen:
"Tot hier en niet ueriler." Maar alles was geieht op consensus, op naar elkaar luisteren. Het
doel was iedercen zoueel mogelijk binnen boord houden en tegelijkertijd

laart in het scheepje

houilen."6
Humanitas ontwikkelde vervolgens een eigen invulling van samenlevingsopbouw. Hoewel
cnnr de volgende definitie aanhield: 'samenlevingsopbouw is de activering van levens- of
wereldbeschouwelijke groepen tot werkzaemheden op het terrein van de welzijns74
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verbetering', wilde Humanitas haar activiteiten niet beperken tot de eigen achterban. In de
woorden van het rapport van de Begeleidingsraad Samenlevingsopbouw:
'Humanitas wil vanuit specifieke waailen aktief zijn in ile samenleuing en zich principieel niet
beperken tot het aktiueren van uitsluítenil de eigen leilen of eigen achterban. De raail is

in

beginsel

uoor een brede definitie uan samenlevingsopbouw en wel zoilanig dat hieroniler alle actiuiteiten
uallen waarmee nensen op

uijwillige

basis beogen ile samenleuing te uerbeteren.'"o7

ln

1973 werd daarom de volgende passage in het 'doelstellingen'-artikel z van de statuten
opgenomen: '(...) dat zij in haar activiteiten openstaat voor al diegenen, die in de geest van dit
artikel willen werken ten dienste van mens en samenleving."os
Dat de vereniging zich openstelde voor een ieder die zich kon vinden in de uitgangspunten, wai belangrijk voor het werk. Bij Humanitas was samenlevingsopbouw namelijk een
zaak van vrijwilligen, hierbij ondenteund door beroepskrachten, de opbouwwerkers. Voor
dit ondersteunende werk had de vereniging in 1977 9z formatieplaatsen tot haar beschikkirg.'' De vrijwilligen bepaalden de onderwerpen en de doelstellingen, daarbij geholpen
door de opbouwwerker. Het doel hiervan was de vormgeving en uiwoering van de eigen
overtuiging van de vrijwilligers; levensbeschouwing was niet van belang, lidmaatschap

evenmin.

De activiteiten van Humanitas waren voornamelijk gericht op hulpverlening aan beknelde

groepen, mentaliteitsverandering ten behoeve van die groepen en vergroting van de
bereikbaarheid van voorzieningen op het gebied van de maatschappelijke diensrverlening."o
In de brochurc Opbouwwerk. en ilemocratie van rg77 werd een eigen definitie gegeven:
'Samenlevingsopbouw is àlles wat mensen uit ideële motieven doen teneinde de samenleving
als geheel, of onderdelen ervan, of ook wel de houding van mensen daartegenover, te
veranderen ofte behouden.' '"
Bij de evaluatie van de werkzaamheden op het terrein van samenlevingsopbouw die cnrr in
1978 uitvoerde, bleek dat de aanpak van Humanitas sterk venchilde van die van de andere
levensbeschouwelijke organisaties. Deze richtten zich wijwel uitsluitend op de eigen achterban
en op activiteiten op het raakvlak van kerk en samenleving. De evaluatiecommissie, waarin

ook het hooftlbestuur van Humanitas vertegenwoordigd was,

beschreef het 'Humanitas-

model':
'Indien

ilit

naar hun mening nodig ofgewenst is, doen de groepen uijwilligers een beroep op de hun

ter besehikking staande functionaissen om de door ileze rijwilligers gestelde doelen iles te beter te
kunnen bereiken. Deze deskundige proJessionele begeleiding is , nau ile opuatting uan Humanitas ,

specifiek uoor

de

Junktie "Fz" en niet zozeer het mobiliseren en aktíveren uan groepen uit ile

beuolking en evenmin ile aaril uan ile geleozen onderutetpen respectievelijk iloeleinilen.""

De activiteiten, waarbij prioriteit werd gegeven aan mensen en groepen die in de knel
zaten, werden in projectgroepen georganiseerd."i ln 1974 waren de projecten ontwikkelingssamenwerking, delinkwentie en samenleving en de positie van bejaarden in de
samenleving al van start gegaan. Daarnaast was een hele reeks projecten in voorbereiding:
de positie van buitenlandse werknemen, jeugd en welzijn, trekkende bevolking
75
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(woonwagenbewoners), milieu, sociale hulpverlening, de plaats van de sociale dienswerlening,
de verhouding particulier initiatief en overheid, en homoseksualiteit."a

Als gevolg van de structuur van Humanitas werden in de venchillende aftlelingen zeer
uiteenlopende activiteiten verricht. De aftlelingen van Humanitas zijn autonoom, en de
bestuurders zijn altijd erg individualistisch van aard geweest. Al snel was coördinatie noodzakelijk; in de veelheid van activiteiten was geen gemeenschappelijk Humanitas meer terug
te vinden. Het Congres var. Íg7S besloot dat de venchillende projecten van Humanitas meer
samenhang moesten hebben."5 Hiervoor werd in ry77 zelfs een aparte commissie ingesteld.
Uiteindelijk werd het een gewoonte dat op landelijk en sorns gewestelijk niveau over
bepaalde thema's gesprel«smappen, brochures, diaseries en Íilms werden vervaardigd. De
aftlelingen konden dit materiaal voor eigen activiteiten gebruiken. Zo nu en dan werden
ideeën over activiteiten uitgewisseld door de afclelingen, zoals op de activiteitenmarkt die
georganiseerd was tijdens het congres in 1979. Met behoud van de autonomie van de
aftlelingen werd op deze manier toch vanuit het Centraal Bureau op de aftlelingen invloed
uitgeoefend.

Maatschappelijk activeringsïverk
Hsr srcnrp samenlevingsopbouw werd in r98o vervangen door de term 'maatschappelijk
activeringswerk', ook wel 'levensbeschouwelijk opbouwwerk' genoemd. Dit werd als volgt
omschreven:
'Maaxchappelijle actiueingswerk
aanspreekbam

zijn

is het

mobiliseren

en

onilersteunen uan groepedngen ilie

op bepaalde noímen, waarilen en oprattifigen, om aaief te blijven of te woilen

uoor meilemens en samenleuing."'6

Voor het maatschappelijk activeringswerk, in wezen een voortzetting van

samenlevings-

opbouw, kregen de levensbeschouwelijke organisaties overheidssubsidie waarvoor zij medewerken konden aanstellen. Humanitas had in de gewesten funcdonarissen in dienst, die het

wijwilligenwerk in de aftlelingen ondenteunden en stimuleerden. Deze werden begeleid en
gecoördineerd door een landelijke functionaris. De initiatieven voor activiteiten kwamen
aanvankelijk uit de aftlelingen. Aan de hand van deze suggesties stelde de landelijk functionaris een landelijk werkplan op. De invloed van de gewestelijk functionaris op de keuze van
afrlelingsaktiviteiten was soms echter groter den de aftlelingen wensten. Op deze wijze
waren zij voor de keuze van aktiviteiten aÍhankelijk van de persoonlijke voorkeuren van

de functionaris.
Omdat deze manier van werken niet voldeed, werd in r99r overgegaen tot de oprichting
van een Bestuuncommissie Maatschappelijk Activeringswerk (nciua, zie verder pagina ro4).

Deze kreeg de opdracht een nieuwe werkwijze en structuur voor het maatschappelijk
activeringswerk te ontwikkelen. Dit hield verband met de op handen zijnde reorganisatie van
de vereniging die het onderwerp is van hooftlstuk ro. Wat betreft de inhoudelijke kant van
het werk werd op de Algemene Vergadering van Afgevaardigden (ave) van 1994 besloten het
maatschappelijk activeringswerk onder te brengen in een speerpuntenbeleid. Af<lelingen zijn
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vrij om buiten dit programma activiteiten te ontwikkelen,

maar gewestelijke ondenteuning
is in principe alleen beschikbaar voor activireiten die binnen de speerpunten blijven.

De landelijke organisaties die werkzaam zijn op het gebied van maatschappelijke activering
voerden in de jaren tachtig overleg in het Landelijk Overleg Maatschappelijke Activering
(roma). Aanvankelijk heeft Humanitas veel energie gestoken in dit overleg, hoewel de
aansluiting met de confessionele organisaties niet gemakkelijk verliep. Omdat de aanpak van
Humanitas erg afweek van die van de confessionele organisaties, was samenwerking voor
Humanitas vaak niet mogelijk. Na een aantal jeren besloot Humanitas minder waarde te
hechten aan het overleg en meer haar eigen gang te gaan.,,1
Met ingang van tgg3 werden de organisaties werkzaam in het maaschappelijk acriveringswerk echter gedwongen tot samenwerking. Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Begeleiding Uiwoering Clustervorming (ruc) werden de landelijke organisaties op het
gebied van politieke vorming, homo-emancipatie, vrijwilligerswerk, samenlevingsvonnen,
jeugd- en jongerenwerk en maatschappelijke activering samengevoegd in clusten. De reden
hiervoor was vergroring van de efficiëntie en vermindering van het aantal subsidiepunten.
Elke cluster kreeg namelijk een gezamenlijk subsidiebedrag, dat onder de aangesloren organisaties verdeeld moest worden. De organisaties voor maatschappelijk activeringswerk verenigden
zich in de Stichting Samenwerkende Organisaties Maatschappelijke activering (Stichting
sol't). Hiermee was het opbouwwerk als zelftandige functie voor de levensbeschouwelijke
organisaties verdwenen. Deze samenwerkingsoperatie was echter lang niet zo ingrijpend als
die van tg7o. De samenwerking heeft een andere vorm: geen fusie, maar clustering.
(Overigens is de fusie van de organisaties waarschijnlijk wel het uiteindelijke doel.)

In het kader van samenlevingsopbouw c.q. maatschappelijk activeringswerk zijn in de jaren
zeventig en tachtig bij Humanitas uiteenlopende initiatieven onrwikkeld. Lange tijd bijvoorbeeld hebben verschillende afclelingen zich bezig gehouden met activireiten voor
woonwagenbewoners (al sinds de jaren vijftig een aandachtsveld van de vereniging). Onderdeel hiervan was het veranderen van de negatieve beeldvorming over deze groep. Hetzelfcle
werd beoogd met venchillende activiteiten ten behoeve van migranten en de multi-culturele
samenleving. Een recent voorbeeld hiervan is het in 1993 beklonken samenwerkingsverband
tusen Humanitas en de Stichting Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamen.
Een vrijwilligenactiviteit van Humanitas die inmiddels landelijk is verbreid, is het project
Kindertelefoon. Oorspronkelijk ontstaan binnen Humanitas, is dit werk inmiddels ondergebracht in een landelijke stichting. De werkzaamheden van Humanitas op het terrein van
samenlevingsopbouw die in een groter verband stonden, zoals de bevordering van de
emancipatie van ouderen en de projectgroep Delinkwentie en Samenleving, worden in het
volgende hooftlstuk nader onder de loep genomen.
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Samenlevingsopbouw in de praktijk

De samenlevingsopbouw werd binnen Humanitas vooral uitgewerkt in activiteiten op
het gebied van ouderen-emancipatie en in de projectgroep Delinkwentie en samenleving. Deze activiteiten hadden een sterk vemieuwend karakter en hebben zowel binnen
als buiten de vereniging grote invloed gehad.

Ze vloeiden voort uit gwee terreinen

waarop Humanitas al sinds haar oprichring werkzaam is geweest: de bejaardenzorg en de
reclassering. Daarom zal in beide paragrafen eerst kort worden ingegaan op de periode

vóór de samenlevingsopbouw.

Emancipatie van ouderen
Dr nElaaiorr.rzonc

is een sector waannee de meeste aftlelingen zich hebben bezig gehouden.
Speciaal voor deze bevolkingsgroep werden uiteenlopende activiteiten georganiseerd:
steunbezorging, 'sociaal adviesbureaus voor ouden van dagen',"8 uitstapjes en bejaardensociëteiten. In de jaren vijftig en zestig namen enkele aftlelingen van Humanitas daarnaasr
initiatieven tot de bouw van bejaardentehuizen. (Het eente wooncomplex voor ouderen van
Humanitas werd in t954 in Hengelo geopend.)
In r959 besloot het Congres van Humanitas op het terrein van bejaardenhuisvesring samen

te werken met de oonpronkelijk door 'De vrije Gedachte' in 1949 opgerichte
À.H. Gerhardstichting. In r95r had ook het Humanistisch Verbond zich bij deze stichring
aangesloten. Dit samenwerkingsverband zou later uitmonden in de Humanistische Stichting
Huisvesting Bejaarden (usun). De nsns houdt zich bezig met de bouw en het beheer van
humanistische bejaardentehuizen.
In de loop van de jaren zestig plaatsten verschillende mensen binnen Humanitas vraagtekens bij de eenzijdige nadruk op zorgvoorzieningen voor bejaarden. Al in 1963 schreefde
secretaris van de sectie bejaardenzorg"e:
'In onze houding en in onze hanilelingen tegerrouu bejaarden zal tot uiting moeten komen, ilat zij
een

zinuol ileel uitmaken uan onze safitenleuing. Dat ile bejaarden geilesintegreeril zijn, is een teken

van het niet goeil uerstaan wat hun plaats is en kan

zijn. We dienen tc besefen ilat groepsregelingen
in diepe zin het isolement vergroten. Een

(ook de goedkope leaartjes voor openbare instellingen)

bekngnik deel uan een goeil opgezette bejaarilenzorg zal in het lieht uan het boyenstaanile dus altijd
in zich ilragen het "het-zichzelf-ouerbodig-maleenu .,,,o

Onder invloed van het bovenstaande en de opkomende ideeën over samenlevingsopbouw
besloot de bestuuncommissie Bejaardenwerk, die het bejaardenwerk landelijk coördineerde
zich aan het einde van de jaren zestig te bezinnen op de plaats van de oudere mens in de
wester§e samenleving. De achterliggende gedachte was dat 'de -overigens noodzakelijke79
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inspanningen om een sluitend geheel van zorgvoorzieningen voor ouderen tot stand te
brengen een gevaarlijke vernauwing in de aandacht voor de ouderen veroorzaakt èn dat de
ouderen zelf nauwelijks enige invloed hebben op de beleidsontwikkelingen.""
De bestuurscommissie Bejaardenwerk riep in r97r een actiegloep in het leven (de Landelijke Actiegroep Bejaardenwerk, rar) om activiteiten met en voor bejaarden in de aftlelingen
te ondersteunen. Als eerste ontwikkelde de actiegroep het discussieproject Oudjes kijken
(1972), waarin de positie van ouderen in de maatschappij kritisch aan de orde werd gesteld. In
de bijbehorende brochure werd de statische pensioengrens van ó5 jaar onderuit gehaald, als
ook de opvatting dat ouderen na hun pensionering geen rol van betekenis meer kunnen
spelen.

'Waar het nu om gaat is, ilat onze huidige westerse samenleuing klaarblijkelijk geen maatschappelijk
zinuollefunaie kan beilenle.en voor de ouilere mens ilie níet meer ín het arbeidsproces is opgenomen.

Dit

beteleent dat we een onuolleilig mensbeeld hanteren, een beeld

waain de laatste

leuensfase niet

vootkofitt.'"""

Ook had de brochure veel kritiek op het fenomeen verzorgingstehuis: 'Als je de plaats van
de bejaarden in onze samenleving probeert af te lezen uit de plek wa;aÍ ze wonen, dringt het
begrip apartheid zich op.' "' Deze visie kwam terug in het manifest Mensen horen niet in

Folder van het eerste wooncentrum voor ouderen van Humanitas in Hengelo, gebouwd in 1954
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instituten, bejaarilen zijn mensen, waarin de vanzelGprekendheid van het wonen in een
verzorgingstehuis en de ondemocratische organisatievorÍn ervan ter discussie werden gesteld.
De ongezouten kritiek die de actiegroep gaf op het instituut verzorgingstehuis leidde tot
veel verzet, zowel binnen als buiten Humanitas. De vereniging was immen al jaren, binnen
de nsns en zelfitandig, beheerder van verzorgingstehuizen. Het hoofclbestuur was echter van
mening dat het manifest een goed uitgangspunt was voor een hemieuwde bezinning op het
verzorgingstehuis."a Hiermee was de discussie binnen de vereniging geopend.
De actiegroep ging door, inmiddels onder de naam Jong Oud Trust ter bevordering van
een ononderbroken levensloop'. In 1975 bracht deJong Oud Trust een handvest uit waarin
de doelstellingen werden geformuleerd, zoals de 'bevordering van een ononderbroken
levensloop':
'Er zijn goeile reilenen om ín het leuen van mensenfasen te onilerscheiilen. We moeten ilaarbij echter

in ile gaten houilen ilat ile ouergang tussen iliefasen niet uoor ieilereen op hetzelfde tijdstip komt,
ilat ilie ouergangen zeer geleidelijk plaatsuinilen, ilat men in elkeJase dezelfde mens blijft en ilat dus
elke Jase op zichzelf de moeite waail is om beleeJd te worilefl."'s
DeJong Oud Trust was een belangrijke katalysator van de discussie binnen Humanitas over

het verzorgingstehuis en over ouder worden in het algemeen. Over dit onderwelp
organiseerde de actiegroep in 1975 een conferenrie. De ideeën van de vereniging over het
verzorgingstehuis werden daama door de Landelijk Bestuuncommissie Bejaardenwerk verder
uitgewerkt in de nota Voet tussen ile deur, De toekomst uan het uerzorgingstehais. De nota
bevatte gemotiveerde aanbevelingen voor het te voeren en te ontwikkelen beleid inzake de

intramurale verzorging van ouderen. De aanbevelingen werden
Congres. Ze kwamen in het kort op het volgende neer:

in

1977 voorgelegd aan het

r

het isoleren van ouderen in de samenleving is een slechte onrwikkeling
de hulp aan huis moet worden uitgebreid
3 ouderen moeten alleen op indicatie in een verzorgingstehuis worden toegelaten

z

4 ouderen moeten alle vrijheid hebben om te beslissen

of zij wel of niet

naar een

verzorgingstehuis willen verhuizen, en ook indien nodig of ze weer zelfitandig willen gaan

wonen

5 geldende regels moeten ter discussie worden gesteld; de verzorging dient zodanig georganiseerd en uitgevoerd te worden dat de privacy en bewegingsvrijheid van de bewonen is
gewaarborgd

ó

wijk- ofbuurtgericht verzorgingstehuis verdient de voorkeur boven een tehuis voor
één bepaalde maatschappelijke of levensbeschouwelijke groepering, in het licht van
een

contacten tussen buurtbewoners en de tehuisbewoners

7 bewonen moeten worden betrokken bij het beleid van het tehuis "ó
Lang niet alle punten vielen bij het Congres in even goede aarde. De kritiek op het
verzorgingstehuis, waarvoor in veel aftlelingen lang en hard was gewerkt, stuitte velen tegen
de borst. Desondanks aanvaardde het Congres de meeste voontellen, zel6 het voontel
gebaseerd op punt 6. Dit voorstel kon vergaande gevolgen hebben voor de samenwerking
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binnen de nsnn. Op het congres werd echter uitgelegd dat dit voorstel in het verlengde lag
van artikel twee van de statuten; er werd eigenlijk alleen maar gepleit voor de oprichting van
algemene verzorgingsteh\ízen."7 Via een amendement van de aftleling 'Wassenaar werd
overigens vastgelegd dat alle vorÍnen van samenwonen van ouderen in verzorgingstehuizen
in principe bespreekbaar waren."8 Op dit congres werd verder een morie aangenomen
waarin bij cnu werd aangedrongen op uitbreiding van het aantal bejaardenhulpen in de
gezirszorg.""e Het feit dat Humanitas deze beleidslijnen zelfstandig uitzette, wijst er
overigens op dat er tot de HsHB enige aÍitand was gegroeid.'ro
De Jong Oud Trust heeft zich naast bezinning op (en het aanzwengelen van de discussie

over) het verzorgingstehuis eveneens bezig gehouden met het ouder worden in het
algemeen. Hierover is een tweetal gespreksmappen ontwikkeld die in gespreksgroepen
konden worden gebruikg.'r' (De mappen worden tegenwoordig nog steeds gebruikt.) Ook
maakte de Jong Oud Trust een aantal gespreksmappen over arbeid en ouderen, en over
wonen en ouderen.'i' Dit laatste onderwerp werd in de loop der jaren verderuitgewerkt.
De bestuuncommissie had zich in de jaren zeventig, geflankeerd door haar eigen actiegroep, voornamelijk beziggehouden met het verzorgingstehuis. In de jaren tachtig venchoof
zij haar aandacht naar altematieve woonvormen. Het eente resultaat daarvan was de publikatie
Sporcn uan een nieuwe wooncultuur in 1983. Een jaar later werden door de Besruurscommissie
Humanitas Welzijn Ouderen de fundamenten gelegd voor het woonbewustwordingsproject
Over'Wonen van Ouderen Gesproken (owoc). Dit project was geïnspireerd door een onderzoek naar de effectiviteit van u/oonwensenonderzoek. Hieruit bleek dat mensen door het
ontbreken van kennis over alternatieve woonvorrnen blijven kiezen voor traditionele oplossingen. De opzet van het owoc-project was het informeren van mensen, ze laten kijken naar
hun eigen situatie en proberen altematieve oplossingen te vinden voor hun problemen. Ten
einde de reikwijdte van het project te verbreden werd een samenwerking aangegaan met de
Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (euno). De nsnr en het Humanistisch Verbond
waren bij de proefperiode betrokken. In de loop der jaren hebben de bestuurscommissie en
owoc verschillende publikaties over alternatieve vorÍnen van wonen voor ouderen laten
verschijnen.

DeJong Oud Trust leidde in
Jong Oud Trust M. Kerkhof;

'Ik vond

dat

je

een actiegoep

de

jaren tachtig een tamelijk slapend bestaan. Secretaris van de

niet te lang in stanil moet houilen, maar als ik ilat eens opmerkte op
boos . In feite is de Jong Oud Tru* langzamerhanil geihstitutio-

vergadeingen werd iedercen altij d erg

naliseerd en ilaarmee was het geen actiegroep meer.
gemeengoed geworden, het lukte

de

Het thema

ouderenemancipatie was inmiddels

Jong Oud Trust niet eeht meer nieuwe thema's aan te snijden."i3

Pogingen deskundigen in het land te polsen voor nieuwe ideeën verzandden. De actiegroep
hield zich nog wel bezig met oudereneducatie, die als voorwaarde voor de participatie van
ouderen in de samenleving werd gezien. Dit leidde niet tot eigen materiaal, wel tot bijdragen
aan publikaties van anderen. Er is nog een aantal initiatieven uit de Jong Oud Trust ontstaan
voordat de actiegroep in r99z werd opgeheven. Eén van die initiatieven was de stichting
Het Gilde, een organisatie die is opgezet om ouderen in staat te stellen hun kennis, kunde en
vaardigheden over te dragen aan anderen. Inmiddels is Het Gilde een zelfstandige organisatie.
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Het efËct van deJong Oud Trust is moeilijk te meten, maar bij het tienjarig bestaan in 1984
keek men in elk geval tevreden terug:
'Het

tijdsperspectieJ

eilucatieve activiteiten

is nog wel erg kort om te kunnen

beoordelen hoeueel de groep iloor ileze
(onder andere de gespreksmappen, Nz) heeft kunnen bijdragen aan het

op gang komen uan ile emancipatiebeweging oniler ouileren;

materiaal kan in elk gewl gezegd worden, dat de

pr

gezien ile grote belangstelling uoor ilit

op het juiste monent ile zaken aan ile orile

stelile ilie de nieuwe generatie ouderen interesseeile.'"3a

Binnen de vereniging heeft deJong Oud Trust minder invloed gehad dan daar buiten. Volgens
eigen verklaring was de relatie met de aftlelingen verstoord geraakt door de felle toon van de
eerste publikatie van de actiegroep, Oudjes kijken. ln de jaren daarna is het onvoldoende
gelukt de afrtand tussen de afdelingen en de Jong Oud Trust te verkleinen, zodat men zich
noodgedwongen richtte op de samenleving in het algemeen.'3r

Delinkwentie en Samenleving
Iw nsr vorige hoofdstuk is de overgang van reclasseringsactiviteiten naar de projectgroep
Delinkwentie en Samenleving al even aan de orde geweest. Als gevolg van de professionalisering van het reclasseringswerk gedurende de jaren zestig, kwam in het begin van de jaren
zeventig een deÍinitief einde aan de vrijwillige reclassering door Humanitas. De landelijke
sectieraad Reclassering, die dateerde uit r9óó, werd in 1973 omgedoopt tot 'Projectgroep
Delinkwentie en Samenleving'.
In hetjaarvenlag van 1975 werd de volgende omschrijving van de projectgroep gegeven:
'De projeagroep beoogt een constructíeïe bijdrage te leueren tot het inzicht
gedrug meer ín ile samenleuingscontext díenen plaats te

ilat

reacties op

vinilen. VooruI het straJrechtelijk

ilelínquent
rcagerefi oÍ)

delinquent gedraggaat teveel voorbij aan de situaties yan de dailer en de gedupeerde en aanfactoren

in ile samenleuing die de ciminaliteit beyorileren."36

De projectgroep startte een aantal projecten die mogelijke altematieven voor de traditionele
strafiechtelijke methode moesten onderzoeken. Een voorbeeld hiervan was het project Winkeldiefital, waarin werd gezocht naar een niet-strafrechtelijke aÍhandeling van winkeldiefital.
Belangrijk in het project was de mogelijkheid alle partijen te benaderen, dus niet alleen de
dader.'37 Het project kreeg echter onvoldoende steun van het openbaar ministerie en kwam
om die reden niet tot uiwoering.
Een project dat wel succes had, was het Voorlichtingsproject Delinkwentie en Samenleving dat
tegenwoordig in het hele land zelGtandig loopt. Dit p§ect werd in tg74 opgezet in samenwerking met de Coomhert-Liga, de Belangengroepering Wetsovertreden en de Samenwerkende
Reclasseringsinstellingen. Het doel was 'penonen en groepen in de samenleving actief te benaderen, ten einde hen te informeren over de gàng van zaken en de problemen van de Delinkwentie
en de strafiechtelijke reacties daarop'.'ra Het uiteindelijke doel is het relativeren en wegnemen van
vooroordelen. Vandaar dat de voorlichting onder meer wordt gegeven door ex-gedetineerden.
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De meest uiwoerige activiteit was het project Gedupeerden van Misdrijven. Door de eenzijdige strafrechtellke nadruk op daden van misdrijven bleven de slachtoffen lange rijd buiten
beeld. Humanitas wilde deze situatie veranderen. In Haarlem en Hoorn werden experimenten uitgevoerd, waarbij het treffen van regelingen tussen dader en gedupeerde als altematiefvoor strafrechtelijke vervolging het aanvankelijke doel was. In de praktljk bleek echter dat
de gedupeerden vooral behoefte hadden aan hulp bij de verwerking van de geleden immateriële schade, dan wel vergoeding van de materiële schade. Regelingen tussen gedupeerde en
dader kwamen slechts incidenteel voor."3e
De uitkomst van het experiment leidde tot venchillende hulpprojecten voor gedupeerden
van misdrijven in andere gemeenten, waar Humanitas in diverse gevallen bij betrokken was.
Humanitas nam het initiatief tot een Landelijk Overleg van deze slachtofferhulpprojecten, de
voorloper van de huidige Landelijke Organisatie Slachtofferhulp. De pogingen te komen tot
regetngen tussen dader en gedupeerde werden voortgezet in het project Strafrechtelijke
Dading (de juridische tenn voor het treffen van een civielrechtelijke regeling). In het kader
van dit project werd in r99o een experiment uitgevoerd met als doel 'na te gaan in welke
soorten gevallen overeenkomsten tussen verdachten en benadeelden omtrent de aangerichte
en evenrueel in de toekomst te vermijden schade in de plaats zouden kunnen komen van
strafrechtelijke vervolging. "4o
Vanuit de Projectgroep werden ook andere activiteiten ontplooid. Medewerker Y. Baudoin
nam, in het verlengde van de discussie over het verzorgingstehuis, in 1977 het initiatief tot
bezinning op de positie van bewonen en penoneel van alle soorten instituten. Hierbij werd
een medewerker van Jong Oud Trust betrokken, een voorbeeld van de mogelijkheclen van
een multifunctionele organisatie als Humanitas. De werkgroep 'geiinstitution:liseerde personen'
produceercle een tweetal brochures'a', waarin dilemma's die expliciet te meken hebben met
het fenomeen 'instituut' werden beschreven vanuit de humanistische filosofie.'p
Een ander initiatief was het 4o-banenplan voor ex-venlaaftlen aan hard drugs dat in 1985
werd gestart. Aangetoond werd dat hard-drugsvenlaaftlen, die een therapie hebben doorlopen
en zes maanden drugsvrij zijn gebleven, voor werkgevers geen groter risico opleveren dan

vergelijkbare werknemen zonder venlavingsverleden. Op basis ven de bevindingen in dit
experiment ontwierp het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs (Nrao) een grootschaliger aanpak, waarbij in diverse regio's in het land projectmatig vorm werd gegeven aan
de verbetering van de aansluiting van ex-hard-drugsgebruiken op de arbeidsmarkt.
Àan het einde van de jaren tachtig kwam de Projectgroep Delinkwentie en Samenleving in
ernslige problemen door bezuinigingen op het terrein van de reclassering door het ministerie
vanJustitie. De Àlgemene Reclasserings Vereniging (voorheen 'het Genootschap), die functionaris Baudoin bij Humanitas detacheerde, werd opgeheven. Hiermee kwam een eind aan
de aanstellingvan Baudoin en aan de ondenteuning die hij gaf aan de Projectgroep.
De directeur van het Centraal Bureau Van Oosten nodigde vertegenwoordigers uit van
onder meer de Projectgroep Delinkwentie en Samenleving en BoNJo (Belangenoverleg
Niet-Justitiegebonden Organisaties, een platform van vrijwilligersorganisaties die werkzaam
zijn ten behoeve van verdachten en veroordeelden, dat ondersteuning krijgt van Humanitas),
om de voorbereiding ter hand te nemen voor een nieuw particulier initiatief. Dit resulteerde
in 1987 in de oprichting van de Vereniging tot Ondersteuning van Initiatieven op het gebied
van Criminaliteit en Samenleving (vorcns). De Projectgroep Delinkwentie en Samenleving
8+
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werd opgeheven. volcEs zette het nog lopende project Strafrechtelijke Dading voort. Thans
resorteert dit project onder de (door vorcns ingestelde) Landelijke Projectgroep Dading.

Uit de jaarvenlagen, en uit gesprekken met Baudoin, blijkt dat de projecten op het terrein
van Delinkwentie en Samenleving buiten Humanitas meer invloed hebben gehad dan
erbinnen. Het is echter ook nooit de primaire bedoeling van de Projectgroep geweest binnen
de vereniging een mentaliteitsverandering op gang te brengen, maar zocht de verandering
meer in de samenleving in het algemeen.'a3

De in dit hoofclstuk beschreven acriviteiten in het kader van samenlevingsopbouw vertonen
een aantal overeenkomsten. Ten eerste wordt bij vrijwel alle activiteiten aandacht en begrip
gewaagd voor mensen die door de maatschappij als minderwaardig worden beschouwd, een
aspect dat ook in het vorige hooftlstuk al aan de orde kwam. Het volgende citaat uit 1974
brengt dit opnieuw onder woorden:
'We zetten kinileren apart in kinilerhuizen, in seholen. We zetten bejaailen apart in bejaarilenhui-

zen. We zetten gehandieapten dpart in dorpen. We zetten
Psychopaten apart

in

misdadigers apart

psychopatenparken. Werkenile jongeren apart

in geuangenissen,

in oiminele onilerzoeken,

Straks hebben we een maatschappíj zoniler ouderen, zoniler kinderen, zoniler gebrckkigen, zoniler

buitenlanilers, zoniler gekken, zoniler priesters. Wat telt is een maatschapgtij uan leortgeknipte,
leeJtijdloze, harde werkers. Een samenleving zoniler solidariteit,

waain

mensen uallen en liggen

blijuen, omilat het geen meetbaar efect hesfl.'"+t

Een tweede overeenkomst is dat in de projecten op het gebied van ouderenemanciparie en
delinkwentie en samenleving sgeeds wordt gezocht naar vernieuwing en altematieven. Deze
altematieven werden binnen, dan wel buiten de vereniging opgepikt en verder uitgewerkt.
Het is opvallend dat medewerkers van zowel de Jong Oud Trust als de Projectgroep
Delinkwentie en Samenleving aangeven dat hun werkzaamheden buiten de vereniging meer
invloed hebben gehad dan erbinnen. Vooral de initiatieven van de Projectgroep Delinkwentie
en Samenleving zijn uitzonderlijk vaak overgenomen door of hebben geleid tot landelijke
organisaties.'aJ

Terugblikkend merkte M. Kerkhof van de Jong Oud Trust op, dat publikaties van de
venchillende projectgroepen vaak onvoldoende werden begeleid door een implementatieprogramma. 'Als je iets introduceert in de vorm van een nota, moet je er iets omheen organiseren. Bij Humanitas werd vaak geroepen: 'hier ligt het en ga je gang maar'. Dat is onze
zwakke schakel geweest.' 'a6 Overigens had de vereniging begin jaren zeventig principieel
besloten zich niet te beperken tot het activeren van de achterban (zie pagina 75). In sommige
gevallen werden publicaties wel gevolgd door bijeenkomsten en trainingen, zoals in het geval
van de nota Verheldeing en uentaringvan de Bestuuncommissie Humanitas Welzijn Ouderen.
Ook owoc organiseert regelmatig trainingsdagen en instructiebijeenkomsten voor medewerkers en vrijwilligen. Kerkhof signaleert dat de ontwikkeling binnen Humanitas steeds
meer deze richting opgaat, al gebeurt het in zijn ogen nog te weinig.'a?

8S

GROEI EN VERANDERING

werd opgeheven. volcEs zette het nog lopende project Stra&echtelijke Dading voort. Thans
resorteert dit project onder de (door vorcEs ingestelde) Landelijke Projectgroep Dading.

Uit de jaarverslagen, en uit gesprekken met Baudoin, blijkt dat de projecten op het terrein
van Delinkwentie en Samenleving buiten Humanitas meer invloed hebben gehad dan
erbinnen. Het is echter ook nooit de primaire bedoeling van de Projectgroep geweest binnen
de vereniging een mentaliteitsverandering op gang te brengen, maar zocht de verandering
meer in de samenleving in het algemeen.'a3

De in dit hooftlstuk beschreven activiteiten in het kader van samenlevingsopbouw vertonen
een aantal overeenkomsten. Ten eerste wordt bij vrijwel alle activiteiten aandacht en begrip
gewaagd voor mensen die door de maatschappij als minderwaardig worden beschouwd, een
aspect dat ook in het vorige hooftlstuk al aan de orde kwam. Het volgende citaat uit rg74
brengt dit opnieuw onder woorden:
'We zetten kinileren apart in kinilerhuizen, in scholen.

W

zetten bejaanlen apart in bejaailenhui-

zen. We zetten gehanilieapten apart in doryen. We zetten misilailigers apart in
Psychopaten apart

in

psychopatenparken. Werkenile jongeren apart

gevangenissen.

in ciminele

onilerzoeken.

zoniler ouderen, zoniler kinileren, zonder gebrekleigen, zoniler
buitenlanders, zoniler gekken, zoniler piesters. Wat telt is een maatsehappij uan kortgeknipte,
leeftijdloze, harile werkers. Een samenleving zoniler soliilaiteit, waain mensen uallen en liggen
Strales hebben we een maatschappij

blijuen, omilat het geen meetbaar effect heqfs."t+

Een rweede overeenkomst is dat in de projecten op het gebied van ouderenemancipatie en
delinkwenrie en samenleving sgeeds wordt gezocht naar vernieuwing en altematieven. Deze
alternatieven werden binnen, dan wel buiten de vereniging opgepikt en verder uitgewerkt.
Het is opvallend dat medewerken van zowel de Jong Oud Trust als de Projectgroep
Delinkwentie en Samenleving aangeven dat hun werkzaamheden buiten de vereniging meer
invloed hebben gehad dan erbinnen. Vooral de initiatieven van de Projectgroep Delinkwentie
en Samenleving zljn uitzonderlijk vaak overgenomen door of hebben geleid tot landelijke
organisaties.'aj

Terugblikkend merkte M. Kerkhof van de Jong Oud Trust op, dat publikaties vàn de
venchillende projectgroepen vaak onvoldoende werden begeleid door een implementatieprogremma. 'Als je iets introduceert in de vorm van een nota, moet je er iets omheen organiseren. Bij Humanitas werd vaak geroepen: 'hier ligt het en ga j. g.ng maar'. Dat is onze
zwakke schakel geweest.' 'a6 Overigens had de vereniging begin jaren zeventig principieel
besloten zich niet te beperken tot het activeren van de achterban (zie pagpne 75). In sommige
gevallen werden publicaties wel gevolgd door bijeenkonxten en trainingen, zoals in het geval
van de nota Verheldeing en uerwaring van de Bestuuncommissie Humanitas Welzijn Ouderen.
Ook owoc organiseert regelmatig trainingsdagen en instmctiebijeenkomsten voor medewerkers en vrijwilligers. Kerkhof signaleert dat de ontwikkeling binnen Humanitas steeds
meer deze richting opgaat, al gebeurt het in zijn ogen nog te weinig.'a7
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Nieuwe ontwikkelingen binnen Humanitas op het

gebied van maatschappelijke hulp- en dienstverlening
IN ort hoofclstuk wordt een aantal werkterreinen op het gebied van de maatschappelijke
dienstverlening besproken die vooral in de jaren tachtig tot bloei zijn gekomen. Op het
eerste terrein, de jeugdbescherming, is Humanitas sinds haar oprichting actief geweest.

Een kort overzicht hiervan werd al gegeven in hoofclsruk 6. In de eerste paragreafvan dit

hooftlstuk wordt dit verder uitgewerkt. Het onderwerp van de tweede paragraaf, de zorg

voor verstandelijk gehandicapten,

rÀ/as

tot na het midden van de jaren tachtig

onontgonnen terrein voor Flumanitas. Dit gold ook voor de kinderopvang en de hulpverlening aan transsexuelen, die aan het slot van dit hoofclstuk aan de orde komen.

De jeugdbescherming
Dr pucorEscHERMINc van Humanitas, die vanaf de oprichting een belangrijke rol
gespeeld binnen de vereniging, onderging

in

de

heeft

jaren zeventig een aantal veranderingen. In

de periode rgTo-Í972 kwam -parallel aan de schaalvergroting op andere terreinen van maatschappelijke dienswerlening- ook op het gebied van de jeugdbescherming een aantal samenwerkingsverbanden tot stand. Humanitas was onder andere in Arnhem, 't Gooi, Haarlem,

en in de noordelijke provincies betrokken bij dergelijke samenwerkingsverbanden.'a8 Toen bleek dat de vereniging in de praktijk na een fusie nauwelijks invloed kon
uitoefenen, besloot het hoofdbestuur in 1975 in de overgebleven arrondissementen (Utrecht,
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam) een zelfitandige jeugdbescherming in stand te houden.'ae
Alkmaar

ln 1976 werd vervolgens een rapport uitgebracht door een interdepartementale werkgroep
jeugdwelzijnsbeleid (de 'werkgroep rr,rIr'). Het rapport hield een pleidooi voor een geïntegreerd hulpverleningsaanbod, gericht op overzichtelijker voorzieningen, dichter bij de client.

Hierbij speelde mee dat na r9ó9 het aantal maatregelen tot onvrijwillige hulpverlening'ro onder invloed van een principiële discussie in de jeugdbescherming sterk was
teruggelopen.'r' Een groot deel van de werkzaamheden van de jeugdbeschermingsinstellingen viel weg, zodrt zíj besloten opnieuw te fuseren. Humanitas hield zich -conform
bovengenoemd hoofdbestuursbesluit- afzijdig van de fusies, waardoor de vereniging
aanvankelijk een geïsoleerde positie kreeg in hetjeugdbeschermingsveld.'5'
Aan het einde van de jaren zevenrig veranderde deze situatie. Omdat de plaatselijke werkeenheden van Humanitas te klein waren om afzonderlijk goed te functioneren, was een
zekere centralisatie van het jeugdbeschermingswerk noodzakelijk. ln 1977 werd daarom
binnen de vereniging een 'landelijk samenwerkingsverband jeugdbescherming' opgezet.
Daarop kreeg Humanitas van de minister van Justitie toestemming om te fungeren als
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landelijke instelling op het gebied van jeugdbescherming, waarmee de jeugdbescherming
van Humanitas een middelgrote organisetie met leidinggevend kader werd.'r3 Aansluitend
vond hentructurering van de jeugdbescherming ven Humanitas plaats, waarbij de functie
'voogdij' werd toegevoegd aan de -arrondissementsgewijs werkende- gezinsvoogdijteams."a Tevens werd in tgTg een aanvraag ingediend bij het ministerie voor de bouw van
gezinshuizen.'rr

Uitbreiding van de werkzaamheden was niet overbodig: ín de nota,Jeugdwelzijn van r98o
werd geconstateerd dat de ontwikkeling van de jeugdbescherming van Humanitas nog niet in
verhouding stond met het aantal buitenkerkelijken in Nederland. De verklaring hiervoor zou
zijn dat Humanitas vanuit haar doelstellingen ten aanzien van kwesties als macht el gezag
met betrekking tot hulpverlening op onwijwillige basis een afwijkend standpunt innam. De
confessionele instellingen gaven Humanitas op grond daarvan geen gelegenheid zich een
plaas in hun midden te verwerven. Deze ontwikkeling werd versterkt door de fusies, waama
de grote, gevestigde instellingen toonaangevend werden.'r6
In de ontwikkeling naar schaalvergroting was Humanitas genoodzaakt haar plaats in het
veld te bepalen en een beleidslijn voor de toekomst uit te stippelen. Het belangrijkste vraagstuk was het volgende: moest Humanitas zich in eente instantie richten op de ontwikkeling
van de eigen, zelfstandigejeugdbescherming öfop de ontplooiing van de uitgangspunten van
de vereniging binnen de regionale jeugdbeschermingsorganisaties en grote instellingen
(dit vanwege het feit dat Humanitas slechts in een klein aental arrondissementen over eigen
jeugdbescherming beschikte). Voor het hooftlbestuur stond het vast dat Humanitas door haar
'unieke' humanistische uitgangspunten bestaansrecht had als zelfitandige jeugdbeschermingsinstelling. De Algemene Vergadering van Àfgevaardigden nam ín r97g deze opvatting over.
Overigens waren die 'unieke' humanistische uitgangspunten volgens de beroepsmedewerken van Humanitas helemaal niet zo uniek. Zij schreven in een brief aan de
Vergadering:
'Kenmerken en iloelen van hanilelen van Humanitas zoals beschreven in de nota zijn ons inziens
zo algemeen geaksepteeril en gehanteeril in ile hulpuerlening (op jeugdwelzijnsgebied), ilat men op
gronil van ileze uitgangspunten niet kan pretenileren hiermee een zeer speciale, humanistische
benaileing in ile hulpueilening te garanileren. (...) In de dagelijkse unrkprahtijk hebben humanistische beginselen

uijwel nooit

nota gesuggerceile opuatting

een ouenaegenile rcl gespeelil

in twíjfel, ilat

.

(.

.

.)

In dit verbanil trckken wij

de in de

veilies uan ile humanistische iilentiteit zou leiilen tot

haaliteitsueiies.'a7

Ondanks de klare taal die hier gesproken werd, bleven de humanistische uitgangspunten voor
het jeugdwelzijn overeind. De humanistische identiteit, die vermoedelijk onder invloed van
de professionalisering op de achtergrond was geraakt, leek weer belangrijk te worden, met
name ter verdediging van het bestaansrecht van dejeugdbescherming van de vereniging.

In de Nota Jeugdwelzijn van r98o (een weergave van de opvattingen van de dgemene
vergadering va;n rgTg) werden de humanistische uitgangspunten voor de jeugdbescherming
oP een rij gezet. De ideeën van Humanitas over opvoeding concentreerden zich rond vijf
Punten, ondeend aan het algemeen humanistisch uitgangspunt van de vereniging (zie de
laatste venie van artikel twee van de statuten in bijlage r):
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r

natuuilijkheiil en openheid - de mens is deel van de natuurlijke, aanvaardbare wereld.
Vanuit die natuurlijkheid schept hij zijn eigen werkelijkheid. Dit leidt in de verhouding
volwassene/kind tot een grondhouding van openheid.

z

uerbonilenheid en eigenwaarde

- mensen zijn voor hun ontplooiing op elkaar

aangewezen.

De consequentie hiervan is de noodzaak en de plicht, ook in een opvoedingssituatie,
ondanks eventuele verschillen, de ander zijn eigenwaarde te laten.
gelijkheid
en nabijheid - mensen zijn gelijk naar biologische organisatie en bewustzijns3
structuur. Vanuit die gelijkheid moet het mogelijk zijn nabijheid te ervaren, elkaar te

begrijpen en verwantschap te voelen.
4 urijheid en kiezen - mensen moeten hun bestaan vorm geven door te kiezen uit verschillende mogelijkheden die hen bewust voor ogen kunnen staan. Kinderen moeten leren een
eigen, penoonlijke keuze te maken.
5 rcile wekt rcdelijkheid - mensen hebben een waarderingsvermogen dat gemeenschappelijke
trekken vertoont en dat in redelijkheid is gegrondvest. Dit betekent dat mensen tot
redelijkheid in staat zijn en opvoeden een beroep moeten kunnen doen op redelijkheid bij
kinderen.'r8
Deze uitgangspunten -overigens van een zeer hoog abstractieniveau- zijn later overgenomen
als basis voor andere activiteiten van Humanitas.
Een ander belangrijk punt op de algemene vergadering .ver. Í979 was de wijze van hulpverIening. Het aantal kinderbeschermingsmaatregelen nam, zoals gezegd, af Dit strookte geheel
met de opvatting van Humanitas, dat de hulpverlening op vrijwillige basis effectiever was dan
gedwongen hulpverlening. Het probleem was echter dat alleen de hulpverlening krachtens

justiriële maauegel door het ministerie van Justitie werd gefinancierd.

De

Algemene Vergadering gafhet hoofdbestuur daarom opdracht bij de overheid aan te dringen
op wijziging van het subsidiebeleid en uitbreiding van de voorzieningen voor hulpverlening

op vrijwillige basis.
Gesterkt door het mandaat van de Algemene Vergadering inzake voortzetting en uitbreiding van de werkzaamheden in de jeugdbescherming, groeide dit werkterrein in de jaren
tachtig voorspoedig. In een aantal steden groeide Humanitas zelft door andere instellingen in
zich op te nemen. Ook werden nieuwe activiteiten onrwikkeld, waarbij Humanitas in een
aantal gevallen toonaangevend bleek. Nieuw was bijvoorbeeld de hulpverlening aan allochtone
jongeren en aan drugsverslaaftlen en hun kinderen. In 1985 werd bijvoorbeeld een opvanghuis gestart voor islamitische meisjes, 'Daar Limen?'."se Ondanks de hoge bezettingsgraad en
de grote behoefte aan een dergelijke voorziening, werd 'Daar Limen?' al in 1989 wegens
stopzetting van de subsidie gesloten. In de jaren tachtig werd tevens het fenomeen 'gezinshuis'verder uitgewerkt. In deze huizen verzorgden ouderparen naast de eigen kinderen een
viertal pleegkinderen, als een middenweg tussen kinderhuis en pleeggezin.
Op landelijk niveau onrwikkelde de jeugdhescherming zich steeds verder in de richting
van schaalvergroting, decentralisatie en bezuinigingen. In 1986 beraadde Humanitas zich op
een organisatie die beter aansloot bij de door de overheid -en ook door Humanitasgewenste regionalisering. 'Wij willen proberen de voordelen van de centraal gestuurde
hulpverleningsorganisatie te combineren met een duidelijke profilering op plaatselijk
terrein."& Daamaast sprak Humanitas het voornemen uit naast de jeugdbescherming
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fiustitiële hulpverlening) ook de jeugdhulpverlening (op wijwillige basis) verder

uit

te

breiden. Dit strookte eveneens met de opvattingen van de overheid.
In 1989 werden deze voornemens werkelijkheid met het in werking treden van de Wet op
de Jeugdhulpverlening. De nieuwe wet, een produkt van Justitie en wvc, gaf een wettelijk
kader waarbinnen de voorzieningen en instellingen op het gebied vanjeugdbescherming en
-hulpverlening een plaats vonden. De wet was gericht op de verbetering van de kwaliteit van
de geboden hulp, bevordering van de samenhang tussen de venchillende onderdelen en het
verkrijgen van meer inzicht in de praktijk.'u' Om dit te bereiken moesten alle voorzieningen
en instellingen in een bepaalde regio een samenwerkingsverband vonnen, waarbinnen zorg
gedragen werd voor afstemming en ondersteuning van de activiteiten en uirwisseling van
informatie. In reactie op deze schaalvergrotingsplannen besloot Humanitas de inteme orpnisatie
te veranderen. In de regio's werden werkeenheden opgezet, die werden gecoördineerd door
een landelijk staÍbureau met één directeur. 'Wat betreft de samenwerking werd besloten het
heft in eigen handen te nemen en zelf de samenwerkingspartnen uit te kiezen, voordat de
overheid dwingende maatregelen nam. Dit standpunt werd als volgt verdedigd:
'De keuze ilie Humanitas hier maakt, is niet ilie van ueiies uan iilentiteit, fiiaat uan de uefieteing
van ile hwaliteit van ile hulpuerlening aan jongeren. Tenslotte dient dat de inzet te zijn van het
beleid.

"6'

De samenwerkingspartners werden snel gevonden en in r99z waren alle werkeenheden
van Humanitas met andere instellingen gefuseerd. Er werd weliswaar in de besturen van de
nieuw gevormde instellingen een aaptal bestuunleden benoemd op voordracht van Humanitas,
maar verder reikte de invloed van de vereniging niet. De jeugdhulpverlening werd hiermee
deÍinitief losgemaakt van de vereniging. Alleen de Bestuuncommissie Jeugdhulpverlening
bleef vooralsnog bestaan om de fusie af te ronden. Zij zelwanschtnlijk in de loop van r99i
haar werkzaamheden beëindigen. Het kinderhuis 'Ellinchem' ging in 1993 een verregaande
samenwerking aan met twee andere instellingen, maar blijft voorlopig nog met de vereniging
verbonden.

Verstandelij k gehandicap terrzorg

Dr

vsnstaN»Erryx gehandicaptenzorg werd traditioneel gedomineerd door kerkelijke

instellingen; voor buitenkerkelijken bestonden weinig specifieke voorzieningen.'63 Humanitas
heeft in de periode van rg58 tot r97j geprobeerd hierin verandering te brengen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Sociaal Pedagogische Zorg (de overkoepelende
organisatie van algemene voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten). Deze samenwerking
mislukte echter, zodat Humanitas besloot zelf een vorÍn van zorgop poten te zetten. Hierbij
werd de voorkeur gegeven aan alternatieven voor de traditionele grootschalige instellingen:
'Een instituut wordt uoor ons pds aanuaailbaar als andere miililelen niet adequaat zijn gebleken
nl. het uetbeteren uan de wisselwerking tussen ile zwakzinnige en

uoor het bereiken t)afi ons iloel,

zijn

omgeuing, de samenleving.''6a
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Het eente gezinsvervangend tehuis voor verstandelijk gehandicapten van Humanitas in Amersfoort

9r

In de jaren tachtig ontstonden meer leleinschalige vorÍnen van zorg, die beter aansloten bij de
uitgangspunten van Humanitas. In dezelfde periode werd het hooftlbestuur in toenemende
mate benaderd door ouden en afdelingen van Humanitas die behoefte hadden aan gezinsvervangende tehuizen van Humanitas.'6t Het ontbreken van voorzieningen voor buitenkerkelijken werd bezwaarlijk geacht:
'Wat moet worden gezegil tegen eefi ouiler wiens kind geplaatst lean worilen in een confessionele
inichting, tnaat waat het kind wel mee naar ile kerk moet, en ile ouiler ilat niet wenst. En er zijn
bu. algemene inrichtingen, waar een gereformeerile ilirectew woih benoemil, streng in de leer, en ilie
het onilerwerp euthanasie of het gebruik van de pil iloor ile volwassen meisjes en wouwen in ile
inichting niet wenst te bespreken, omilat ilat buiten ile orile uan de dag is. Daarom ligt hier een taak
uoot Humanitas."6

De Algemene Vergadering benoemde een commissie die zich op dit terrein moest gaan
verdiepen. Het werk van de commissie resulteerde in r98z in de nota Zorg uoor geestelijk
gehanilicapten uanuit Humanitas. ln deze nota werden de uitgangspunten voor de zorg aan
ventandelijk gehandicapten en de mogelijkheden daarbij voor Humanitas uiteen gezet. De
grondslag voor die zorg werd gevormd door dezelftle principes die aan de basis stonden van

de jeugdhulpverlening. Uit deze principes (zie pagina 89) vloeide een specifieke
houding ten aanzien van de doelgroep voort:
'Een zwakzinnige fioet kunnen rekenen op een persoonlijke, indiuiduele benailering, waain hij
zijn afwijking. Dat betekent dat wij actief moeten

worilt geaccepteerd als mens en meilemens, mèt
inspelen op ile aanwezige

(rut-) nogelijkheilen op

het gebied van het intellect, emotionaliteit, het

motoiek. Veriler leiilen

ile gekozen inualshoeken ons tot het
gehandiupte, onilanlu allerlei uerschillen in uiteilijk geilrag, of welk aniler uerschil ilan ook. (...) Door Humanitas zal steeils actieJ
gezocht worilen naar een fiauw verband tussen ile geestelijk gehanilicapte en ile samenlevi"s. (.)
Humanitas kiest uoor een benadering waarbij ile geestelijk gehandimpte in staat is zichzelf zoueel
mogelijk in zelfstandigheiil te hanilhauen. (...) Ook hebben wij de plicht, op ile nog aanwezige
redelijkheid uan ile geestelijk gehanilicapte een uoortilurenil appèl te iloen en deze niet weg te

sociale vermogen, ile creatiuiteit en ile

besef uan een funilamentele uerbonilenheiil met ile geestelijk

vlakken omilat het

uaale

gemakkelijker voor ons is hem verantwoorilelijkheid uit hanilen te rren en en

de dingen zelf uoor hem te

iloen.''q

Het lag voor de hand dat de zorg zou worden vormgegeven in kleinschalige instellingen,
waarin vrijwilligers en de ouders een belangrijke rol spelen.'u'
Op de Algemene Vergadering van Afgevaardigden (ava) van r98z bleek dat het hooftlbestuur wijwel onmiddellijk de daad bij het woord had gevoegd. In het land waren plaatselijke
en regionale stichtingen voor geestelijke gezondheidszorg gevormd, van waaruit initiatieven
konden worden ontplooid. Het ministerie van cRM had reeds toestemming gegeven voor de
bouw van rwee gezinsvervangende tehuizen. Deze tehuizen bestonden doorgaans uit een
aantal samengevoegde eengezinswoningen. Hierdoor werd het tehuis zoveel mogelijk in de
omgeving opgenomen. Daarnaast waren in een aantal aftlelingen projecten'Begeleid'Wonen'
gestart, die geheel door vrijwilligen werden uitgevoerd. Voor de landelijke coördinatie van
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het werk werd in 1984 de Srichting Humanitas voor Ventandelijk Gehandicaptenzorg (vcz)
opgericht, die nauw verbonden bleefmet de vereniging.
Ten einde verder inhoud te geven aan het beleid van Humanitas op dit terrein stelde de
Stichting vcz een commissie samen, die in 1989 het rapport Anders kijken naar hetzeflle
uitbracht. Dit rapport besteedde aandacht aan de proÍilering van de humanistische zorgvisie
en de handhaving en verbetering van de praktische zorg. Het rapport deed aanbevelingen
voor de oPzet van een aantal op elkaar aansluitende woonvorÍnen in één regio. Door middel
van deze differentiarie wilde de commissie haar belangrijkste doelstelling, het creëren van
individuele 'zorg op maat' voor ventandelijk gehandicapten, realiseren.
Humanitas breidde haar werkzaamheden op het gebied van de ventandelírjk gehandicaptenzorg binnen korte tijd flink uit, om uiteindelijk te komen tot een gedifferentieerd zorgaanbod. In 1989 had de ScichtiÍtgvcz zes gezinsvervangende tehuizen onder haar beheer, die
plaats boden aan 97 bewonen.'@ In 1992 was het aantal bewoners gestegen tot 164.,7o Humanitas had in 1983 en 1984 geprofiteerd van een'noodoperatie'van het ministerie van cRM
om het bestaande tekort aan plaetsen in de voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten
op te heffen. In 1985 werd de operatie afgerond:
'Eén en ander heeJt consequenties voor ile wijze waarop Humanitas in het veruolg moet hanilelen

te verkijgen. Er zal meer aansluiting gezocht moeten woilen bij het
zotg. Cunstig is ilat Humanitas inmiililels duidelijk geaceepteeil woilt als
één uan ile ileelnemers in de zorg uoor uerstandelijle gehandicapten.'"7'
o?n meer uoorzieningen
bestaanile uelil van de

Het hooftlbestuur richtte zich op uitbreiding van het aantal gezinsvervangende tehuizen. Een
meer terughoudend beleid werd gevoerd ten aanzien van de uitbreiding van de 'Begeleid
Wonen'-projecten. De financiering van deze projecten was een probleem, evenals de penonele
bezetting. In de praktijk was gebleken dat dit werk (dat uitsluitend door vrijwilligen werd
verricht) begeleid moest worden door een beroepskracht. Hiervoor was echter niet
voldoende geld beschikbaar. In 1988 werd definitiefbesloten de projecten niet verder uit te
breiden, ondanks de grote belangstelling die hiervoor bij de afclelingen bestond.,?,
De organisatie van het werk van Humanitas in de ventandelijk gehandicaptenzorg raakte
onder andere door de toename vín de werkzaamheden in een stroomversnelling. Naar aanleiding van een onderzoek naar de organisatie van de Stichting vcz'73 werd besloten tot
hentructurering van die organisatie. Deze hentructurering richtte zich op een duidelijke
beheersstructuur en een flexibele organisatie. De verantwoordelijkheid voor het werk moest
bij één rechtspenoon komen te liggen, die zichtbaarder verbonden was met de vereniging.
In t989 werd de stichting door de rijksoverheid als subsidiabel erkend, waardoor de organisatie verder verzelfstandigde.'7a In 1994 kreeg de Stichting vcz een nieuwe structuur en
tevens een nieuwe naam: Stichting Humanitas voor Dienswerlening aan Mensen met een
Handicap (oun).
De stichting heeft haar werkzaamheden inmiddels aanmerkelijk uitgebreid. In West-Friesland
in r99o op verzoek van ouders een leer-werkproject gestart voor gehandicapten die
geen onderwijs meer volgen. Bovendien heeft de stichting in t99z toestemming gekregen

werd

voor de bouw van de eente humanistische intramurale voorziening voor mensen met een
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zware verstandelijke handicap. Hiermee is de Stichting Humanitas voor Dienstverlening aan

Mensen met een Handicap weer dichterbij een zorgaanbod dat beter aansluit op de
individuele vraag.

Overige initiatieven
Naast or hierboven beschreven werkzaamheden op het gebied van maatschappelijke dienstverlening is Humanitas de laatste vijftien jaar eveneens actief geweest in de hulpverlening aan
transsexuelen en op het terrein van de kinderopvang.
De hulpverlening aan transsexuelen bij Humanitas startte in r984, toen het hooftlbesruur
besloot de Transsexualiteits-contactgroep 'Virgin' op te nemen in de verenigingsstructuur.
Hierdoor kreeg deze zelflrulp-groep de gelegenheid gebruik te maken van vergademrimte
van Humanitas. Binnen de groep bestond grote behoefte aan professionele hulpverlening,
speciÍiek gericht op de transsexuele problematiek. Deze hulp zou op den duur landelijke
spreiding moeten krijgen.

De

reguliere hulpverlening bleek onvoldoende

in

staat

transsexuelen te begeleiden, specifieke hulpverlening bestond alleen in combinatie met hulp

aan travestieten.

In

1984 werd daarom door Humanitas een maatschappelijk werkster

transsexualiteit aangetrokken, die in afwachting van subsidie van het ministerie van wvc door
het hooftlbestuur op part-time basis werd aangesteld. De subsidie werd in 1985 toegekend.
De hulpverlening aan transsexuelen is vooral gericht op de problemen van de rolwisseling.
Naast informatie over de medische problematiek worden ook bijkomende zaken besproken,
zoals juridische consequenties, uitkeringsrechten, psychosociale aspecten, relaties binnen en

In de regionale hulpposten en de zelftrulpgroepen'7r, die in loop der jaren zijn opgezet, wordt gewerkt met vrijwilligen die het
transsexuele proces zelf hebben meegemaakt. Dit wordt essentieel geacht voor een goed
begrip van de cliënt door de hulpverlener.
Het Project Transsexualiteit is een voorbeeld van de relatieve flexibiliteit van een vereniging als Humanitas. Humanitas is bereid en in staat behoeften in de samenleving te signaleren
en op te pakken. Op deze wijze kan zij experimenten ondersteunen en een bijdrage leveren
aan vemieuwing van de zorg.
buiten het gezin, seksualiteit en huisvesting.

De kinderopvang van Humanitas, hoewel van geheel andere aard, is eveneens ontstaan vanuit
een behoefte in de samenleving. De kinderopvangactiviteiten van Humanitas in de aftleling
Limburg ontstonden in r98z als gevolg van een behoefte aan kinderopvang in gezinnen waar
één van de ouden tijdelijk of permanent afwezíg was. Aanvankelijk werd hiervoor gezinsverzorging ingeschakeld, totdat men op het idee kwam dat het efficiënter en goedkoper was
wanneer de kinderen in één gebouw werden opgevangen. De aftleling begon zodoende met
de opzet van kinderdagverblijven.
In 1988 werd de Stichting Kinderopvang Humanitas opgericht, met de bedoeling de
kinderopvang landelijk te ontwikkelen. De werkzaamheden van deze stichting groeiden zeer
voorspoedig. In een periode van anderhalfjaar wist de stichting z4 nieuwe voorzieningen te
realiseren, waarnee zij was uitgegroeid tot de op één na grootste landelijke organisatie voor
kinderopvang. De Stichting Kinderopvang beheert twee soorten voorzieningen: de algemeen
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toegankelijke vornen van kinderopvang en de bedrijfsgerichte opvang. De eente vorm
wordt gefinancierd door de overheid, de rweede door arbeidsorganisaties. Naast de kinderdagverblijven die de stichting in eigen beheer heeft, verzorgt zij ook de kinderopvang van een

groot aantal bedrijven.'76
De stichting is van mening dat de kinderopvang flexibel moet zijn en moet inspelen op
bestaande behoeften; dit is de reden dat zij verschillende vormen van kinderopvang realiseert
en exploiteert, zoals hele-degopvang, halve-dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en 24-uurs-oPvang. Waar mogelijk worden venchillende voÍïnen van opvang in één
centrum geihtegreerd. Net als bij de ventandelijk gehandicaptenzorg wordt hier gestreeftl
naar'zotg op maat' en zijn de voorzieningen, overeenkomstig de doelstellingen van Humanitas,
toegankelijk voor de hele samenleving.

De in dit hoof<lstuk beschreven initiatieven vertonen een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Op het gebied van maatschappelijke dienswerlening laat Humanitas zich duidelijk leiden
door bestaande behoeften in de samenleving. De aanleiding voor de ventandelijk
gehandicaptenzorg waren verzoeken van ouders, het project transsexualiteit werd opgezet
naar aanleiding van de behoefte bij transsexuelen aan specifieke hulpverlening en ook de
kinderopvang kwam tot stand als gevolg van een directe hulpvraag. Doordat het professionele
werk van de vereniging is ondergebracht in afzonderlijke stichtingen of bestuurscommissies
met eigen bevoegdheden, zljn deze werkvelden redelijk zelfstandig en daarmee daadkrachrig.
Een belangrijk uitgangspunt van het werk van Humanitas vinden we terug in een andere
overeenkomst. Vooral in de gevallen waarin Humanitas voor een bepaalde groep mensen
voorzieningen opzet, zoals de jeugdhulpverlening en de verstandelijk gehandicaptenzorg,
wordt gestreeftl naar integratie van deze mensen in de samenleving. Kinderen worden bij
voorkeur in pleeggezinnen of gezinshuizen ondergebracht, ventandelijk gehandicapten in
kleinschalige wooncentra in de wijk. Ook is men voortdurend op zoek naar alternatieve
vorÍnen van wonen. Hier kan met recht gesproken worden van een fypische Humanitasaanpak.

De plaats van de humanistische identiteit hierin is echter minder duidelijk. De vereniging
uit van bepaalde, op het humanisme gebaseerde uitgangspunren, maar er zijn
steeds meer aanwijzingen dat deze uitgangspunten tegenwoordig algemeen geldend zijn in
de hulpverlening. Ook wordt het woord 'humanisme' met uiteenlopende bedoelingen in de
mond genomen. In de eerste paragraaf van dit hoofclstuk bleek dat de uniciteit van de
humanistische grondslag in 1979 gebruikt werd als legitimatie voor de opzet van zelfstandige
voorzieningen van Humanitas, en vervolgens in r99r met evenveel gemak terzijde werd
geschoven. Hoewel de motieven hiervoor wellicht legitiem waren, werpr dit toch de vraag
op wat de waarde van de humanistische identiteit is binnen de vereniging.
gaat weliswaar
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deel 4
Nieuwe perspectieven voor Humanitas

'Wij hebben bij Humanitas twee hoofdzonden: ten eerste die machteloze discussie over
onze grondslagen; als tweede het geharrewar tussen de verschillende bestuurslagen.
B. Droste, oud-functionaris ouderenwerk
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Naar een nieuw Humanitas

De laatste acht jaar werd Humanitas
aantal directe problemen
leidde tot langdurig

beheerst door reorganisatie

die zich voordeden

zelfonderzoek.

in de tweede

De twee kernpunten

en heroverweging.

Een

helft van de jaren tachtig,

van dit onderzoek

waren de

identiteit en de structuur van de vereniging.

Dit hoofdstuk is een poging tot reconstructie

en analyse van het proces van reorganisatie,

dat overigens nog niet is voltooid.

Een groeiend onbehagen
HOEWELHUMANITASin de jaren tachtig en negentig een groot aantal nieuwe acnviteiten
ontplooide en op een aantal terreinen zeer vernieuwend bezig was, verkeerde de vereniging
intern in een diepe crisis. In vrijwel alle geledingen van Humanitas was in de loop van de
jaren tachtig een gevoel van groeiend onbehagen ontstaan. Dit gevoel werd veroorzaakt door een
aantal structurele problemen in de vereniging. Het ledental liep al jaren terug, de afdelingen
werden minder actief, het kader was uitgeblust en de vereniging verouderde. De professionele ondersteuning was beperkt en versnipperd. De financiële situatie werd nijpender. De
afdelingen hadden veel kritiek op het Centraal Bureau, dat in hun ogen centralistisch en
bemoeizuchtig was.?" Het hoofdbestuur op zijn beurt klaagde over de grote hoeveelheid
zaken waarover besluiten moesten worden genomcn.v" De meeste activiteiten van de
vereniging werden (nog) niet beïnvloed door de problemen. Dit kwam waarschijnlijk door de
vrij zelfstandige positie van de afdelingen en de werkorganisaties. De continuïteit van de
vereniging stond echter wel op het spel.
Illustratief voor de problemen was de situatie in de provincie Groningen. In de jaren tachtig
bloeiden de afdelingen daar als nooit tevoren. Maar niet dankzij de landelijke vereniging,
althans in de ogen van gewestelijk functionaris W. Hoek:
'Om wat op poten te kunnen zetten, hebben we de deur naar de Vereniging een tijdje bewust dicht
getrokken, maar op een gegeven moment loop je toch tegen die landelijke structuur aan. Dat gaat
een belemmering worden. Daarom is het echt nodig dat er wat gaat gebeuren. "'0
Dit citaat geeft aan dat in de afdelingen veel wantrouwen bestond ten opzichte van het
landelijk bestuur. De interne verhoudingen van de vereniging waren duidelijk zeer verstoord.
De vereniging stond haar eigen ontwikkeling in de weg.
Een belangrijk probleem vormde het feit dat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden
van het hoofdbestuur en de directie van het Centraal Bureau niet duidelijk waren. Sinds de
oprichting van de vereniging waren geen ingrijpende veranderingen aangebracht in de
organisatiestructuur (zoals blijkt uit bijlage 2). De werksoorten, die vanaf het begin in secties
waren ondergebracht, kregen één voor één bij uitbreiding van de werkzaamheden een
eigen bestuurscommissie. Deze commissies hadden echter een adviserende functie, de
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bestuursverantwoordelijkheid

bleef bij het hoofdbestuur. Dit betekende dat het hoofdbestuur

in toenemende mate te maken kreeg met allerlei kwesties die zijn vermogen in feite ontstegen.
De dubbelrol van de directeur van het Centraal Bureau (die tevens secretaris van het hoofdbestuur was, zie bijlage 2) maakte de zaak nog ingewikkelder.
Een ander, waarschijnlijk even belangrijk probleem was het groeiend besef dat Humanitas
steeds verder verwijderd raakte van de maatschappij. Een aantal zaken in de samenleving was
fundamenteel veranderd (zoals het belang van levensbeschouwing, de rol van de hulpverlening en de algemene mentaliteit) waardoor de positie van de vereniging gewijzigd was.
Humanitas had daarop onvoldoende ingespeeld.'!' Deze overwegingen leidden in de
volgende jaren tot een diepgaand zelfonderzoek van de vereniging.
De beëindiging van de gewestelijke subsidie voor het maatschappelijk activeringswerk door
de provincie Friesland in 1987 schudde de vereniging wakker. Het wankele systeem van
gewestelijke ondersteuning had zijn zwakte getoond. De Friese afdelingen moesten het nu
zonder professionele ondersteuning stellen. Al eerder was duidelijk geworden dat de ondersteuning van de afdelingen in de gewesten te wensen overliet. In elk gewest was één functionaris
aangesteld met provinciale subsidiegelden (soms zelfs part-time). Het was vrijwel onmogelijk
dat één persoon een heel gewest in voldoende mate van ondersteuning kon voorzien. En
wanneer deze wegviel, was er geen alternatief
Het lag bovendien in de verwachting dat meer provincies in de toekomst zouden overgaan
tot afbouw van het maatschappelijk activeringswerk. Er was een politieke discussie gaande
over de noodzaak van dit werk, waarin door de provinciale overheden werd overwogen deze
functie onder te brengen in algemene instellingen. Gezien deze ontwikkelingen was de
toekomst van de ondersteuning van het vrijwilligerswerk in de andere gewesten erg onzeker.
Wel zeker was, dat de vereniging de komende tijd niet op uitbreiding van dit werk hoefde
te rekenen.r"
Humanitas zat in de problemen. Intern zat de vereniging in een impasse, en van buitenaf
werd de voortzetting van het werk ernstig bedreigd. Binnen de vereniging ontstonden twee
verschillende discussies, die onderling veel verband hielden. De eerste betrof een heroverweging van de identiteit en de functie van Humanitas in de samenleving, het onderwerp van
de volgende paragraaf De tweede discussie was een zoektocht naar een nieuwe organisatiestructuur, waarin de bestuurlijke verantwoordelijkheden
beter konden worden verdeeld en
de ondersteuning van de afdelingen werd veilig gesteld. Deze discussie komt aan de orde aan
het slot van dit hoofdstuk.

De midlife-crisis van Humanitas
DE IDENTITEIT
van de vereniging, waarvan eerder al is gebleken dat deze altijd al een bijzondere
rol in de vereniging heeft gespeeld, was wederom onderwerp van gesprek. Langzamerhand
begon het besef te groeien dat de traditionele uitgangspunten van de vereniging wellicht niet
meer van deze tijd waren. De oude doelstelling, het bieden van een alternatief naast de
confessionele hulpverlening, was achterhaald. '83 In de hoofdbestuursnota De maatschappij
verandert. En Humanitas? van 1988 werd het volgende geconstateerd:
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'We mogen toch stellen, dat Humanitas thans een algemene rol heef: te vervullen als een maatschappelijke organisatie die uitgaat van een visie op mens en samenleving waarin begrippen als medemenselijkheid, verantwoordelijkheid, respect voor ieders eigen persoonlijkheid en integriteit een grote
rol spelen. Als men zich in die uitgangspunten kan vinden, komt de vraag naar deformele levensbeschouwing niet of nauwelijks meer aan de orde. ' 284
Maar de uitgangspunten die hier worden genoemd, gaven eveneens aanleiding tot problemen.
Deze uitgangspunten waren allang niet meer exclusief geldend voor Humanitas, maar
werden onder hulpverleners algemeen aanvaard. Bovendien was het vaak uiterst moeilijk om
de abstracte uitgangspunten te vertalen in een concrete situatie:
'Dan krijg je discussies over allerlei praktische zaken: wel of geen slot op de voonaadkast. het
kookplaatje dat wel cf niet afslaat. Die vertaalslag is ontzettend moeilijk.' 285
De maatschappij was veranderd. De mensen werden niet meer aangesproken door doelstellingen of levensbeschouwing, daarvoor waren zij te individualistisch geworden. En ook de
leden van Humanitas hechtten weinig waarde aan levensbeschouwelijkheid. Uit een ledenonderzoek van 1970 bleek namelijk dat 93,6% van de leden op de vraag 'weet u een levensbeschouwelijke organisatie waarvan u lid zou willen worden?' een negatief antwoord had
gegeven.r" Hieruit valt af te leiden dat zelfs de eigen leden Humanitas niet zagen als een
levensbeschouwelijke organisatie. De vereniging moest andere karakteristieke eigenschappen
benadrukken om leden te winnen. 'Mensen moeten worden aangesproken op concrete, liefst
projectmatige
zaken van beperkte duur met op de achtergrond
onze ideologische
overwegingen' 287, zo concludeerde een delegatie van het hoofdbestuur tijdens een intern
gesprek. Ook een rondgang door de vereniging bevestigde de overtuiging dat Humanitas zich
meer moest richten op de eigen werkwijze en de inhoud van de activiteiten.t"
Het hoofdbestuur nam een extern deskundige, de organisatie-adviseur M. Ernsting, in de
arm om de vereniging op bovenstaande punten door te lichten. Zijn analyse luidde als volgt:
Humanitas had van oorsprong een duidelijke visie op de eigen functie en taak, maar slaagde
er onvoldoende in deze te vertalen naar concrete activiteiten. Ook speelde de vereniging niet
genoeg in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en werd de visie van de vereniging
onvoldoende bijgesteld. Hierdoor waren nieuwe activiteiten nauwelijks onderdeel van een
algemeen verenigingsbeleid, maar afhankelijk van de inzet van individuen of afdelingen.
Daarnaast hechtte Humanitas volgens Ernsting erg aan haar oude organisatiestructuur, waarbij
de zelfstandigheid van de afdelingen een zeer gevoelig punt was. Afdelingen zagen nieuwe ideeën
vaak als bedreiging van hun positie. Het gevolg was dat de vereniging niet flexibel genoeg was en
onvoldoende openstond voor nieuwe initiatieven.t'" Toch zag hij het niet somber in:
'De menselijke waarde van de zelfstandigheid van het individu en de maatschappelijke waarde van
solidariteit lijken op gespannen voet met elkaar te staan. Daartussen weer verband te brengen, op
basis van de humanistische overtuiging van respectvoor het individu, en de noodzaak van gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar, daarvoor opnieuw organisatorische
verbanden van concreteondersteuning en dienstverlening te ontwikkelen is een belangrijke uitdaging
waarvoor Humanitas bij uitstek staat.'?"
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dat Humanitas haar identiteit met andere ogen moest

was de weg vrij om aan de hand van de analyse van Ernsting naar concrete

oplossingen

te zoeken. Na een aantal gespreksrondes in de verschillende niveaus van de vereniging bracht
het hoofdbestuur in 1990 de nota Naar een nieuw Humanitas uit, waarin de nieuwe inzichten
op een rij waren gezet.
Na de vele gesprekken in de vereniging was inmiddels naar voren gekomen dat Humanitas
veel beter dan voorheen moest inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarmee
samenhangend had de vereniging onder andere een goed p.r.-beleid nodig, waarmee zij zich
beter kon profileren. In dit kader past het door de Erasmus Universiteit in 1993 geschreven
rapport, waarin gepleit wordt voor een nauwere samenwerking tussen Humanitas en het
Humanistisch Verbond.'?' Hierover zijn op dit moment gesprekken met het Verbond gaande.
Daarnaast was gebleken dat er grote behoefte bestond aan de ontwikkeling van een intern
verenigingsbeleid en een methodiek voor het maatschappelijk activeringswerk. Tot slot was
het duidelijk geworden dat de vereniging hard toe was aan renovatie van haar organisatiestructuur. Niet alleen om de interne communicatie en de efficiëntie te verbeteren, maar ook
om de ondersteuning van de afdelingen veilig te stellen.

Structurele veranderingen
WE de problemen bij Humanitas kort samenvatten, was er een concreet probleem
met de gewestelijke ondersteuning, en voldeed de verenigingsstructuur niet. De bestuurcommissies functioneerden niet naar behoren en de bestuurlijke verantwoordelijkheden
waren niet duidelijk verdeeld.
Om het eerste probleem op te lossen, gaf de Algemene Vergadering van Afgevaardigden (A vA)
van 1988 het hoofdbestuur opdracht een regionale ondersteuningsstructuur voor het Noorden
in te voeren, waardoor de vereniging minder afhankelijk werd van provinciale subsidies. In dit
'district Noord' werden de gewesten Groningen, Friesland en Drenthe bij wijze van experiment
samengevoegd. Hierbij zou worden bekeken of op die manier de ondersteuning van het
vrijwilligerswerk in de afdelingen kon worden verbeterd. Bij een positieve evaluatie van het
experiment zou het hele land op dezelfde wijze verdeeld worden in 3 à 4 districten.?"
De instelling van districten bracht de vereniging een groot aantal voordelen. De vereniging
werd zo minder kwetsbaar en afhankelijk van de overheid. Bij het wegvallen van gewestelijke
subsidies bleef er een coördinatiepunt bestaan van waaruit het werk weer kon worden
opgebouwd. Daarnaast gaf de samenvoeging van functionarissen de mogelijkheid tot onderlinge differentiatie en specialisatie, en werd de dagelijkse bereikbaarheid voor de afdelingen
vergroot.'?'
WANNEER

Ondanks deze voordelen was het experiment voor velen in de vereniging een zeer
moeilijke zaak. Over de invulling van het experiment werd door het hoofdbestuur dan ook
een groot aantal gesprekken gevoerd met een delegatie uit het Noorden. Er bestond vooral
bij de gewesten, die vreesden voor hun positie, veel weerstand tegen de plannen. Ook was de
toevoeging van een vierde bestuurslaag voor velen een bezwaar. Het hoofdbestuur beloofde dat
de gewesten bleven bestaan, en gaf bovendien de garantie dat er geen vierde bestuurslaag zou
kornen.r" Eén van deze -elkaar tegensprekende- beloften zou in de toekomst gebroken worden.
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Ook al had de AVA al in 1988 haar fiat gegeven, de vereniging had veel tijd nodig om aan het
idee van het districtsexperiment te wennen. Het duurde nog tot IS maart 1992 voor het
experiment voor de duur van twee jaar van start ging. Al eerder was een aparte bestuurscommissie ingesteld voor de coördinatie van het experiment. Deze commissie bestond uit
vertegenwoordigers van het hoofdbestuur en van de drie noordelijke gewesten. Het district
kreeg een drieledige taakstelling: de ondersteuning van de afdelingen en hun activiteiten, de
versterking van de netwerken van de vereniging en de ondersteuning van de gewestelijke
besturen in de strijd om subsidie.'?'
De tussentijdse evaluatie van het district Noord op de AVA van 1993 was zeer gunstig. Het
district werd door zowel afdelingen als gewesten overwegend positief beoordeeld. In de
periode dat het experiment gelopen had, waren nieuwe activiteiten ontwikkeld en afdelingen
wakker geschud. In de evaluatie pleitte de bestuurscommissie voor instandhouding van de
gewestelijke bureaus, om de afstand tot de afdelingen niet te groot te maken.i'" Op de AVA
van 1993 gaf de voorzitter van de Bestuurscommissie District Noord zijn analyse van het
experiment. De verdienste van het district Noord was dat de afdelingen nu precies wisten
hoeveel ondersteuning ze konden krijgen, en daarnaast gedwongen werden over hun grenzen
te kijken en met andere afdelingen ervaringen uit te wisselen. Ook had het district een
belangrijke rol gespeeld in de ondersteuning van zwakke afdelingen. Dankzij het district was
het bestuur dichter bij de afdelingen gekomen, waar voorheen een te grote afstand met het
hoofdbestuur had bestaan. Het waren vooral de gewesten, die hierbij een groot deel van hun
invloed hadden afgestaan:
'Het was heel belangrijk dat er sub-culturen, verschillende gewesten en afdelingen werden samengevoegd. En ook heel belangrijk was het dat er machtsposities ingeleverd gingen worden. "97
Nu het experiment een positieve tussentijdse beoordeling had gekregen, werd begin 1994
een bijzondere A V A belegd waarop de beslissing tot algehele invoering van districten moest
worden genomen.
In de nota Versterking door verandering van 1994 legde het hoofdbestuur zijn plannen voor
de toekomst aan de vereniging voor. In deze plannen werd het land met ingang van 1995
opgesplitst in vijf districten die de taken van de gewesten zouden overnemen. Elk district
kreeg een districtsbestuur. Dit bestuur werd gekozen door een districtsraad, bestaande uit
afgevaardigden van de betreffende afdelingen. De structuur die hierbij ontstond, is schematisch weergegeven in bijlage 2 (structuur 1995). De AVA ging akkoord met deze plannen van
het hoofdbestuur en bepaalde voorts dat de gewesten geheel werden afgeschaft. Wel zou het
voor afdelingen mogelijk blijven in hun provincie een regionaal bureau in stand te houden.
Dit besluit ging een stap verder dan de nota Versterking door verandering, waarin het besluit
tot opheffing van de gewesten aan de districten werd overgelaten.
De plannen gingen echter nog verder. Het hoofdbestuur wilde de afvaardiging voor de AV A
namelijk niet meer rechtstreeks laten bepalen door de afdelingen, maar door de districtsraden
(zie bijlage 2, beoogde structuur). Dit voorstel stuitte op grote weerstand, zodat het hoofdbestuur besloot de beslissing te verdagen naar de AVA van 1995. In essentie werd de districtsvorming echter door de afgevaardigden geaccepteerd en kwam een einde aan een proces van
ruim zeven jaar.
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was niet de enige ingrijpende ontwikkeling

die zich in deze periode

voordeed; er werden ook oplossingen gezocht voor de andere problemen waarmee de vereniging kampte. Omtrent de inhoudelijke verbetering van de ondersteuning van het vrijwilligerswerk in de afdelingen, werd door de AVA 1991 besloten het maatschappelijk
activeringswerk onder verantwoordelijkheid van een bestuurscommissie te plaatsen. Op een
extra AVA in mei 1992 werd de Bestuurscommissie Maatschappelijk Activeringswerk (BCMA)
formeel geïnstalleerd. Deze commissie moest een optimale organisatie en werkwijze van de
professionele ondersteuningsstructuur ontwikkelen en kerntaken voor de toekomst formuleren.
Vanwege de vele raakvlakken met de werkzaamheden van de Bestuurscommissie District
Noord had een bestuurslid van deze commissie zitting in de BCMA.'98
De reden dat gekozen werd voor een aparte bestuurscommissie, was de volgende:
'Uiteindelijk is gekozen voor een afzonderlijke bestuurscommissie omdat het maatschappelijk
activeringswerk dan dezelfde behandeling krijgt als de andere professionele werkvormen en omdat
zodoende voldoende bestuurlijke ruimte en tijd ontstaat om op centraal niveau in te spelen op allerlei
actuele maatschappelijke gebeurtenissen en daardoor Humanitas veel meer dan thans het geval is, in
de publiciteit op de voorgrond te plaatsen. "99
Inmiddels was ook het probleem dat de bestuurscommissies hadden veroorzaakt opgelost. In
een omvangrijke reorganisatie, waarbij ook de structuur van het Centraal Bureau een grote
beurt kreeg
hadden de bestuurscommissies meer verantwoordelijkheden
gekregen. De
bestuurscommissies waren verantwoordelijk voor de inhoud van het professioneel uit
gevoerde werk, het hoofdbestuur bleef eindverantwoordelijk. De BCMA werd op de AVA 1993
positief beoordeeld. Besloten werd de commissie te laten bestaan totdat alle districten waren
ingesteld.
JOO

,

In wezen betrof de reorganisatie een combinatie van decentralisatie en centralisatie. Ter
verhoging van de kwaliteit en de deskundigheid van het werk werd de verantwoordelijkheid
grotendeels gedelegeerd aan de uitvoerende niveaus. Tegelijkertijd leverden de afdelingen
bepaalde bevoegdheden in aan het district. Met deze verbetering van de ondersteuning van
de afdelingen werd kwaliteitsverhoging van het vrijwilligerswerk beoogd. De subsidietoekenning is de afgelopen jaren verschoven van het landelijk naar het plaatselijk niveau en
geschiedt veelal op projectmatige basis. Ook is kwaliteit bij deze toekenning steeds belangrijker
geworden. Met de instelling van districten heeft Humanitas een structuur gecreëerd waarmee beter kan worden ingespeeld op deze nieuwe eisen.
Het meest opvallende in het proces van reorganisatie was eigenlijk de lange adem van het
hoofdbestuur. In het begin van het proces werd het hoofdbestuur tijdens de A v A meermalen
beschuldigd (voornamelijk door de gewesten) de vereniging de districtsvorrning 'door de strot te
duwen'. Het is begrijpelijk dat sommigen het reorganisatieproces op deze wijze interpreteerden,
maar in wezen heeft het hoofdbestuur getracht, met consideratie voor de bezwaren binnen de
vereniging, het voortbestaan van Humaniats veilig te stellen. Het uiteindelijke resultaat is dan ook
een structuur waar de meerderheid van de vereniging achter kon staan.
De analyse van Ernsting en de discussies die daaruit voortvloeiden, leken voornamelijk
bedoeld om de vereniging langzaam voor de plannen klaar te stomen. Deze inhoudelijke
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discussie is daarna vrijwel in het niets opgelost. Tijdens de reorganisatie die volgde, werd
bovendien nauwelijks teruggegrepen naar deze discussie.
Wel heeft het hoofdbestuur op
de bijzondere AVA van maart 1994 het voornemen uitgesproken zich in de toekomst te richten
op de inhoud van het werk. De pogingen die Humanitas de laatste jaren heeft gedaan om
meer aandacht te besteden aan maatschappelijke ontwikkelingen vormen het enige tastbare
resultaat.?" Er zijn geen aanwijzingen dat zich ingrijpende interne veranderingen hebben
voorgedaan, hoewel de discussie waarschijnlijk velen binnen de vereniging de ogen heeft
geopend. Zeker is dat de meeste aanwezigen op de bijzondere AVA van maart 1994 een diepe
zucht van verlichting hebben geslaakt. Omdat de enorme cultuurverandering,
die de
afschaffing van de gewesten in wezen was voor de vereniging, eindelijk een feit was geworden.
JOl

Stemming tijdens de

AVA

van 1994
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Slotbeschouwing
DE BELANGRIJKSTE
onderwerpen die in deze publikatie aan de orde komen, zijn de ontwikkeling van het uitvoerende werk en de humanistische achtergrond van de vereniging. Naast de
vele andere zaken die eveneens worden behandeld, zijn deze twee thema's in bijna elk hoofdstuk
wel op een of andere wijze aanwezig. Vooral de humanistische grondslag is een intrigerend, telkens
terugkerend onderwerp. In het licht van de recente besprekingen met het Humanistisch Verbond
en de andere humanistische organisaties over eventuele samenwerking is het tevens zeer actueel.
Gedurende de vijftig jaar dat de vereniging bestaat, is het in wezen niet gelukt het humanistische element in de identiteit een bevredigende inhoud te geven. Dit blijkt uit het feit dat dit
onderwerp telkens weer ter sprake kwam, en de precieze bedoeling ervan voor velen binnen de
vereniging onduidelijk bleef. De meeste leden hebben een eigen invulling gegeven aan de
achtergrond van de vereniging, ze zijn tenslotte ook om uiteenlopende redenen lid geworden.
De een vindt het belangrijk dat in de hulpverlening vanuit humanistische uitgangspunten wordt
gewerkt, de ander voelt zich juist aangesproken door de specifieke opzet van en werkwijze
binnen de projecten. Weer anderen worden bijvoorbeeld lid omdat Humanitas aandacht
besteedt aan een probleem dat zij erg belangrijk vinden.
Het verhaal over de beginjaren van de vereniging verklaart voor een groot deel de tweeslachtige
positie die het humanisme binnen de vereniging inneemt. Bij de oprichting van Humanitas werd
allereerst uitgegaan van de noodzaak van een organisatie voor maatschappelijk werk voor buitenkerkelijken; het humanisme was daarbij van minder belang (zie hoofdstuk 1). Binnen Humanitas
ontstonden twee 'richtingen': de 'humanisten' (mogelijk het deel van de leden dat tevens lid was
van het Humanistisch Verbond), die veel waarde hechtten aan het humanistische karakter, en de
'pragmatici', die zich vooral richtten op de activiteiten. Bij belangrijke beslissingen kwam deze
tegenstelling in de vereniging telkens ter sprake. Afhankelijk van de situatie had nu eens de ene,
dan weer de andere partij de overhand. De vereniging probeerde een middenweg te vinden tussen
haar eigen ondogmatische opvattingen en de eisen van de verzuilde hulpverlening, waarin zij een
plaats trachtte te verwerven. Hierbij stond de vereniging in de eerste plaats het belang van de
vereniging en van de doelgroep voor ogen. Het feit dat niet alle leden de humanistische identiteit
onderschreven en dat de vereniging zelf vaak geen duidelijke invulling van die identiteit had,
belemmerde de contacten met confessionele organisaties. Nu, in 1995, beschouwt Humanitas
zichzelf niet als levensbeschouwelijke organisatie, maar als een organisatie met een humanistische
identiteit. Deze identiteit treedt niet nadrukkelijk op de voorgrond, maar inspireert bijvoorbeeld
wel tot nieuwe samenwerking met andere humanistische organisaties.
De werkwijze die voortkwam uit de humanistische uitgangspunten van de vereniging,
betekende in veel gevallen een vernieuwing van de hulpverlening. Dit blijkt uit de vele
initiatieven van de vereniging die grote invloed hebben gehad op verschillende terreinen van
het welzijnswerk (zie hoofdstuk 8 en 9). Tegenwoordig is het oude identificatiekader van
Humanitas vanwege de algemene aanvaarding van de humanistische uitgangspunten op vrijwel
alle terreinen van de hulpverlening achterhaald te noemen. De laatste jaren werd dan ook meer
waarde gehecht aan de voortzetting van het werk op zich, dan aan het specifiek humanistische
karakter (zoals in het geval van de jeugdhulpverlening, zie hoofdstuk 9).
De werkzaamheden van Humanitas vormen het tweede belangrijke thema van dit boek. In
het derde deel, Groei en verandering, bleek dat de vereniging ondanks de 'verstorende'
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maatregelen van de overheid in staat was haar eigen weg te blijven volgen. De vereniging,
begonnen

als vrijvvilligersorganisatie,

groeide

uit tot een rrct-wc.rlc van afdelingen

door

het hele

land met een grote verscheidenheid aan activiteiten. De uitbreiding van de vereniging en de
veranderingen in het overheidsbeleid leverden in het midden van de jaren vijftig voldoende
financiële middelen op om in een aantal afdelingen beroepsmaatschappelijk werkers aan te
stellen. De komst van deze beroepskrachten leidde wat betreft de relatie met de vrijwilligers van
de vereniging tot veel problemen. Dit heeft er waarschijnlijk mede toe geleid dat veel afdelingen
zich, toen verruiming van subsidies de aanstelling van meer beroepskrachten mogelijk maakte,
met name richtten op de professionele activiteiten. Een enorme professionalisering van de
vereniging in de jaren zestig was het gevolg.
De schaalvergrotingsoperatie begin jaren zeventig vormde, vanwege het grote belang van
professionele activiteiten binnen Humanitas, een reëel gevaar voor het voortbestaan van de
vereniging. De verruimde subsidieregelingen voor samenlevingsopbouw stelden Humanitas
echter in staat haar vrijwilligersactiviteiten op eigen wijze uit te breiden. In de jaren tachtig
ontplooide de vereniging bovendien nieuwe werkzaamheden op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. Bij al deze activiteiten waren behoeften in de samenleving het
uitgangspunt.
Doordat het werk geleidelijk maar onmiskenbaar uitbreidde, werden op verschillende
momenten veranderingen in de organisatie van de vereniging doorgevoerd; de structuur is
echter altijd log en traag gebleven. Een omvangrijke Algemene Vergadering als hoogste orgaan
van een organisatie die inmiddels tal van professionele activiteiten onder haar hoede heeft,
draagt niet bij aan een snelle besluitvorming. In hoofdstuk IO werd echter een discrepantie
geconstateerd tussen het hoofdbestuurlijke en het plaatselijke niveau. De afdelingen en werkorganisaties bleken vaak onafhankelijk van het hoofdbestuur hun eigen weg te gaan. Waarschijnlijk heeft juist die anarchistische trek in hoge mate bijgedragen aan het vernieuwende
karakter van de vereniging. Er was veel ruimte voor experimenten, wat duidelijk naar voren
komt in hoofdstuk 8 en 9. De conflicten die, vanwege de veelheid aan eigenzinnige opvattingen,
onherroepelijk ontstonden, werden doorgaans opgelost met een voor Humanitas kenmerkend
compromis. Hierdoor duurde het vaak wel erg lang voordat bepaalde kwesties werden
afgehandeld.
De reorganisatie die haar beslag kreeg op de AVA van 1994, was een nieuwe poging om de
vereniging beter te laten functioneren. Met de decentralisatie van een aantal landelijke
bevoegdheden naar het districtsniveau, werd tegelijkertijd een deel van de verantwoordelijkheden van de afdelingen in de districten gebundeld. De toekomst zal uitwijzen of deze manier
van organisatie de efficiëntie zal bevorderen. Deze reorganisatie is zeker een van de meest
ingrijpende en langdurige processen in de geschiedenis van Humanitas. Nooit eerder had de
vereniging, die juist zo gehecht is aan haar oude, vertrouwde structuur, met een dergelijke grote
verandering ingestemd. Maar het proces is nog niet afgerond. De instemming van de vereniging
kan zowel wijzen op onverschilligheid van de afdelingen ten gevolge van de grote afstand tot
het bestuur, als juist op grote veerkracht binnen de vereniging. Wanneer de nieuw ingestelde
districten erin slagen de afdelingen te reanimeren, kan deze reorganisatie pas een succes worden
genoemd.
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het hoofdkwartier van de vereniging was. De interne organisatie van het LB werd ingrijpend veranderd. Het
LB kreeg onder andere een eenhoofdige directie en de functies directeur van het Bureau en secretaris van het

hoofdbestuur werden ontkoppeld (zie bijlage 2).
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301 Dit schreeflandelijk

functionaris ouderenwerk B. Droste bijvoorbeeld aan het Hoofdbestuur op 26 augustus

1991. HB-stukken 1991.
302 Op de AVA 1993 werd bijvoorbeeld een resolutie aangenomen waarin Humanitas bekend maakt op zoek te

gaan naar huisvestingsmogelijkheden

voor asielzoekers. Het resultaat van deze zoektocht was echter nihil.
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Bijlage

r

Statutenwijzigingen

Oude redactie van artikel een en twee van de statuten (1948):

r De vereniging

is genaamd: 'De Nederlandse Vereniging voor Maatschappe§k Werk op

Humanistische Grondslag Humanitas'.

z De vereniging Humanitas stelt zich ten doel het verrichten en bevorderen van maatschappelijk werk op humanistische grondslag, hergeen zij ddus opvat, dat dit werk gedragen
behoort te worden door een in het gemeenschapsgevoel wortelend besef van verantwoordelijkheid, zowel voor het lot van de evennaaste als voor het welziin der volksgemeenschap,
en bewust gericht wordt op een in alle opzichten gezond maatschappelijk leven. Zij stelt
zich voor deze taak te verrichten, hetzij door dit werk zelf te hand te nemen, waar het niet
of in onvoldoende mate wordt verricht, hetzij door het steunen van reeds bestaande of
nieuw op te richten instellingen en verenigingen, die zich op hetzelftle terrein met een
bepaald onderdeel van het werk bezighouden.
Zij .^ril voort streven naar coördinatie van alle maatschappelijk werk, speciaal voor zover
dit bedoeld is voor buitenkerkelijke en wijzinnig christelijke bevolkingsgroepen, en daartoe de samenwerking van instellingen en verenigingen welke op dit terrein werkzaam zijn,
zoveel in haar vermogen Iigt, bevorderen.

Nieuwe redactie van artikel een en twee van de statuten (rqSg)
De vereniging is genaamd: 'De Nederlandse vereniging voor Maatschappelijk werk
Humanitas' en is gevestigd te Amsterdam.
De vereniging stelt zich ten doel het verrichten van Ínaatschappelijk werk in de ruimste zin
en staat daarbij open voor allen die een behoefte gevoelen aan een tegemoettreden, vrij
van elke leentelligheid, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan de buitenkerketjken.
Zij erkent evenwel de noodzaak om zich bij haar arbeid te laten leiden door enkele
richtinggevende beginselen. Daartoe behoort in de eente plaats het algemeen humanistisch
beginsel van de eerbiediging van de menselijke penoonlijkheid en de daaruit voortvloeiende erkenning van het recht op en de plicht tot zelÍbestemming en zelfontplooiing
voor ieder mens, zij het binnen de grenzen door het belang der gemeenschap getrokken.
Daarvan uitgaande, staat zij op het standpunt:
r dat het maatschappe§k werk behoort re worden gedragen door een in de gemeenschapszin wortelend besef van verantwoordelijkheid zowel voor het lot van de naaste als
voor het welzijn van de samenleving;
z datin de praktijk van het maatschappelijk werk een overwegende plaas behoort te worden
toegekend aan het aankweken van verantwoordelijkheidsbesef, niet alleen met betrekking tot de eigen levensvervulling, maar ook ten opzichte van de groepen, waarvan de
mens deel uitmaakt;
3 dat het'maatschappelijk werk een bijdrage behoort te leveren aan een in alle opzichten
gezond maatschappeli-jk leven. Zij streeft voorts naar coördinatie van alle maatschappelijk
werk en wenst daartoe de samenwerking van instellingen en verenigingen welke op dit
terrein werkznrn zíjn, te bevorderen, voor zover dit zonder aantasting van het eigen
karakter der vereniging mogelijk blijkt.

Huidige redactie van artikel nvee (sinds 1973)
Artikel z
r Uitgaande van

het

algemeen humanistisch beginsel

van medemensdkheid

en

eerbiediging van de menselijke penoonlijkheid en de daaruit voorwloeiende erkenning
van het recht op en de plicht tot zeUbestemming en zelfontplooiing voor ieder mens, stelt
de vereniging zich ten doel het verrichten van maatschappelijke dienswerlening in de
ruimste zin en het leveren van bijdragen tot opbouw van de samenleving.

z De vereniging

staat daarbij op het standpunt dat:

a haar activiteiten behoren te worden gedragen door een in gemeenschapszin wortelend
besefvan verantwoordelijhheid, zowel voor het lot van de naaste als voor het welzijn van
de samenleving;

b zij in de praktijk van haar activiteiten een overwegende plaats toekent aan het ontwikkelen
van verantwoordelijkheidsbese{, niet alleen met betrekking tot de eigen levensvervulling, maar ook ten opzichte van de groepen waaryan de mens deel uitmaakt;
openstaat voor al diegenen die in de geest van dit artikel willen

c zij in haar activiteiten

werken ten dienste van mens en samenleving.
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Bijlage

z

Structuunchema's

Drzr rr;Lacr geeft inzicht in de bestuurlijke en organisatorische veranderingen van de
vereniging Humanias aan de hand van zes structuurschema's over dejaren r9Jj, t963, t977,
rgg3, rggs en de beoogde structuur. voor de jaren vóór 1955 -was het erg moeilijk een goed
inzicht te krijgen in de organisatorische structuur. In 1963 veranderde de structuur van de
vereniging door de instelling van de verenigingsraad, dre in tg77 weer werd afgeschaft.
In de jaren nt t'g77 hebben geen ingrijpende organisatorische wijzigiígen plaatsgevonden.
Daarorn is vervolgens alleen een drieal schema's toegevoegd die de reorganisatie (zie hooftlstuk ro) illustreren. De eente beschrijft het jaar 1993 met alle tot dan toe gevormde bestuuncommissies en stichtingen. De tweede laat de nieuwe structuur zien zoals die besloten werd
op de Algemene Vergadering van Afgevaardigden van ffurart Ígg4. Het laatste schema toont
tot slot de plannen die het Hooftlbestuur voor de toekomst heeft.
Vnmll,nrxc

ver.r DE LTJNEN rN DE

srRucruuRscsru,r's:

duidelijk hiënrchische relatie

-r
- -

ondeÍling contact, verantwoording aan hoger orgaan
vertegenwoordiging
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r

Structuur Humanitas rgj

j

Tosr,rcHrrxc

. Het Congres bestond uit afgevaardigden van aftletngen.
' Het Congres benoemde het Cennaal Bestuur en had het laatste

woord inzake het beleid van

de vereniging.

'
.

De directeur van het Centraal Bureau was eindverantwoordelijk voor alle betaalde medewerkers van
de vereniging, met andere woorden: directeur van de vereniging. Tevens was hij secretaris van
het Centraal Bestuur.
!
Het werk was georganiseerd in de volgende secties:

r
z
3
4
5

kinderbescherming
gezinsverzorging
bejaardenzorg
reclassering
algemeen maatschappelijk werk

Aparte werkterreinen vormden de gerepatrieerdenzorg, de ontwikkelingsgebieden en de Stichting
sociaal-culturele zorg trekkende bevolking (woonwagenbewoners)
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Structuur Humanitas 1963

Gewestelijk raad

Tonrcnuxc

.

De Verenigingsraad bestond uit vertegenwoordigeÍs van gewesten en aftlelingen. Deze raad kwam

.

De ledenvan deVerenigingsraad, evenals dievan de gewestelijke raden, hadden eenadviserende

enkele malen perjaar bijeen om ook tussen de congressen door het verenigingsbeleid te bepalen.

status op het congres.

.

De directeur van het Centraal Bureau was verantwoordelijk voor het werk van de gewestelijk
functionarissen, samen met het Gewestelijk Bestuur.

.

De landelijke secties werden in art. r8 van de statuten omschreveo

als adviesorganen van

het

Hooftlbestuur. Twee ofmeer afdelingen samen konden ook een regionale sectie oprichten.

.

De secties waren vertegenwoordigd in de Verenigingsraad, evenals de gewestelijk functionarissen

.

De verschillende secties waren ondergebracht in drie centrale commissies:

en de gewestelijke raden.

À

JEUGDZAKEN

r
z
3

4

B

ÀLGEMEEN

C

MÀATSCHAPPELIJKE

MAATSCHAPPELIJK u/ERK

OPBOUIÍ, EN ONDERZOEI(

voogilij

5

rclassuing

rc

binilethuis

6

gercpahieailenzotg

gezinsvoogihj

7

blaadmzorg

bijzonderejeugilzory

I

gezinsverzoqing

g

iniliuidueelmaatschap-

pelijkwetk
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lanilelijk adviuoryaan
maatsdtappelijke
opbouw

t

t

s

ociaal-we tensch applij k

orulerzoek

3 Structuur Humanitas rg77
Algemene Vergadering
van Afgwaardigden

Stichting Kinderhuis
Hooftlbestuur

Bestuuncommissies
Centraa Bureau

I c"*.rt.li knestuur

secties en

oroiecttroeben

I

Gewestelij k fu nctionarissen

Gewestelijk raad

Tosr,rcgrrNc

.

De Verenigingsraad w,erd

in

1977 opgeheven; de Agemene Vergadering van Afgevaardigden

werd weer jaarlijks gehouden.

.

Er waren de volgende bestuurscommissies:
Landelijke BestuurscommissieJeugdbescherming
Bestuuncommissie Humanitas Welzijn Ouderen, en de volgende projectgroepen:
Landelijke Projectgroep Delinkwentie en Samenleving
Àctiegroep Jong Oud Trust
De rest van het werk was onderverdeeld in de volgende secties:
Maatschappe\ike dienswerlening

Vrijwilligerswerk
Woonwagenbewonen
Ontwikkelingssamenwerkin g
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Structuur Humanitas 1993

Algemene Vergadering
van Afgevaardigden
(,rve)

BssruunscoMursstss

. Jeugdhulpverlening

.
.

Transsexuditeit

.

District Noord

Maaschappelijke activering

SrrcrrIxcpx

.
.

Kinderopvang

.

BeheerFondsenHumanitas

.

BeheerOnroerende Goedercn

Fondsenpromoties/Stichting
Beheer Sponsorgeldcn

Gewesteliik Bestuur
Gewestelijk raad

. Protecta
. Gezins- en kinderhuizen
. Verstandelijk gehandicapten
. Bedrijven en Humanitas

Afrlelingen

TosrrcgrrNc
Formeel gezien is de directeur van het Landelijk Bureau met ingang van r augustus 1993 alleen
hooftl van het Bureau, de ondenteuning van het hoofdbestuur. De fuhcties van directeur en
secletaris van het hooftlbestuur zijn oftkoppeld. Dit is een gevolg van de aanvaarding van de nota

Naar een sterket Humanitas waarin onwlechting van bestuurlijke en ambtelijke relaties werd
bepleit.
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j

Structuur Humanitas 1994

Agemene Vergedering
van Afgevaardigden

(ava)

ToelrcgrrNc

. De taken van de gewesten

worden overgedragen aan de districten. De leden van het

districtsbestuur worden gekozen door de districtsraad, één lid wordt voorgedragen door het Hs.

'

Het trB telt

15 leden van de vereniging. De

voorzitter, penningneester en secretaris worden in

functie door het hoofdbestuur voorgedragen, evenals 4 algemene leden. De overige 8 wordcn
gekozen op voordracht van de districten,

.

Het begrip secties (landelijke, regionale en plaatselijke bestuurscommissies) verdwijnt. Besraande
bestuurscommisies worden opgeheven ofomgevormd tot stichtingcn, werk- ofprojectgroepen.

Voor nieuwe werksoorten kunnen zowel landelijke, plaatselijke als regionale werk- of
projecqgroepenwordeningesrcld.

.

Delande\ikewerlstichtingenwordenvertegenwoordigdin

deava.

De hiërarchische lijn tussen districtsbestuur en aftlelingen betreft alleen hetrecht dat de districten

hebben om aÍilelingen in te stellen, op te heÍfen ofsamen te voegen.

I3I

6 Beoogde structuur Humanitas
Algemene Vergadering
van Afgevaardigden

(eva)

TorrrcnrrNc

'

De eve wordt gevormd door vertegenwoordigen van de districtsraden en van de landelijke
die door de aftlelingcn kunnen worden

werkstichtingen. Deze kiest afgevaardigden,

voorgedragen. De districtsraden worden door de afclelingen gekozen. De afclelingen zijn dus niet
meer rechtstreeks maar getrapt vertegenwoordigd op de eve.

132

Bijlage
HooÍilbestuursleden

r 94

j-

r 99

3

j

Agteren, P. van, r99rAlbarda, dn. P., r97r-r97E

Allegro, prof. dr.J.T., r983-r99r
Amerongen, I. van, 1987-

Arragon,JJ. van, tg7

t-rggÍ

r9j9-r9ó3
Belinfante, prof mr. A.D., tg6Í-r967, vooÍz\tteÍ Í963-1967
Àsch, C.H. van,

BergJeths,J. van de, r95z-r97r
Berg-Veenhuizen, mw. K.H. van den, r99rBloemendaal-Lindhout, mw. W.HJ., rg8J-r993

Blumen, S., 196r-1963
Boasson, mr.

H., tgS4-1963

Boer, dn. C.H., r98j-r992
Boenma, mr. J.P., Í97 3-Í983
Boomsma, H., r917-tg6Í

Booy,W.E., rgS2-tg53
Breuer, S.F,, tg78-tg8?

Brouwer, mr. dn. G., voorzitter r99zBruijn,J. de, r949-r952, penningmeester r949-r9j2, secretaris r95o-r952
Bruns-Been, mw.

M.4., r97o-r97r

Burg, R.H, van den, tgs2-rgs3
Cherpanath, dt. J.,

rsgl-

r99rDijkstra, mw. M., rgjo-r963, secretaris 1957-1963
Dijkwel- Wiegenma, mw. P J., 1967-197o
Drukker,B., r949-r9jr
Claes, mw. E.,

Duijm, mw. dn. M.T.A., 1989Ebbeling, mr. G., 19ó4-1969
Ebbinge Wubben-van Praag, mw. C.M., r975-rg7ï
Eck, J.H.I. van, r9J3-r9J4, penningmeester

Engering-Aars, mw. drs. W.T.M., 1989-1993
Faber, P.C.,

r94j-

r9

jo, secretaris

Glopper, J.C. de, r949-r95 r
Goosen, G., tg54-1963
Goudsmit, 8., r978-r98o
Grewel, dr. F., rg49-rg5z
Grootheest, T. ve;n, tg63-t 97 2,secretaris
GËnther, mw. dn. 1., r973-tg8g
Haas,

V.

de, 1969-1984, penningmeesteÍ ry73-rg84
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Haas-Berger, mw. mr. R.M., r973-r98r
Halm, W. van, r94J-I9jo

Hoff, mr. P. van't, rgs2-Ígsg

in't,

Hout-Borges, mw.

r982-r98ó

^.E.C.
B., tg73-tg81.
Kamp, M., r98z-r985
Israel, drs.

Kampmeijer,J.L.,

r9

j9-

r

963

KapperTne van de Coppello,

mr. dr. NJ.C.M., rg12-rg17

Kerkhoff, dn. P.G.A. van de, penningmeester r98ZKloevekom, mej. O.H.E., tg4g-1963
Klooster, drs. C.P. van der, ry6Éry63
Koopman, dn. J., r98o-r988
Kreveld, dr. D. van, ,g7t-t978
Krips-Bos van Doomeveld, mw. A.A.M., tgT1-t976

Kroet,P.E., t973-r9?4
Kross, R.F., r9Z8-r98o

Landman,J., tgso-r967
Lekkerkerker, E.C., r95z-r954
Lende, C. van de, 1945-r953

May, dn. R., 1993Middel, dn. L.P., r987-r99r
Molle, prof. dr. W.T.M., rgStNelemans, L.P.G ., rg67-tgóg

Oosten, drs. A. van, 1973-1993, secretaris
Oostnrm-de Boer, mw. F. van, ry49-rgs7
Oudenaarden,

J

J

.C., rggz- tg9 4

Pijlman, R.A., 1986PloegJr., H., r945-r957, penningmeester tg41-rg4g
Praag, dn. Ph.H. van, tgso-tg17; r978-1983

Prins, mw. mr. P.G.,

rgil-rg8g

Querido, dr. 4., tg4g-rg1?
Reljs, mw. E., 1993Reinalda, M.4., r9J4-r9Js

Rengelink, dr. H., voorzitter ry77-1987
Renken,J., r98J-r99j
Rieweld, G., tgs3-tg7r
Ruitenberg, drs. A.À., 1975-1983

Römke, mr. B.H., rg6s-rg7|
Sàstromedjo,

mw dn. A., 1993-

Schnetz,J.C., r9J3-r96r
Schoenmeker,

HJ., r983-r987, penningÍneester r984-r982

Schuitevoerder, J., tg

57 -

1962

W., 1959-1963
L., tgTt-t972

Semeins, ir.
StÀal,
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À., 1967-197?, vootzitet
C.M., tg14-rg77,se$etaris r954-r957

Stempels, rnr.
Swiebel,

Sytcma,S., 195T-1963
Timman, mr. HJ., 196r-1975, pcnningmcesteÍ rg6t-r973
Timmerrnens-Boon, mw. S., tgs7-rgsg

IjeenkVillink,
Veld, mr.

mr. H.D., rg8?-t99,z

&.J. in't,

1945-1963, voorzitter

Veldc, A. van deÍ, tg61-1973
Vcrkruisen, mr. W.G., tg63-t967
Veuger, E., r949r957, ze penningmeesteÍ r952-r9Jz
Vissers,

dr. W., rg7l-rg?4

Vlicgen, F.H.W., rg4g-rg1g
Waerden, mr. B, van der, 1949-1963
Weymar, P.À., r949-r9J3
Wiese, dn.

W., rgsT-rgsg

Wintet, dr. L.I. de, r9J4-r963, penningmeester r9J4-r9ór
Witteveen,J., r9ó9-r98s
Zanden, rrr. H.M. van der, r963-r96J
ZundermanJr., H ., tg4g- rg6t

Ereleden
Belinfrnte, prof. mr. A.D. (tg6Z)
Faber, P.C. (r95o-r964t)

Rengclink, dr. H. (tg8Z)
Stempels, mr. À.

(rgzl-rgïi)

Suriebel, C.M.

(rCll - t»l)

Veld, mr. dr.J.

in't,

erevoorzitter (lg6l-rg8ot)

Vliegen, F.H.W. (r959-r97ot)
Waerden, mr. B. van der (19163-1992Í)
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Interviews
.

.

G. Rietvelil,
Oprichter aftleling Leiden, oud-voorzitter afcleling Rotterdam en oud-hoofdbestuurslid (r953-r97r).
Datum gesprek: o 4-or-tgg4

A. uaa Oosten,
Oud-directeur Landelijk Bureau ( ry73-Íg%).
Data gesprekken: r8-or-r994 en

.

zj-o3-r994

L.E. Lopu Dias,
Maatschappelijk werkster en oud-directeur Bureau aftleling Amsterdam.
Datum gesprek: r9-or-r994

.

.

E.

van iler Kootj,

Oud-topambtenaar van het ministerie van cnu en wvc (1967-199r).
Datum gesprek: o 4-o2-tgg4

G. Henilríks,
oud-hoofdafdelingOnderzoek enMaatschappelijk opbouwwerk (r953-r965) en oud-Directeur-Generaal
Maatschappdke Ontwikkeling van het ministerie van cRM en wvc (1965_1983)
Datum gesprek: o8-o2-r994

.
.

M. Emsting,
Beleids- en organisatie-adviseur op het terrein van welziin, cultuur en sociale vemieuwing
te Amsterdam.
Datum gesprek: o 2-o 3- | gg 4

M.

van Genabeek,

Beleidsmedewerker Landelijk Bureau.

.

Datum gesprek o8-o3-r 994

A.D.

BclinJante,

Oud-hoofdbestuunlid van Humanitas (19ór- r9ó3); oud-voorzitter

.

ege_t96).

Datum gesprek: ry-o3- | gg 4

T. van Grootheut,
Oud-directeur van het Centraal Bureau (r9ó3-r972).
Datum gesprek: 2r-o3-r994

.

W.

Post,

Oud-adjunct-directeur van het Landelijk Bureau (r97 3-rggr)
Datum gesprek:

.

z 2-o 3- t

gg4

Y. Bauiloin,

Medewerker van de projectgroep Delinquentie en Samenleving sinds 1974.
Datum gesprek: o r.-o4-rgg4

. M. Ket*hoí
Hooftl aftleling Ontwikkeling en Ondenteuning Landelijk Bureau. In het verleden hooftlzakelijk werkzaam
op het terrein welzijn ouderen, onder andere secretarisJong Oud Trust.
Datum gesprek:

.

o7

-o4- rgg4

L. S&ula,
Beleidsmedewerker Landelijk Bureau.
Datum gesprek:

r

r-o4-r994
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Lijst van archieÍitukken
(uit het archief uan Humanitas, tenzij

'
.
'
'

anders wrmeld)

Algemeenheid en samenwerking, positie Humanitas bij maatschappelijk opbouwwerk, b{jdrage voor kleine
staf-vergadering r 4-oz - r 96 4 (map Vrij willi genwerk)
Beleidsplan ondersteuning afdelingen en hun activiteiten (hoofdbestuunnotitie, r99o?)
De beste stuurlui krijgen fidtte voeten. structuurschets jeugilbescherming Humanitas (tggo)
Besturen en kommuniceren, ÍappoÍt over een enquëte gehouden ondet afilelingsvoorzitters van ile Vereniging uoor
Maatschappelij

k Werk Humanitas (t 969)

'

Bestuuncommissie Humanitas Welzijn Ouderen, Sporen van de toekomst (Van Mens tot Mens 6, Aanzetten
tot humaan handelen; conferentieverslag, r 98 r)

'

Bestuurscommissie Humanitas Welzijn Ouderen,
met ouiler worilen

§an

B

izat

en boos. (Jituergrotingen van tenilensen in het omgaan

Mens tot Mens 7, Aanzetten tot humaan handelen, r98r)

.

Bestuuncommisie Humanitasvelzijn Ouderen, MeÍ u ereenile krachten. Van project gecoördineed bejaarilenwerk

'

naar soeiaal ailuiesburcau uoor ouileren (Van Mens tot Mens 9, Aanzetten tot humaan handelen, r98r)
Bestuurscommissie Humanitas Welzijn Ouderen, Humanitas / Heroma en onze oudjes / ile ouden van dagen/ ile

'

Bestuurscommissie Humnitas Welzijn Ouderen, Verheldering in uerwaning. Werkmap voor organisdtorcfi vatt

'
'
'
.
'

Bestuurscommissie HuÍnanitas

bejaailen/ile ouileren

vrijwilligerwe*

$ij

het aÍScheid van mw. Heroma-Meilink, 1984)

ten behoeve van lhuiswonende dementerenile ouilercn en hun ilireete betrckkenen

(r98g)

W"lnjn Ouderen, Woonzoty, Ouet thuisuoonzorgconstÍucties voot ouderen (t99r)
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