hu:manita
OKTOBER
1964
19 DE
JAARGANG

NO.5

KADERORGAAN VAN DE NEpERLANDSE
VERENIGING VOOR
MAATSCHAPPELIJK WERK 'HUMANI,TAS'

CENTRAAL BUREAU 'HUMANITAS'
J.W.BROUWERSSTRAAT
16-AMSTERDAM,

T. van Grootheest,

REDACTIE:

hoofdredacteur

Drs. P. Albarda: red. Algemeen

maatschappeliik

werk

P. E. Hutte: red. Reclassering
H. van Schaaik: redactiesecretariaat

J.

Terlouw:

red. Gezinsverzorging

W. Post: red. Jeugdzaken
~'Iej. drs. R. A. E. Zijlman: red. Maatschappeliik
Prof. mr. A. D. Belinfante,

BESTUUR:

Opbouwwerk

voorzitter

C. M. Swiebel, vice-voorzitter
T. van Grootheest, secretaris.
Mr. H.

J.
J.

J.

Timman, penningmeester

van den Berg

J eths

Landman

G. Rietveld
Mr. W. G. Verkruisen
Mr. H. M. van der Zanden
Erevoorzitter

dr.

J.

in 't Veld

Ereleden F. H. W. Vliegen en
mr. B. van der Waerden
CENTRAAL

J.

BUREAU:

W. Brouwersstraat

Telefoon:

16, Amsterdam

020 - 739444

INHOUDSOPGAVE

blz.

85

In memoriam P. C. Faber.

blz.

86

Klaproosdag.

blz.

87

T. van Grootheest: Vragen die op het congres over de algemene bijstandswet niet beantwoord werden.

blz. 90

Relatie - methode - organisatie.

blz. 94

J. A. van Belkum, arts: Notities over de behandeling van
psychische gestoorde delinquenten.

blz.

W. Post: Humanitas als gezinsvoogdijvereniging.

98

blz.

100

J.

blz.

102

Boekbesprekingen.

Terlouw: Gezinsverzorging als object van sociale verzekering.

IN MjEMORIAM

F. C. FABER

(De hieronder volgende woorden van mr. dr. J. in 't Veld werden
in 'Mens en Wereld' no. 15 van 29 augustus 1964).

eerder afgedrukt

Het is altijd moeilijk zich te realiseren, dat iemand, met wie men jaren opgetrokken
heeft, er niet meer is. Dit te meer, wanneer het iemand betreft als Fabel', met zijn
levendige geest en zijn bruisende activiteit. Ik kende hem al van vroeger, uit zijn
Rotterdamse tijd. Maar ik heb hem eerst goed leren kennen in bezettingstijd en met
name in de beruchte hongerwinter. Wij hadden nog regelmatig bijeenkomsten van
wat er nog over was. van het oude partijbestuur van de SDAP. Zoals te doen gebruikelijk was in dergelijke bijeenkomsten, hielden wij ons bezig met wat er na afloop
van de oorlog allemaal zou moeten gebeuren. Een van de punten was de noodzakelijke vernieuwing in het maatschappelijk hulpbetoon. Er werd een commissie ingesteld om dit vraagstuk te bestuderen. Van deze commissie werd Fabel' de ziel.
Toen wij bezig waren, kwam er een nota van Jo Boet je van uit zijn schuilplaats op
de Veluwe, waarin hij pleitte voor een eigen aandeel in het maatschappelijk werk.
En mr. Menten kwam met de aankondiging van de voorgenomen oprichting van
Nederlands Volksherstel, waarin hij node een vertegenwoordiging
van het buiten.
kerkelijke volksdeel zou missen.
Ovelweging van een el! ander leidde tot de conclusie, dat er grote behoefte was aan
een stichting die zich speciaal zou belasten met de zorg voor buitenkerkelijken
en
leden van kleine kerkgenootschappen
die elders geen dak vonden. Zo is Humanitas
tot stand gekomen. Reeds een maand na het einde van de oorlog kon zij haar werk
aanvangen.
Fabel' werd als vanzelfsprekend haar eerste directeur. Het was een kolfje naar zijn
hand. Men kan zich het geploeter van die eerste maanden nauwelijks voorstellen.
Een kamer op het Frederiksplein, volgestouwd met goederen van Nederlands Volksherstel, waarin Fabel' met een meisje al het werk moest doen op een geleende
schrijfmachine met papier, gegapt van de Duitsers. Wij begonnen met een lege
portemonnaie.
Een startsubsidie van f 10.000, verstrekt door Volksherstel, moest
alle kosten voor het eerste jaar dekken. Toen kwam er steun van de vakbeweging,
van de krant, van een bescheiden aantal leden. Maar het werk breidde zich veel
sneller uit dan de financiën. Jo Boet je werd ingeschakeld, maar werd na enige tijd
ziek. Ook Fabel' werd het te machtig. Op een gegeven ogenblik was er zelfs geen
geld om salarissen uit te betalen. Fabel' schoot het uit eigen zak voor. Zo ploeterden
wij voort, totdat wij na enkele jaren grond onder de voeten hadden. En - tekenend
voor Fabel' - toen was hem het rechte plezier eraf. Hij aanvaardde een baan bij-de
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gemeente. Humanitas bood hem het erelidmaatschap.
En in die functie bleef hij
medeleven, niet alleen uit de verte, maar ook actief, als er een beroep op hem gedaan
werd. Tot de ziekte, waaraan hij bezweek, ook hieraan een eind maakte.
vVij gedenken Faber als een man die zich volledig gaf aan werk dat hem lief was,
als een goed kameraad, als de feitelijke grondlegger van Humanitas,
J. IN 'T VELD

klaproosdag 1964
Elk jaar in november - dit jaar op en omstreeks 1.1 november - is het 'Klaproosdag',
De klaproos is de symbolische bloem van het oorlogsgraf en op 'Klaproosdag' worden
deze bloememblemen
verkocht ter gelegenheid van de jaarlijkse collecte van het
Nederlands Oorlogsgraven Comité. Deze organisatie besteedt de opbrengst van de
inzameling om nabestaanden
van geallieerde gevallenen - gesneuveld in de jaren
1940-1945 en in ons land begraven - gastvrijheid te verlenen, zodat zij in staat zijn
hier de graven te bezoeken.
Bijna 40.000 nabestaanden zijn sedert de bevrijding in 1945 op deze wijze in Nederland geweest. Daar echter in ons land meer dan 30.000 geallieerde militairen begraven zijn, wachten nog vele tienduizenden andere nabestaanden-gezinsleden
tot ook zij
worden uitgenodigd. Dit zijn veelal de bejaarde ouders, de weduwen en de minderjarige kinderen der gevallenen, die de reis naar en het verblijf in ons land niet zelf
kunnen bekostigen. Hun enige kans om naar Nederland te komen, is via het Nederlands Oorlogsgraven Comité.
Hoeveel nabestaanden dit comité in 1965 kan uitnodigen, hangt af van de Klaprooscollecte die straks in november wordt gehouden. Laat het een dankbaarheidsoffer
zijn jegens de nabestaanden van de velen die uit het buitenland kwamen en voor onze
vrijheid in Nederland de dood vonden.
Het grafbezoek, zoals dit in ons land door het Nederlands Oorlogsgraven
Comité
wordt mogelijk gemaakt, ondervindt in de voormalige geallieerde landen veel waarwering. Daarom biedt The British Legion (de grote organisatie van Britse oud-strijders en nabestaanden)
uit erkentelijkheid
aan 22 collectanten van de Klaproos.
collecte 1964 een gratis reis naar en vakantie in Engeland aan. Uit elke provincie
worden twee collectanten door het lot aangewezen.
FREEK VAN DER MEER

Gevraagd:

hulp in de huishouding
leeftijd 25-35 jaar, in moederloos gezin met twee kinderen
Vader geschoold metaalarbeider;
huwelijk niet uitgesloten.

van 9 en 2 jaar oud.

Inlichtingen Bureau Humanitas, Resedastr .. 5, Hengelo (0.), tel. 05400-1 6.589.
Spreekuur: ma. 19-20 uur en do. 14-15 uur.
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DEALGEMENE
BIJSTAND SWET

vragen die op het congres van de nat. raad v. maatschappelijk werk over de algemene bijstandswet niet beantwoord
werden
de verhouding overheid particulier initiatief
In het vorige nummer van 'Humanitas' heeft mej. Zijlman een verslag gegeven van
hel besprokene op het congres van de Nationale Raad over de Algemene Bijstandswet. Het is geen wonder, dat zij niet heeft volstaan met het-in-grote-lijnen weergeven
van alles wat er gezegd is. Dat zij ook een aantal vragen heeft opgeworpen, spreekt
voor degenen die dit congres bijwoonden als vanzelf.
Deze vragen gaan bijna alle over de verhouding overheid-particulier initiatief. (p.i.)
Want alle verzekeringen, 'dat er in deze verhouding door de Algemene Bijstandswet
geen verandering is gekomen', kunnen het gevoel bij het particulier initiatief dat
dit wél het geval is niet wegnemen.
Er is door mr. Beekman in zijn referaat een poging gedaan om aan te tonen, dat het
aanbeveling verdient, bij de immateriële hulpverlening een zekere voorkeurspositie
toe te kennen aan het p.i. De argumenten die hij hiervoor aanvoerde en die mej.
Zijlman in haar verslag vermeldde, waren niet geheel overtuigend. Toen bovendien
de co-referent uit de kring van het p.i. mr. Dekkers, als zijn mening uitsprak, dat
wij 'p.i. en overheid in de uitvoering van het maatschappelijk werk als gelijkwaardig
moeten beschouwen' was de 'stelling Beekman' al aardig aan het wankelen en enige
sprekers uit de overheidssector hebben er nadien voor gezorgd, dat hij definitief
omviel.
Maar wat nu? Is nu de conclusie van 'de gelijkwaardigheid' aanvaard of moeten we
toch, zij het wellicht op andere gronden, spreken van een voorrangspositie van het
particulier initiatief? Moeten we om deze verhouding te bepalen alleen letten op de
doelmatigheid in de hulpverlening of spelen ook nog andere factoren en waarden
een rol?
Ziehier enkele vragen, die ook na dit congres nog onbeantwoord zijn gebleven.
gelijkwaardigheid
Zelfs wanneer we uitgaan van die 'gelijkwaardigheidsgedachte' wat houdt dit dan in?
We mogen ons naar mijn mening nl. met recht afvragen of van die gelijkwaardigheid
in de praktijk veel terecht zal komen. Om maar iets te noemen:
Als de overheid - en dat gebeurt - zich gaat bezighouden met het uitvoerend
maatschappelijk werk; dan wordt het p.i. geconfronteerd met een overheid, die twee
rollen vervult, nl. de rol van subsidiërend orgaan van het particulier initiatief en
mede-uitvoerder op het werkvlak.
Als er op bovengenoemd congres dan ook gesproken is over een gezonde competitie
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tussen overheid en particulier initiatief, die het gevolg is van deze 'gelijkwaardigheid'
dan kan ik mij niet aan de gedachte onttrekken dat het p.i. reeds een behoorlijke
achterstand heeft als de competitie nog moet beginnen.
Of zullen voor het overheidsmaatschappelijk werk, dezelfde eisen gelden die nu via
de subsidiëring voor het p.i. gelden?
Zal voor een overheidsmaatschappelijk werker ook maar een beperkt bedrag aan
apparaatskosten per jaar beschikbaar zijn?
Zullen voor overheidsmaatschappelijk werkers dezelfde opleidingseisen gelden? Zal
de salariëring van overheidsmaatschappelijk werkers met eenzelfde opleiding en met
een vergelijkbare functie gelijk liggen aan die van de werkers van het p.i.?
Zullen de maatschappelijk werkers van p.L nu ook een vergelijkbare rechtspositieregeling krijgen als de werkers bij de overheid, waarbij inbegrepen een: waardevast
pensioen - een wachtgeldregeling e.d.?
Zo niet, is het dan niet te vrezen, dat het voor maatschappelijk werkers bijzonder
onaantrekkelijk wordt om bij particuliere instellingen te gaan werken? Waar blijft
dan in de praktijk de gelijkwaardigheid?
Maar ook: Zal de overheid als subsidieverlener zich altijd realiseren, dat deze rol
een andere is, dan die van medeuitvoerder op het terrein van het maatschappelijk
werk?
Zal zij altijd goed overwegen, dat zij bij haar subsidiebeleid er naar dient te streven,
dat de gelijkwaardigheid bevorderd en in stand gehouden moet worden?
Mogelijk is het natuurlijk wel, maar de ervaringen tot nu toe zijn niet in alle opzichten
bemoedigend voor het p.i.!
Nu zou dat allemaal niet zo vreselijk belangrijk zijn als we van oordeel zouden zijn,
dat het volslagen onverschillig is of de overheid of het p.L het maatschappelijk werk
doet, als het maar gedaan wordt!
Maar is dat zo? Is het alleen maar belangrijk, dat het werk gedaan wordt, en is het
niet belangrijk door wie? Of kunnen wij op geheel andere gronden, dan alleen de
doelmatigheid in de hulpverlening, hoe belangrijk ook, een eigen functie aan het
p.i toekennen en daardoor een eigen plaats bij de uitvoering.
Om goede antwoorden te krijgen moeten er eerst goede vragen gesteld worden.
Naar mijn mening moet de vraag die het antwoord moet uitlokken omtrent de verhouding overheid - p.i. op het terrein van het maatschappelijk werk luiden:
Zijn er redenen aan te geven, waarom met inachtneming van de veronderstelling,
dat overheidsmaatschappelijk werk als vorm van verantwoorde hulpverlening doelmatig kan functioneren, toch - met name via het subsidiebeleid - een zekere voorkeurspositie voor het p.i. bevorderd dient te worden?
Dat in deze vraag het woord 'subsidiebeleid' voorkomt is geen toeval. Immers voor
de verhouding - overheid - p.i. in de tegenwoordige omstandigheden is het subsidiebeleid het regelend instrument. Maar dit instrument kan pas zinvol gehanteerd
worden, wanneer duidelijk inzicht bestaat bij degene die het hanteert omtrent hetgeen er geregeld moet worden.
Het stellen van de vraag in deze vorm houdt de suggestie in dat mijn antwoord er
direct op zal volgen. Dat dit echter minder vanzelfsprekend is dan het lijkt, moge
blijken uit het verschijnsel dat een conngres waar 'heel-maatschappelijk-werk-Nederland' aanwezig was; er niet in geslaagd is de grondstoffen voor dit antwoord op te
leveren.
Toch zal ik trachten te formuleren in welke richting wij naar mijn mening moeten
zoeken indien we het antwoord willen vinden. Ik ga daarbij 1eentje-buur' spelen bij
het verslag van een ander congres, nl. dat van de Vereniging voor Administratief
Recht, dat in 1961 in Utrecht werd gehouden over het onderwerp 'Overheidssubsidie'.
Door de pre-adviseur mI'. baron van Haersolte werd in Hoofdstuk II van zijn
pre-advies de vraag aan de orde gesteld, waarom de overheid in plaats van met het
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verkregen belastinggeld bepaalde taken zelf ter hand te nemen, dit door middel van
subsidiëring overlaat aan particuliere instellingen. En vervolgens de vraag of er een
klemmende reden voor de overheid is om deze wat paradoxale wijze van handelen
te volgen. Zijn antwoord op deze laatste vraag luidt dan:
'
'Die klemmende reden is er inderdaad, en wel van de allereerste orde. Wanneer de
overheid alle activiteiten die min of meer van belastinggeld afhangen zelf ter hand
zou nemen, zou een organisatorische concentratie worden bereikt die het optimale
ver te boven zou gaan. Juist de niet bloot materiële, doch intermenselijke en culturele activiteiten zouden door een zodanige overconcentratie volkomen gedenatureerd worden. In de onmisbare dialectiek van overheid en onderdaan zou het evenwicht op heilloze wijze ten 'gunste' van de overheid zijn verschoven. Wil in deze
tijd van massale organisatie nog iets van een werkelijk evenwicht terechtkomen, dan
zal het in dier voege moeten geschieden, dat ook het 'georganiseerde' ten dele en in
bepaalde opzichten nog 'particulier' blijft. Een zekere spreiding van organisatie, een
'balance of powers' is hier van kardinaal belang. Het is niet goed dat de staat alleen
zij; ook in de meest democratische handen die men zich denken kan, moet men
geen al te grote opeenhoping van macht leggen. Wil de organisatie niet ontmenselijkt worden, dan zal zij zelve een dialectische relatie van organisaties moeten zijn,
waarin het 'overlaten en toevertrouwen' een zowel onderscheidend als verbindend
beginsel is. In een zo sterk geordende maatschappij als de hedendaagse nu eenmaal
is, zou een overheid-ordeningsmonopoliste een al te zwaar monoliet worden. Om
dit te vermijden moeten zekere offers worden aanvaard, niet alleen op het gebied
van de uiterlijke efficiency, maar zelfs van de rechtszekerheid.'
Aan de discussie die op deze bijeenkomst werd gehouden werd ook deelgenomen
door prof. dr. G. A. van Poelje.
In de loop van zijn bijdrage aan deze discussie formuleerde prof. Van Poelje de
volgende definitie van het begrip subsidie.
'Het subsidie is een bijdrage, betaling, uit de openbare kas, verstrekt met het doel
een zoveel mogelijk gelijkmatige behartiging van bepaalde belangen te bevorderen,
zodanig dat het democratische beginsel daarbij wordt gesteund en de ontwikkeling
in totalitair-democratische richting wordt afgeremd.'
vVanneer we deze opmerkingen vertalen naar het onderwerp van de verhouding
tussen overheid en particulier initiatief op het terrein van het maatschappelijk werk,
dan kan naar mijn mening gesteld worden, dat het nut van particuliere organisaties
niet alleen ligt op het terrein van de 'behartiging van bepaalde belangen' maar dat
zij door het blote feit van hun bestaan steun verlenen aan het democratische beginsel
waarop onze samenleving is gebouwd.
Mr. v. Haersolte noemt een spreiding van organisaties als 'balance of powers' zelfs
van kardinaal belang.
Terwille daarvan moeten wij, zegt hij, een zekere uiterlijke inefficiency zelfs op de
koop toenemen.
Als dit juist is dan lijkt mij dat we hier enkele aanknopingspunten hebben voor een
plaatsbepaling van het particulier initiatief.
Een plaatsbepaling, die niet alléén mag worden voorgeschreven door overwegingen
van uiterlijke efficiency.
Of uit deze plaatsbepaling een voorkeurspositie voor het p.i. op het terrein van de
inmateriële hulpverlening zal voortvloeien of dat deze plaatsbepaling zal resulteren
in een gelijkwaardige plaats van overheid en p.i. op dit tenein is nog de vraag.
Duidelijk moet echter komen vast te staan dat de vaststelling van deze verhouding
niet dient te geschieden door middel van een bijkomstig artikel in een wet die heel
andere zaken beoogt te regelen.
En dat is nu juist wat er op het ogenblik dreigt te gebeuren.
T. VAN GROOTHEEST
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CONFERENTIE

relatie -

methode

-

organisatie

H et hieronder volgende artikel behelst een verslag van een lezing die
gehouden is door professor dr. B. C. ]. Lievegoed te Oosterbeek voor
een gehoor van reclasseringsambtenaren van het Nederlands Genootschap tot Reclassering en maatschappelijk werkers van Humanitas.
De lezing van professor Lievegoed vormde het sluitstuk van een tweedaagse conferentie, op 28 en 29 februari 1964 van de twee bovengenoemde groepen van beroepsfunctionarissen uit het maatschappelijk
werk. Het thema van de conferentie was:
'Relatie - methode - organisatie'.
Prof. Lievegoed legt in zijn visie op deze trits de nad1'llk op het begrip
'organisatie' en op de dynamiek voortkomend uit de wisselwerking tussen de drie genoemde kernbegrippen.
Met het afdrukken hieronder van het verslag hoopt de redactie, daarin
gesteund door de leiding van de conferentie, de interessante lezing van
prof. Lievegoed in bredere kring bekend te maken. Degenen die belangstellen in een verslag van de gehele conferentie, kunnen dit bij het
Centmal Bureau van l-1umanitas bestellen. - Redactie.

Historisch bezien heeft het organisatiewezen in de loop der tijden zich ontwikkeld
tot een bepaalde vorm en is thans bezig zich ergens naar toe te ontwikkelen. De
spreker wil trachten na te gaan naar welke ontwikkelingsfase we groeien.
Hoe belangrijk het ontstaan van een bepaalde organisatie ook moge zijn, de trappen
van ontwikkeling die organisaties in het algemeen doormaken, kent spreker een nog
grotere belangrijkheid toe. Hij pleegt dit het evolutionele denken over organisatie
te noemen.
eerste fase
Voor het ontstaan van een organisatie zijn initiatiefnemers nodig. Zij zien de situatie en geven een creatief antwoord op een onderkende gebruiksbehoefte. Voor ieder
antwoord ligt dit uiteraard anders. In dit stadium heeft de organisatie een duidelijk
persoonlijk karakter. Was bij voorbeeld de overzet van mensen over een rivier tussen
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twee dorpen aanvankelijk een eenvoudig initiatief, dit kon later gaan uitgroeien tot
een vrij groot bedrijf. Dit alles cirkelt in het begin om de initiatiefnemer, die in een
bepaalde kring om zich heen gezag heeft. In deze pioniersfase kunnen we spreken van een autocratisch leiderschap in deze fase een gezond verschijnsel dat beantwoord wordt door het ontzag aan de and\'lre zijde, de kring waarbinnen
dit alles zich afspeelt.
De pionier zoekt in 'deze periode enthousiaste mensen (let wel: geen functionarissen)
met wie hij zijn organisatie kan uitbreiden. Er is dan ook geen sprake van grote
hiërarchische afstanden: de leiding van de organisatie en de uitvoerders van het
werk staan dicht bij elkaar. Alle problemen worden in een grote mate van overzichtelijkheid door improvisatie opgelost. Men kweekt zodoende all-round werkers,
wat een bijzonder belangrijke leerschool is en een natuurlijke selectie mogelijk
maakt. Spreker zou wensen dat ook thans jongere werkers de kans kregen om in een
pioniersfase te starten.
In een dergelijke overzichtelijke organisatie is iedereen gemotiveerd en geïnvolveerd om zich voor het geheel in te zetten. Een functieomschrijving is overbodig;
deze is als het ware rond de persoon gegroeid als een maatkostuum voor de persoonlijkheidsstructuur.
Zodoende ontstaan afbakeningen als vanzelf. Iedereen is met
de totale doelstelling verbonden.
Na een aantal jaren heeft iedereen in deze gezonde pioniersfase zijn eigen taak en
functie gevormd, met het voordeel dat iedereen zich vol kan uitleven, omdat er de
mogelijkheid is tot een directe respons.
Een schaduwkant van deze persoonsgebonden organisatie is de continuïteit. Als de
persoon, rond wie een functie is gegroeid, uitvalt, blijken soms 2 à 3 personen nodig
om in de functie op te volgen.

tweede fase
Hoe komen de zaken nu verder te liggen? We constateren in een hierop volgende
periode dat er stappen gedaan worden in de richting van differentiatie (in de zin
van taakverdeling) en specialisatie. Een aantal zaken spelen zich in het vervolg
op 'hoger' niveau af. Dat voert in deze tweede fase tot problemen die we zullen
trachten nader te analyseren.
De eerste vorm van differentiatie is een horizontale: er ontstaat de bekende piramidale organisatievorm. De directeur die in de top van deze driehoek zetelt, krijgt in
hoofdzaak een coördinerende taak.
Een van de problemen is dat iedere Sl)ecialisatie, gelijk een splijtzwam, de kans
op weer andere specialisaties met zich meebrengt. De enige tegenkracht hiervoor
is de reeds genoemde coördinatie, die steeds moeilijker wordt hoe verder men met
de organisatie in deze tweede fase terechtkomt, waardoor de behoefte aan organisatie - advies van buitenaf - ontstaat.
Een typisohe vorm van specialisatie is de standaardisatie, die Taylor - de man van
de wetenschappelijke bedrijfsvoering - nodig achtte om betere levensvoorwaarden
voor de mensen te verkrijgen. Inderdaad is door produktieverhoging
de levensstandaard met sprongen omhooggegaan.
Het principe van specialisatie van Taylor was: als iets onderscheiden kan worden,
moet het gescheiden worden. Hij kwam tot de ontdekking dat elke menselijke handeling uit drie fasen bestaat: planning, uitvoering en controle en deze moesten uit
elkaar gehaald worden. Daardoor ontstaan de groepen van de ongeschoolde arbeiders en de 'witteboorden' ~groep, waardoor een beroepsdeformatie, een soort van geestelijke drainage voor de uitvoerende werkers én voor de planners ontstaat.
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De standaardisatietendens
is een maatschappelijk
verschijnsel geworden, ook in
ons verenigingsleven, waar men dezelfde fasen kán onderscheiden. Konden de pioniers aanvankelijk met een minimale organisatievorm volstaan, bij de groei van de
organisatie drongen ook hier voorschriften, werkonderscheidingen
en specialisaties
door, onder meer onder aandrang van de ministeries.
De vraag is nu hoe in deze ontwikkeling de nieuwe stijl van 'leiding geven gaat
worden. In tegenstelling tot de pioniersfase van het verenigingsleven wordt thans de
afstand tussen leiding (beshmr) en uitvoering groter.
Hoe gaat de leiding in het algemeen te werk? Wel, zij analyseert het werk dat ge.
daan moet worden en draagt dit op aan de werkers die men in dienst heeft, wat
schematisch als volgt is aan te geven:
leiding

werk

6.

mens

De leiding brengt hier het reeds geanalyseerde werk bij de mensen. Dit ziet spreker
als de zwakke zijde van deze fase. Er heeft een geestelijke drainage van eigen initiatief plaats, waardoor de werker zijn interesse dreigt te verliezen. Weliswaar heeft
de kwaliteitsopvoering
een aantrekkelijke kant, maar de mens is niet meer in staat
om eigen initiatieven te nemen. Het zodoende minder gemotiveerd zijn kan een
aanzienlijk 'verloop' van de werkers ten gevolge hebben.
Wellicht is het in het maatschappelijke
werk nog niet zover, maar weest u gewaarschuwd.
Natuurlijk kunnen we niet terug naar de pioniersfase, maar er kan wel gezorgd
worden voor een brengen van de mens bij het werk, zoals de volgende figuur dit
aangeeft:
leiding
werk

~

mens

Net andersom als in het vorige schema wendt de leiding zich allereerst tot de mensen, maakt hen het doel en het beleid duidelijk. Dit is een streven naar integratie,
waarbij het beleid, uitgaande van minimale voorschriften, veel meer bedoelt om
de richting aan te geven, waarin het werk geleid moet worden.
In plaats van werkgericht - ook wel genoemd: leiding geven door voorschriften _.
wordt hèt leiding geven !lI! veel meer mensgericht, al is dit dan voor de duidelijkheid wat overdreven weergegeven. Het gaat om de bedoeling die erachter zit: zo
min mogelijk voorschrijven, de werkers mee laten denken en een ieder op zijn
eigen plaats maximale werkmogelijkheden
bieden. Op deze wijze lijkt het mogelijk
om intelligent handelen binnen het grotere geheel te mogen verwachten.
Weliswaar wordt door 'de top' het richting gevende doel geformuleerd, maar deze
doelstelling moet op alle niveaus in de organisatie het herformuleren
tot subdoelstellingen openlaten. Op deze wijze behoeven er zo weinig mogelijk opdrachten gegeven te worden en is het beleid feitelijk alleen nodig om chaos te voorkomen.
Daar komt echter nog iets bij. Wil men mensen creatief maken, dan zal men hun
het gereedschap daartoe moeten verstrekken en dat is volgens spreker een zaak van
opleiding en bijstand geven. De leiding zal voortdurend he]pelJ;~ t~ werk moeten
gaan. Tegelijkertijd echter moeten de werkmethoden
toch óók bekeken worden in
tegenstroom tot het eerdergestelde, maar dit moet in ~inimale vorm gebeuren.
De spanning tussen de mensen en het werk is een natuurlijk gegeven. Maar hoe is
deze spanning creatief te maken? Het werk moet immers een uitdaging blijven.
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Da<'1rvoor zal er in ons schema op de basis van de getekende driehoek een wisselwerking moeten optreden. Indien het werk zich ontwikkelt, zullen we in de vorm
van meer opleiding de mensen moeten helpen zich mede te ontwikkelen om de
nieuwe taken aan te kunnen.
In de moderne vorm van leiding geven hoort men dan ook spreken van taakverruiming en zelfcontrole, kreten waarmede we wel voorzichtig moeten omgaan. En
inderdaad is controle van buitenaf minder efficiënt gebleken dan zelfcontrole,
maar dat kan alleen door de mensen te interesseren voor het doel en hen bij het
beleid te betrekken. Doel en beleid werken aldus 'naar beneden' toe door, in de
geest van verantwoording
en zelfcontrole, terwijl dit omgekeerd weer 'naar boven'
moet kunnen terugwerken. De afstand tussen de 'top' en 'het grondvlak' kan in een
grote organisatie worden verkleind door een federatieve organisatievorm in regionale eenheden te splitsen, met een eigen duidelijke doelstelling ~n eventueel met
een eigen beleid.
Last but not least wijst de spreker erop dat de tweede fase die hij schetste met betrekking tot het bedrijfsleven, niet erg geschikt is voor het maatschappelijk werk.
Probeert u deze zoveel mogelijk over te slaan en u te richten op het verwezenlijken
van de nieuwe (derde) fase, is zijn advies.
Nu zou men zich terecht kunnen afvragen in uw kring, of er niet een verschil is
te constateren tussen enerzijds het bedrijfsleven, waar men in hoofdzaak te maken
heeft met werk in de materiële sfeer, en anderzijds het maatschappelijk werk, waar
het gaat om het werken met mensen. Inderdaad liggen de doelstellingen in een
ander gebied. In pedagogisch en maatschappelijk werk is deze doelstelling vlak voor
ons; nl. de mens in nood weer op weg helpen en/ of infantalisering tot volwassenwording te brengen. Nu kan de motivering in het maatschappelijk
werk zo groot
zijn dat het spoedig gevoelens van teleurstelling en zelfs schuldgevoelens kan oproepen: 'Heb ik mij wel voldoende ingezet?'
Men verschanst zich dan vaak achter de methode en kan zich spoedig gehinderd
voelen door belemmeringen die uit deze instelling zelf voortvloeien.
In de opleiding krijgt de maatschappelijk
werker een stuk instrumentarium
mee,
o.m. door oefening in methodisch werken. Maar in de loop van ons leven verandert
de verhouding van onze persoon tot de methode. We krijgen veelal een ander gevoel
van verantwoordelijkheid
en ontwikkelen een persoonlijke methode.
De vraag is in hoeverre dit in een grotere organisatie toelaatbaar is. Eenmaal los
van de diagnostische fase kan men geen toeschouwer blijven, maar is men' zelf als
werker minstens 50 pct bij de ontmoeting van mens tot mens betrokken.
Wat betekent dat nu voor de leiding van een m.w.-organisatie t.a.v. de beleidvocring? Boven de jongere veldwerkers zal een deskundige leiding moeten staan die het
algemeen beleid van de organisatie 'vertaalt' en afstemt op de regionale en lokale
problematiek.
Daarbij dient rekening te worden gehouden met de beschikbare
groep mensen en de geografische situatie. Dit overleg moet differentiatie, vernienwing en beleidvorming
mogelijk maken. Dat is volgens spreker een kwestie van
vertrouwen over en weer.
In het begin van zijn carrière heeft men als werker de neiging om pionierend in
zijn beroep te staan. Het is belangrijk om deze pioniersgeest aan jonge mensen toe
te staan, op gevaar af dat er fouten gemaakt worden. De eventuele frustratie die
daardoor ontstaat, geeft groeimogelijkheid.
In de middenfase van het leven, zo tussen 34 en 40 jaar, speelt de verstandelijke
houding en het afstand nemen tot het eigen werk een grote rol. Tussen 40 en 50
jaar constateren we een zeker drijven op de achtergrond van de beroepsuitoefe(zie vervolg op blz. 3 van de omslag)
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RECLAS SERING

notities over de behandeling van psychisch gestoorde delinquenten (I)
De opzet van dit artikel is uw aandacht te vragen voor en informatie te verstrekken
over de gang van zaken rondom de veroordeling en vooral over de behandeling van
psychisch gestoorde delinquenten. Het woord delinquent duidt in dit verband aan:
een persoon die door de rechter schuldig werd bevonden aan het plegen van een
daad, omschreven in het Vletboek van Strafrecht, en die uit hoofde hiervan tot het
ondergaan van een bepaalde straf of maatregel is veroordeeld.
Op de vraag waarom de één wel, de ander niet tot het plegen van een dergelijke
daad komt, zal in het bestek van dit artikel niet worden ingegaan. Vermeld zij alleen,
dat een wisselwerking tussen aanlegfactoren en ongunstige psychologische en sociale
invloeden, voortkomend uit het milieu, o.a. ten gevolge kan hebben het ontstaan
van die gedragsstoornissen die misdaden worden genoemd.
Evenmin zullen wij ons hier bezighouden met het probleem, hoe belangwekkend ook
of een delinquent wel ooit als een geestelijk 'normaal' mens kan worden beschouwd.
Voor een goed begrip voor de huidige situatie is wél van belang in het kort te memoreren welke ontwikkeling zich in ons strafrecht heeft voltrokken met betrekking tot
de zo genoemde geestelijk normale en de geestelijk abnormale delinquent.
Bij de invoering van het Wetboek van Strafrecht in 1886 werd een onderscheid
gemaakt tussen geestelijk normalen enerzijds, en krankzinigeü anderzijds. Deze
laatsten konden door de rechter van straf worden uitgesloten wegens ontoerekenbaarheid. De rechter was daarbij tevens bevoegd om het bevel te geven, dat de
dader in een krankzinnigengesticht
zou worden geplaatst voor de tijd van hoogstens
één jaar. De evenhlele verlenging van deze termijn zou moeten geschieden krachtens
de wet van 1884 tot regeling van staatstoezicht op krankzinnigen.
Omstreeks de eeuwwisseling begon men reeds de bezwaren tegen deze al te beperkte
regeling ten aanzien van psychisch abnormale delinquenten meer en meer in te zien.
Deze bezwaren bemstten op het steeds duidelijker onderkende feit, dat er hlssen
krankzinnigen enerzijds en de geestelijk normalen anderzijds een tussengroep bestond
van personen die niet konden worden geacht in een toestand van krankzinnigheid te
verkeren welke hun verblijf in een krankzinnigengesticht
nodig zou maken, maar die
anderzijds toch aan een zodanige geestelijke storing leden, dat zij een gevaar vormden voor de samenleving. Gevaarlijke delinquenten echter, die op grond van hun
psychische gesteldheid verminderd toerekenbaar werden bevonden, konden niet in
krankzinnigeninrichtingen
worden opgenomen (een verblijf aldaar bood in het algemeen ook onvoldoende waarborgen tegen een voortijdige invrijheidstelling), terwijl
zij wegens vermindering van schuld doorgaans lichter werden g~sh'aft, alhoewel
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hun eventuele gevaarlijkheid
juist een langdurige vrijheidsbeneming
zou eisen.
Een - zij het niet geheel en al volledige - oplossing van dit dilemma kwam na een
kwarteeuw van voorbereiding tot stand bij de invoering van de psychopatenwetten
in 1928. Hierbij werd mogelijk gemaakt dat naast een straf aan psychisch abnormale
delinquenten, indien zij verminderd toerekenbaar werden geacht, de maatregel van
de terbeschikkingstelling
van de regering kon worden opgelegd (indien de openbare
orde dal bepaaldelijk vorderde), terwijl deze t.b.r.-gestelden
dan konden worden
opgenomen in particuliere inrichtingen of in de voor dit doel geopende zgn. rijksasielen (waarop hieronder uitvoeriger wordt ingegaan).
Het is na 1945 en vooral na 1950,. dat de mogelijkheden die de psychopatenwetten
bieden, meer werden benut, en dat de zorg voor de psychisch gestoorde delinquent
beter tot zijn recht begon te komen, ook al is tot nu toe deze zorg onvoldoende.
Meer asielen werden geopend, de Psychiatrische Observatiekliniek en het Selectieinstituut ten dienste van onderzoek en selectie van psychisch gestoorde delinquenten
kwamen tot stand. In de particuliere sector ging, na haar ingebruikneming in 1955,
van de Dr. H. van der Hoevenkliniek te Utrecht een machtige stimulans uit met
betrekking tot de 'totale behandeling' van de groep der t.b.r.-gestelden. Eén en ander
kwam niet zonder strijd tot stand, strijd door verschil van inzichten en opvattingen
tussen instanties (departement van Justitie, rechterlijke macht, forensische psychiatrie), die - zij het op verschillende wijzen - bij het probleem waren beh.okken.
Ook al is deze strijd nog niet ten einde, geleidelijk aan daagt het inzicht dat zowel
het belang van het individu als het belang van de maatschappij vergt, de mogelijkheden die in de terbeschikkingstelling
van de regering besloten liggen, met betrekking tot de medische, psychiatrische, psychotherapeutische
en pedagogische aspecten
der behandeling, zo volledig mogelijk te benutten. Meer dan ooit geldt het principe
van behandelen boven dat van onschadelijk maken door eliminatie uit de maatschappij.
Wat vindt nu momenteel met betrekking tot de psychisch gestoorde delinquenten
plaats? Het volgende geeft in het kort een overzicht als antwoord op deze vraag:
1. voor de veroordeling:

Een verdachte bij wie een geestelijke stoornis wordt vermoed, kan, mits hij hiermede
instemt, worden onderworpen aan een psychiatrisch onderzoek, en wel op vordering
van de rechter-commissaris, de officier van Tustitie of de rechtbank; ook de verdachte
(of zijn advocaat) heeft het recht te ver;oeken dit onderzoek te doen uitvoeren,
hetgeen plaatsvindt:
a) in het huis van bewaring waar de betrokkene verblijft, door een daarvoor aangezocht particulier psychiater of door een districtspsychiater (in dienst van het Ministerie van Justitie);
b) in de Psychiatrische Observatiekliniek (POK) voor het gevangeniswezen te Utrecht;
c) in een psychiatrische inrichting of -kliniek.
Aan deze laatste twee mogelijkheden moet de voorkeur worden gegeven in verband
met de gelegenheid tot een betere observatie en een grondiger psychiatrisch en
psychologisch onderzoek.
Het doel van het psychiatrisch rapport dat na het onderzoek wordt uitgebracht, is
de rechterlijke autoriteiten
over de psychische toestand van de delinquent
te
informeren.
Mede aan de hand van de gegevens, verkregen uit het psychiatrisch rapport, kan de
rechter als zijn oordeel uitspreken, dat:
a) iemand niet strafbaar is, omdat hem het begane feit wegens de gebrekkige ontwik-
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keling of ziekelijke storing zijner geestvermogens niet kan worden toegerekend. In
dat geval kan de rechter gelasten, dat de veroordeelde in een psychiatrische inrichting
zal worden geplaatst gedurende een proeftijd, de termijn van een jaar niet te boven
gaande. Tevens kan de rechter nog bevelen, dat de veroordeelde ter beschikking van
de regering zal worden gesteld, teneinde harentwege te worden verpleegd (art. 37
Wetboek van Sh'afrecht);
b) iemand sh'afhaar is, omdat het begane feit hem volledig kan worden toegerekend;
c) iemand wel sh'afhaar is, doch het begane feit hem in verminderde mate kan worden
toegerekend. In dat geval kan de rechter naast een sh'af de maah'egel opleggen van
een voorwaardelijke
of onvoorwaardelijke
terbeschikkingstelling
van de regering
(art. 37a Wetboek van Sb'afrecht),
De terbeschikkingstelling
van de regering is een maatregel, en dus geen straf, opgelegd bij rechterlijke uitspraak, en geldend voor maximaal twee jaar, Bij rechterlijk
bevel kan deze termijn telkens, hetzij voor een jaar, hetzij voor twee jaar, worden
verlengd.
De vordering tot verlenging der terbeschikkingstelling
wordt door de officier van
Justitie ingediend; de rechter neemt bij zijn uitspraak in ogenschouw het advies,
uitgebracht door de behandelende
of toezichthoudende
instantie, d.w.z. het advies
van de geneesheer-directeur
van de inrichting waar de verpleegde verblijft, of het
advies van de reclasseringsinstantie,
die het 'toezicht' op de betrokkene uitoefent.
De t.b.r.-stelling houdt de mogelijkheid in, iemand levenslang geïnterneerd te houden
(alleen als het belang der openbare orde dat bepaaldelijk vordert).

2. na de veroordeling

Indien naast de straf een t.b.r.-stelling is opgelegd, wordt in de regel de veroOl'deelde
eerst geplaatst in een strafinrichting. Gedurende deze tijd of onmiddellijk C.q. vrij
spoedig na het ondergaan van de straf volgt in de meeste gevallen een opname in het
Selectie-instituut te Utrecht, alwaar men nagaat welke inrichting voor de betrokkene
het meest geschikt is. Overleg wordt gepleegd met de inrichting waarvoor de gedetineerde is geselecteerd. Is deze inrichting bereid hem op te nemen, en is hiertoe
ook de machtiging verkregen van de minister van Justitie, dan volgt de plaatsing
die werd voorgesteld, al of niet na een wachttijd. Deze wachttijd, die de gedetineerde
als 'passant' doorbrengt in het huis van bewaring dat gelegen is in het arrondissement
waar de terbeschikkingstelling
werd uitgesproken, mag momenteel een termijn van
8 weken niet te boven gaan.
Volgens artikel 37c van het Wetboek van Strafrecht geschiedt de verpleging van personen, ingevolge de artikelen 37 en 37a ter beschikking van de regering gesteld,
a) bij voorkeur door in het rijk gevestigde rechtspersonen
of natuurlijke personen
(hetgeen in feite betekent in particuliere inrichtingen);
b) in rijksasielen ('die slechts een aanvullend karakter bezitten' - art. 2 psychopatenreglement) .
Het blijkt echter, dat het merendeel der t.b,r.-gestelden
verblijft in rijksasielen.
Deze zijn gevestigd te Avereest, 's-Gravenhage, Doetinchem en Groningen. Het rijksasiel te Utrecht fungeert als Selectie-instituut, en heeft uit dien hoofde een andere
taak te vervullen dan de overige asielen.
De belangrijkste particuliere inrichtingen die uitsluitend psychisch gestoorde delinquenten opnemen, zijn de Dr, H. van der Hoevenkliniek te Uh'echt, Oldenkotte te
Rekken en Groot-Batelaar te Lunteren.
N adat de t.b.r.-gestelde gedurende een tijd in een inrichting heeft vertoefd, kan
door de minister van Justitie toestemming worden gegeven, na een hiertoe strekkend
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verzoek door de (geneesheer-)directeur van de inrichting, hem in de maatschappij
terug te plaatsen. Dit betekent dat de verpleegde de inrichting kan verlaten, nadat
een reclasseringsplan, hetwelk voorziet in goede huisvesting en werk, is samengesteld door de reclasseringsvereniging die het toezicht en de verdere begeleiding op
zich zal nemen, en indien dat plan de goedkeuring vàn de minister van Justitie heeft
verkregen. In de regel verblijft de betrokkene eerst met zgn. 'proefverlof' in de
maatschappij; administratief behoort hij dan ook nog tot de sterkte van de inrichting
van waaruit hij vertrok. Wanneer hiertoe aanleiding bestaat, kan dit proefverlof
door de (geneesheer-) directeur der inrichting worden ingetrokken. Indien blijkt, dat
de reclassent zich in de maatschappij gedurende een zekere tijd (J~-l jaar) op aangepaste wijze heeft gedragen, kan hem een voorwaardelijk ontslag worden verleend.
Ook dit voorwaardelijk ontslag is herroepbaar, nl. bij slecht gedrag, opleveren van
gevaar voor de openbare orde, overh'eding van de gestelde voorwaarden, etc.
Zoals reeds eerder werd vermeld, kan de verlenging van de t.b.r.-stelling ook nog
plaatsvinden, als de betrokkene reeds in de maatschappij vertoeft. Indien zich echter
de situatie voordoet, dat het verantwoord lijkt de terbeschikkingstelling te beëindigen, kan deze verlenging achterwege blijven, óf doordat de officier van Justitie geen
vordering tot verlenging indient, óf de rechter deze vordering niet toewijst, al of
niet in overeenstemming met het door de hiertoe bevoegde instanties uitgebrachte
advies. Na het verkrijgen van het onvoorwaardelijk ontslag uit de t.b.r., bestaat voor
de betrokkene ook niet meer de verplichting contact te onderhouden met een reclasseringsvereniging; hij is dan volkomen 'vrij'. Een enkele maal komt het voor, dat de
rechter de t.b.r.-stelling beëindigt, terwijl de betrokkene nog is gedetineerd.
In het vervolg op dit artikel zullen we wat nader ingaan op een aantal aspecten van
de behandeling van t.b.r.-gestelden in inrichtingen.
J. A. v. BELKUM
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JEUGDZAKEN

humanitas als gezinsvoogdij vereniging
In ons vorige artikel hebben wij gesproken over het wezen van de gezinsvoogdij, de
totstandkoming ervan en de aard van de hulpverlening; in dit"artikel willen wij het
licht laten schijnen op de gezinsvoogdijvereniging
en dan in het bijzonder op de
gezinsvoogdijvereniging
'Humanitas'.
ontstaan
Aanvankelijk zijn de gezinsvoogdijverenigingen
ontstaan daar waar toezichthouders
zich aaneensloten met het primaire doel door gezamenlijke activiteit de eigen bekwaamheid als toezichthouder op te voeren.
Middelen daartoe vormden onderlinge gesprekken, lezingen, films, excursies e.d.
Hoewel een wettelijke basis voor de gezinsvoogdijverenigingen
ontbrak - zeer binnenkort bij het in werking treden van de kindet'beginselenwet
is deze basis er wel is er in de loop der jaren toch een basis gegroeid waarop de gezinsvoogdijverenigingen hun werkzaamheden hebben kunnen verrichten.
Deze basis is door het ministerie van Justitie door middel van een subsidieverlening
(1955) bekrachtigd.
Als hoofdaccenten van genoemde basis kunnen worden aangemerkt:
a. het voordragen van geschikte gezinsvoogden aan de kinderrechter,
hetgeen ook
inhoudt het werven en selecteren van deze medewerkers.
b. het geven van steun aan de gezinsvoogden bij de uitvoering van hun taak, d.w.z.
zorgdragen voor de voorbereiding, het op de hoogte blijven van de ontwikkeling van
de hulpverlening, de medewerker met raad en daad bijstaan bij de uitoefening van
zijn taak.
c. het beschikken over een administratief centrum en deskundige medewerkers ten
behoeve van de onder a. en b. genoemde taken.
Inmiddels heeft de hulpverlening in het kader van de wettelijke ondertoezichtstelling zich in de loop der jaren (vanaf 1956 in versnelde mate) sterk ontwikkeld.
Dit is mede te danken aan de grote opkomst van de sociale wetenschappen,
die het
op hun beurt mogelijk maakten om enerzijds de hulpverlening gedifferentieerder
aan
te pakken en op een meer verantwoorde wijze, anderzijds om te wijzen op de gevaren die de aanvankelijk te eenzijdige benadering van de hulpverlening met zich mee
kon brengen. Bovendien willen wij in dit verband wijzen op de verschuiving die
heeft plaatsgevonden
met betrekking tot de sociale laag waaruit
de kinderen
kwamen waarop de maatregel van de wettelijke ondertoezichtstelling
werd toegepast.
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Werd de maatregel aanvankelijk toegepast op kinderen uit de zwak-sociale milieus
(de 'boefjes'), thans is het zo, dat de maatregel zijn toepassing vindt op kinderen uit
alle milieus. Ook dit heeft een sterke invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van de
hulpverlening.
Door een en ander is de plaats van de gezinsvoogdijverenigingen versterkt en zijn
zij niet meer weg te denken in het geheel van organisatie en uitvoering van de
wettelijke ondertoezichtstelling.
De moeilijkheid doet zich echter voor, dat de gezinsvoogdijverenigingen zich in vele
gevallen gesteld zien voor het feit, dat zij geacht worden hulp te verlenen aan gevallen die nauwelijks meer passen in het kader van de gezinsvoogdij.
Het is dan ook wenselijk gebleken, dat de gezinsvoogdijverenigingen zich gaan bezinnen op de vraag, welke vormen van hulp zij krachtens genoemde maatregel en
gezien de bezetting van hun apparaat kunnen geven.
Wij hopen met betrekking tot deze vragen in een volgend artikel bij u terug te
komen.
humanitas en gezinsvoogdij
Uitgaande van het feit, dat de maatregel gezinsvoogdij in wezen een sociale hulpverleningsmaatregel is, lag het voor de hand dat Humanitas van den beginne af aan
grote belangstelling koesterde voor dit werkterrein.
Deze belangstelling werd enerzijds versterkt door het feit, dat Humanitas de sociale
hulpverlening in al haar facetten gebundeld wilde verrichten, anderzijds dat herhaaldelijk beroep werd gedaan op ons Humanitas-kader om in bepaalde gevallen op
te treden als gezinsvoogd.
Helaas bleek de uitvoering van dit werk niet zo eenvoudig, daar het jarenlang geduurd heeft eer Humanitas door het ministerie van Justitie erkend werd als instelling voor gezinsvoogdij.
Ook nu wij erkend zijn, ondervinden wij nog vele tegenslagen, met name blijven de
verzoeken tot voordracht van gezinsvoogden uit onze kring beneden elk aannemelijk
peil.
(Wij signaleerden dit reeds in ons artikel in het oktobernummer van 1963).
Desondanks kunnen we echter constateren, dat ons werk, zij het dan langzamer
dan wij gewenst hadden, steeds groeiende is.
Een belangrijk voordeel bij de uitvoering is het feit, dat Humanitas een vereniging
is met vele leden, verspreid over het (in justitiële termen te spreken) gehele arrondissement met diverse knooppunten van activiteit hierbinnen. Dit geeft ons met
name bij de werving van medewerkers/gezinsvoogden een grote voorsprong.
De organisatie en de uitvoering (en dus ook de verantwoordelijkheid!) van het gezinsvoogdijwerk is in handen gelegd van de gewestelijke besturen (uitgezonderd in
de arrondissementen Rotterdam, Amsterdam en Den Haag, waarvoor een andere
regeling geldt). Dit betekent echter niet, dat de afdelingen in het arrondissement af.
zijdig staan, integendeel! In nauwe samenwerking met besturen, beroepskrachten en
vrijwillige medewerkers van de betrokken afdelingen wordt dit werk uitgevoerd.
Hierdoor wordt een maximum aan hulpverleningsmogelijkheden ten behoeve van de
kinderen en hun ouders ter beschikking gesteld.
Of dit allemaal altijd even soepel verloopt? Och nee, waar mensen samenwerken,
treden wel eens meningsverschillen op die het samenwerken kunnen bemoeilijken.
Zo ook bij ons, doch aan de andere kant geeft ons gemeenschappelijke uitgangspunt van werken veel bindends, dat onoverkomelijke hinderpalen tot nu toe niet ge.
signaleerd werden.
W. POST
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GEZINSVERZORGING

en gezinshulp als object van verzekering (I)
In maart jl. waren 32 bestuursleden uit de gezinsverzorging te Amersfoort bijeen om
te praten over: gezinsverzorging en verzekering.
Reeds een groot aantal jaren wordt er in Nederland over dit onderwerp gesproken;
zonder veel resultaat overigens, want de verschillen van inzicht zijn nog even groot
als voorheen. Het onderwerp blijft echter de belangstelling vasthouden. De heer
C. M. Swiebel, inleider op de conferentie in maart jl. belichtte de achtergronden en de
mogelijkheden van een verzekeringsstelsel in het kader van de gezinsverzorging.
Niet alleen in Nederland heeft men zich hiermee beziggehouden, ook internationaal
is deze vorm van verzekering in discussie. In een aantal landen is daaruit een relatie
ontstaan tussen de gezinsverzorging en een bepaalde vorm van verzekering.
In Nederland echter blijft men deze kwestie met enige argwaan bekijken; wellicht
omdat het uitgangspunt vanuit principiële argumenten wordt bepaald.
Sociale verzekering is echter geen principiële zaak, doch een (zakelijk) middel tot
sociale zekerheid.
Vanuit principiële argumentaties redenerend is men in Nederland niet verder gekomen. De discussie van dit moment spitst zich toe op twee standpunten:
- dat van een door de Centrale Raad voor Gezinsverzorging geïnstalleerde commissie: negatief;
- dat van een commissie uit de gezinsraad: positief.
De vraag, die de achtergrond van deze discussie bepaalt, is de vraag of gezinsverzorging wel zuiver maatschappelijk werk is. Immers: maatschappelijk werkt leent
zich niet tot verzekering. De gezinsverzorging als sociale voorziening echter wel.
Het is daarom goed de situaties, zoals deze - in onze huidige samenleving - in de
gezinsverzorging voorkomen, eens nader te bezien:
a. de veelvoorkomende situatie waarbij de huisvrouw wegens ziekte tijdelijk niet in
staat is haar - overigens normaal functionerend - gezin te besturen;
b. onderscheiden van a; het volledig uitvallen van de huisvrouw; tijdelijk of blijvend
(bij dit laatste is b.v. te denken aan invaliditeit of overlijden);
c. bij moeilijkheden in verband met aanpassing aan nieuwe milieu-omstandigheden
b.v. ten gevolge van een natuurramp, migratie of evacuatie;
d. de situatie, waarin er behoefte is aan hulp of begeleiding op medische-,
of sociaal-medische gronden; al of niet vanuit een therapeutisch oogmerk;
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e. de hulp van langere duur - b.v. aan invaliden en bejaarden - mede met het doel
het zelfstandig leefmilieu te handhaven.
Vanuit deze situaties kan de mogelijkheid tot verzekering genuanceerder worden
bekeken. Hierbij kunnen wij er dan van uitgaan, dat slechts enkele van de boven
omschreven situaties voorwerp van verzekering kunnen zijn. En wel de situaties
onder a en b - en misschien - onder e.
Het veelvuldig voorkomen van situaties zoals onder a genoemd, rechtvaardigt een
verdere kritische bezinning op de mogelijkheid van verzekering.
wat zijn de voor- en nadelen aan verzekering verbonden?
De voordelen spitsen zich voornamelijk toe op de financiën, zowel van de hulpbiedende instelling als van het gezin.
Voor het gezin: geen betaling van - veelal zeer hoge - retributie onder omstandigheden, die toch al financiële offers vereisen.
Voor de instelling: bij iedere hulpverlening - vallend binnen de verzekering - kan
men op een redelijke uitkering (gelijk aan de werkelijke kosten of gelijk aan het niet
door subsidie gedekte deel der kosten) rekenen.
"Door een veilige financiële basis kan de rechtspositie en de sociale positie van het
personeel op een redelijk niveau (in overeenstemming met vergelijkbare beroepen)
gebracht en gehandhaafd worden.
Het blijft hierbij echter een vraag of het tekort aan personeel hierdoor zal kunnen
worden opgelost.
De nadelen spitsen zich o.a. toe op de praktische noodzaak, dat er controle dient te
zijn als de - nauw omschreven - rechten van de verzekerde in werking treden. Een
medicus zal dienen vast te stellen of aan de verzekeringsvoorwaarden is voldaan.
Hierbij kan men zich afvragen of de beslissingsbevoegdheid van de leidster niet wordt
beperkt. (Vooruitlopend op een mogelijke discussie kan gesteld worden, dat de
controlerend geneesheer en de leidster ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben,
vanuit andere normen gedragen.)
Een ander nadeel kan voortkomen uit het besef bij de hulpvragende, dat bepaalde
rechten zijn ontstaan; de verhouding tussen gezin en gezinsverzorgster/helpster kan
er nadelig door worden beïnvloed.
als de verzekeringsgedachte wordt aanvaard, wat dan?
In de eerste plaats zal men zich moeten bezinnen op het feit, of de voor de verzekering noodzakelijke splitsing in het werk (in wél en niet verzekerbare hulpverlening)
mogelijk is
Ten tweede zal een keuze gemaakt dienen te worden uit de mogelijkheden van verzekering:
a. de verplichte volksverzekering;
b. de verplichte arbeidersverzekering;
c. de vrijwillige verzekering.
Op de in het begin van dit artikel genoemde conferentie heeft de heer Swiebel een
duidelijk overzicht gegeven van de voor- en nadelen verbonden aan de hiel' onder
a, b enc genoemde vormen van verzekering.
Wij willen u deze overwegingen in een volgend artikel niet onthouden, waarbij tevens
zal worden ingegaan op de reacties, die vanuit de deelnemers aan de conferentie op
dit geheel naar voren kwamen.
J. TERLOUW
101

BOEKBESPREKINGEN

een belangrijke publikatie.
'charitas - maatschappelijk
opbouwwerk'

werk - maatschappelijk

Onder bovenstaande titel is een rapport verschenen van het Landelijk Sociaal Charitatief Cenh'um dat zeker ook in onze kring de volle aandacht verdient.
Dit rapport, dat ~erd opgesteld door het wetenschappelijk adviescollege van het
Cenh'um, is het antwoord op de vraag die het bestuur van het Centrum aan het
wetenschappelijk college voorlegde en die luidde:
'Hoe dient gezien te worden de verhouding tussen charitas en sociaal-charitatief
werk enerzijds en maatschappelijk werk en maatschappelijk opbouwwerk anderzijds?'
Het voor ons meest belangwekkende van het rapport is het gedeelte waar de vraag
aan de orde wordt gesteld of het noodzakelijk is voor katholieken om bij de uitvoering van maatschappelijk werk en maatschappelijk opbouwwerk dit te doen in
het kader van specifiek katholieke organisaties.
Dat deze vraag gesteld wordt wijst er al op, dat dit in katholieke kring kennelijk niet
meer een zaak is die vanzelf spreekt. Meer nog echter wijzen de antwoorden die op
deze vraag in het rapport gegeven worden, in een richting die tendeert naar meer
openheid. Zo kan men op pag. 43 lezen:
'Men kan de jongste historie zó interpreteren, dat er een overgang is van kerkelijke
naar katholieke instellingen, die sedert 1948 in feite algemeen zijn beslag heeft gekregen en die nu wordt gevolgd door de aandrang om van katholieke, naar christelijke - resp. naar algemene - instellingen te gaan. De vraag of zulk een ontwikkelingslijn aanwezig is, moet bevestigend worden beantwoord:
En op de pagina's 44 en 45 staat:
'In verband met de eis van doelmatige vormgeving van het maatschappelijk werk,
moet worden opgemerkt, dat ook in die gebieden waar een bepaalde levensbeschouwelijke groepering gemakkelijk eigen instellingen van maatschappelijk werk
kan in het leven roepen, omdat b.V. 90 pct. van de bevolking eenzelfde levensbeschouwing is toegedaan, rekening moet worden gehouden met de in die gebieden
aanwezige levensbeschouwelijke minderheidsgroepen. Een meerderheidsgroep moet
rekening houden met het feit dat, als deze een eigen instelling voor maatschappelijk werk in het leven roept, het praktisch voor de minderheidsgroepen onmogelijk
wordt nog iets te ondernemen. Men zou niet zonder meer mogen zeggen, dat b.V. de
overheid maar voor deze minderheidsgroepen zou moeten zorgen. Ook mag men
niet veronderstellen, dat men aan zijn verplichtingen ten opzichte van de minder102

heidsgroepen voldoet door de eigen instelling ook open te stellen voor cliënten uit
de minderheidsgroepen,
omdat de praktijk nu eenmaal uitwijst, dat deze cliënten
van zulk een aanbod niet gemakkelijk gebruik maken.'
Het is niet mijn bedoeling om met deze twee citaten de indruk te wekken dat het
rapport als het ware de aanbeveling behelst om alle katholieke instellingen maar op
te heffen. Ten aanzien van de samenwerking met anderen in christelijke of algemene
instellingen, wordt duidelijk gesteld, dat deze afhankelijk is van de concrete sihlatie,
waarbij vooral de doelmatigheid
van de hulpverlening
een belangrijke factor zal
vormen. Dit neemt echter niet weg, dat het toch min of meer vanzelfsprekende
uitgangspunt dat maatschappelijk
werk door en voor rooms-katholieken
in het kader
van rooms-katholieke instellingen moet plaatsvinden, in dit rapport wordt verlaten.
Het kan bijna niet anders of in de kringen van het rooms-katholieke maatschappe ..
lijk werk zal dit rapport wel aanleiding geven tot uitvoerige discussies, en daar niet
alleen.
Het is moeilijk en riskant om de toekomst te voorspellen, maar toch lijkt het niet
voorbarig om te stellen dat dit rapport voor de organisatie van het maatschappelijk
werk in ons land op langere termijn wel eens vergaande consequenties kan hebben.
In ieder geval willen wij het graag in de aandacht van onze kaderleden en functionarissen aanbevelen!l
Het rapport is verkrijgbaar bij het Landelijke Sociaal Charitatief Centrum, Luybenstraat
19, Den Bosch; de prijs bedraagt f 2,50.

1

maatschappelijk opbouwwerk
verslag van het congres inzake 'maatschappelijk
opbouwwerk' door de nationale raad voor maatschappelijk werk gehouden op 8 oktober 1963, pub!. no. 32.
In dit verslag worden de referaten weergegeven die door inleiders tijdens het congres gehouden zijn, respectievelijk inhoudend: algemene bschouwingen
over maatschappelijk opbouwwerk (m.o.w.) door dr. L. G. C. A. M. Schneider, m.o.w. in stedelijke gebieden door mr. G. H. F. Heygele en m.o.w. in de plattelandssamenleving
door ds. L. Alons. Daarna worden de speelse kanttekeningen
weergegeven die door
een coreferent uit de culturele sector, de heer Wilmans, gegeven werden.
Ten slotte volgt dan 2en weergave van vragen die aan het forum gesteld werden en de
antwoorden die daarop door het forum en, voor zover niet door het forum behandeld,
door het bureau van de Nationale Raad gegeven zijn.
De inleidingen houden voor een deel uiteraard een herhaling in van hetgeen in publikatie no. 30 over 'Community organization in de Nederlandse samenleving' vermeld staat.
Interessant vonden wij vooral de vragen aan het fOlum. Het is opvallend dat een bepaalde soort vragen daarbij vrijwel niet beantwoord werd tijdens het congres. Wij
doelen op de vragen naar de (on)mogelijkheid 'de bevolking' te benaderen.
Gevraagd werd b.v.: 'Moet gezien de geringe relevantie die buurt en wijk als reële
integratiekaders
hebben (Isonevo 1955) aan een meer functionele organisatie niet de
voorkeur worden gegeven?' 'Zijn een aantal problemen ... wel zinvol op het locale
vlak ... te bestrijden. Zou men niet de grenzen van zijn werkgebied moeten ontlenen aan het probleem waaraan men wat wil doen?' 'Zou het niet gewenst zijn het
startpunt van het opbouwwerk te laten plaatsvinden bij de integratiekaders
die een
ruim deel van de bevolking omvatten en integreren?' 'Zou een instelling voor maatschappelijk werk geen hand- en spandiensten kunnen verlenen bij de meningspeiling van de bevolking, bij het bespreken van de problemen en het kenbaar maken
van de opvattingen aan de overheid?'
Wij menen dat dit kernvragen zijn waarop doorgedacht
moet worden. Hiermee
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samen hangen vragen over de terminologie. Door vragenstellers werden een aantal
voorstellen gedaan. Daarbij werd erop gewezen, dat onderscheiding van community
organization als werken met een lokale samenleving als geheel vaak niet reëel is
(zie ook bovenstaande vragen) en tevens dat onderscheiding van community organization als methode nog weinig zin heeft, omdat er nog vrijwel geen 'eigen' methode
ontwikkeld is.
Naar onze mening duikt ook in de antwoorden die de Nationale Raad gaf, steeds
al te gemakkelijk weer de 'lokale gemeenschap' op. Het is te hopen, dat de nuchter
gestelde vragen niet in de doofpot blijven.
R. Z.

sociale begeleiding
rapport uitgebracht door een werkgroep van het
provinciaal opbouworgaan in Friesland, 1964
Men kan zich afvragen of het zin heeft dat een provinciale werkgroep een rapport
over sociale begeleiding opstelt dat in vrij algemene termen gesteld is. Er zijn al
voldoende geschriften van beschouwende aard over dit onderwerp verschenen. De
opdracht die in mei 1961 aan de werkgroep gegeven werd, gaf dan ook enkele meer
concrete taken, nl. een omschrijving van de behoefte aan sociale begeleiding, het
inventariseren van activiteiten op dit terrein, het evalueren daarvan en het aanwijzen van mogelijkheden tot verbetering, het opstellen van een basisprogramma en het
formuleren van voorstellen over organisatievormen. Deze opdracht bleek, zoals te
verwachten, te veelomvattend. Men gaf daarom slechts een globale omschrijving
van enkele soorten werk. Wij vragen ons af, of het niet waardevoller geweest zou
zijn, wanneer enkele activiteiten nu eens meer in detail omschreven waren, en
wanneer eventueel ook enkele gevallen geanalyseerd waren van maatschappelijk-opbouwwerkprojecten die een minder gunstig verloop hadden, om vervolgens
aanwijzingen te zoeken voor de oorzaken daarvan.
Afgezien van deze niet vervulde wenselijkheden heeft het rapport toch waardevolle
gedachten. Onder andere wijst het erop dat de bevolking over voldoende kennis van
zaken, bereidheid, informatieve en vormende middelen moet beschikken om de door
de overheid en andere centrale beleidinstanties verwachte medewerking te geven.
Daarbij moet steeds rekening gehouden worden met de groepsverbanden waarvan
de mens deel uitmaakt en veelal zal er met en via deze verbanden gewerkt moeten
worden.
Zo worden genoemd: allerlei activiteiten van vrouwenorganisaties, landbouworganisaties, middenstandsbonden, het systematisch introduceren van nieuwe werknemers
in industrieën, school- en beroepskeuzevoorlichting, kerkelijke en andere organen
voor maatschappelijk werk, buurthuizen, verenigingen voor plaatselijk belang en
buurtverenigingen, culturele verenigingen en scholen.
Het rapport wijst erop, dat de overheid vaak te weinig gebruik maakt van deze
kanalen om voorlichting te geven aan 'de bevolking'. Naar onze mening hinkt het
rapport op twee gedachten, wanneer het tracht tot een oplossing te komen voor dit
gebrek aan contact tussen overheid en deze organen en tussen deze organen onderling. Het stelt nl. dat alle genoemde groepsverbanden van betekenis kunnen zijn,
maar dat een 'duidelijk, algemeen aanvaard kader van bezinning en heroriëntatie
ontbreekt.' Het rapport stelt nu, dat wellicht de verenigingen voor plaatselijk belang, en de buurtverenigingen hierbij een belangrijke rol zouden kunnen spelen.
Het is o.i. de vraag of aan dergelijke lokale algemene verenigingen wel nieuw leven
ingeblazen kan worden. Het probleem is juist dat de verschillende integratie- en
belangengroeperingen niet samenvallen met lokale grenzen. Het rapport zoekt o.i.
toch veel naar oplossingen op lokaal niveau. De vraag of plaatselijke gevoelens van
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eigenwaarde versterkt of juist afgeremd moeten worden is van groot belang. Het
lijkt ons, dat o.a. culturele verenigingen en het onderwijs een vrije grote invloed
hebben op deze gevoelens.
Ook zij zouden juist kunnen meehelpen een visie te verlenen op de plaats van een
lokale samenleving in een groter regionaal, provinciaal en landelijk geheel. Zo concreet mogelijk overleg met de 'sociale sector' over concrete zaken, zoals recreatie,
regionale opbouw van het culturele verenigingsleven, enz., kan van belang zijn.
Terbeschikkingstelling van dit rapport, vergezeld van concrete voorstellen voor gezamenlijke aanpak van enkele detailproblemen, zou wellicht een eerste stap kunnen
zijn op de weg naar het gevraagde 'algemeen aanvaarde kader van heroriëntatie.'
R. Z.

(vervolg van blz. 93)
ning, terwijl na het 50ste jaar, na afstand nemen van de behoefte aan persoonlijke
bevrediging, een diepe vreugde kan ontstaan over het ontwikkelen van jonge mensen, waarin berusting en wijsheid een woordje mee gaan spreken. Men behoeft niet
minder actief te zijn, maar men heeft niet meer die grote behoefte om het zelf te
doen. Het moet voor de leiding een overwinning zijn indien 'van onderop' een idee
naar voren is gekomen, aldus spreker, die hiermede zijn voordracht beëindigt.

wegwijzer maatschappelijk werk
De redactie vestigt de speciale aandacht van de lezers op het inlegvel, waarmee de
spoedige verschijning wordt aangekondigd van een YUCA-uitgave onder de bovengenoemde titel.
De redactie streeft er naar met de te bieden inlichtingen en voorlichting voornamelijk
bestuursleden en functionarissen van organen die uitvoerend maatschappelijk werk
verrichten te voorzien van een direct op de praktijk gerichte documentatie ten
behoeve van beheer en administratie.
De inhoud van de folder spreekt voor zichzelf. Intekening is nu reeds mogelijk bij de
YUCA te Arnhem door middel van de ingelegde kaart.

BIJ HET MEIS]ESINTERNAAT

'HET KASTEEL'

TE MONTFOORT
is thans gelegenheid tot plaatsing van

groepsleidster
voor groepen van 12 meisjes, variërend in de leeftijd van 14--20 jaar.
Vereist: Middelbare opleiding. Vakdiploma strekt tot aanbeveling.
Leeftijd van

::!::

23 jaar tot 35 jaar.

Salariëring volgens rijksregeling van f 421,- tot f 700,- per maand,
exclusief huurcompensatie, 4 pct. vakantie-uitkering en de laatste verhoging van 3i pct.
Promotiemogelijkheden aanwezig (max. f 821,- per maand).
• vijfdaagse werkweek
• ruim 3 weken vakantie per jaar.
Indien de voorkeur uitgaat naar intern wonen, bestaat daarvoor gelegenheid.
De direch-ice van het Internaat 'Het Kasteel' te Montfoort is gaarne
bereid alle gewenste inlichtingen betreffende deze functie te verstrekken.

