
humanitas
DE,CEMBER 1962 ZEVENTIENDE JAARGANG NO. 6

kaderorgaan

van de

nederlandse

vereniging voor

maatschappelijk werk

humanitas

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



REDACTIE:

DAGlELIJKS BESTUUR:

CENTRAAL BUREAU:

MEJ. M. DIJ KSTRA, hoofdredactrice

Drs. P. Albarda: red. Algemeen maatschappeliik werk

P. E. Hutte: red. Reclassering

Mevr. eh. Ottow-Loen red. Gerepatrieerdenzorg

]. Maasdam: red. Bejaardenzorg

H. van Schaaik: redactiesecretaris

]. Terlouw: red. Gezinsverzorging

e. Uitenbogaard: red. Jeugdzaken

Mej. drs. R. A. E. Zijlman: red. Maatschappelijk Opbouwwerk

Mr. dr. J. in 't Veld, voorzitter
Prof, mr. A. D. Belinfante, vice-voorzitter

Mej. M. Dijkstra, secretaris

Mr. H. J. Timman, penningmeester
e. M. Swiebel

J. Landman
G. Rietveld

ereleden P. C. Faber en F. H. W. Vliegen

J. W. Brouwersstraat 16, Amsterdam
Telefoon: 020 -721044

Mej. M. Dijkstra, directrice

INHOUDSOPGAVE

117 Maatschappelijk opbouwwerk
voorwoord van het secretariaat en artikelen door mej. drs. R. A. E. ~
Zijlman en drs. B. S. Witte. I

145 dr. R. Horst: De Thuislozen "
151 Gevarieerde stof: Code voor de maatschappelijk werker. J

Omslag en lay-out: Frans Bartels



Voorwoord van het

verenigingssecretariaat

Het is ons een genoegen, u hierbij een aflevering van <Humanitas' voor te
leggen die voor een groot deel gewi]'d is aan het maatschappelijk opbouw-
werk.

Nadat vanaf 1954 mejuffrouw L. Hijmans de functie van gecommitteerde
voor de ontwikkelingsgebieden (later probleemgebieden) vervuld had,

werd zij ongeveer een jaar geleden opgevolgd door mejuffrouw drs.
R. A. E. Zijlman. De nieuwe functionaris werd behalve als gecommit-

teerde voor de probleemgebieden ook aangesteld als landelijk adviseuse
voor maafischappelijk opbouwwerk. De tweede helft van deze functie is
min of meer uit de eerste gegroeid.

De gecommitteerde immers had behalve de begeleiding van buiten-
kerkelijken bij hun deelname aan maatschappelijke ontwikkelingen in de
probleemgebieden tot taak om de opbouw der eigen organisatie van

Humanitas te stimuleren. Er is nu een uitgebreid kader aanwezig, dat
deze taak kan behmtigen.

Door deze ontwikkeling kan HumanifJas nu een functionaris belasten met
een beperkter taak, nl. die van adviseuse voor maatschappelijk opbouw-
werk, zich richtend op een groter gebied, nl. ook op streken buiten de op
sociaal-economische gronden aangewezen probleemgebieden die van-
wege hun maatschappelijke ontwikkeling biizondere aandacht behoeven.
Het is niet een meedeinen op de stroom der gebeuttenissen geweest, dat
ons er toe bracht om hef; maatschappelijk opbouwwerk nu ook expliciet
in het geheel van onze werkzaamheden op te nemen. Het is een bewuste
keuze op grond van onze doelstelling zoals die in artikel 2 van onze
statuten omschreven worden.
Onze vereniging stelt zich immers ten doel het verrichten van maat-
schappelijk werk in de 1'1limste zin en staat daarbij op het standpunt,
<datdit behoOlt te worden gedragen door een in gemeenschapszin worte-
lend besef van verantwoordelijkheid zowel voor het lot van de naaste als
voor het welzijn van de samenleving' en voorts <dathet maatschappelijk
werk een bijdrage behoort te leveren tof! een in alle opzichten gezond
maatschappelijk leven.'

Onze overwegingen zijn dus:

Ten eerste: ook een samenleving kam hulp behoeven om in staat te zijn
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goed te functioneren. Humanitas voelt zich hier mede-verantwoordelijk

en wil bijdragen in processen van maatschappelijk opbouwwerk die de

opbouw van een gezonde samenleving ten goede komen.
Ten tweede: het individueel maatschappelijk werk zal niet kunnen
tegemoet komen aan de werkelijke behoeften van individu en gezin,

wanneer het niet de samenhang met allerlei processen in de omringende

samenleving mede in aanmerking neemt.
Wij gaan hier niet verder op dit alles in. Het is beter u eerst deze reeks

van artikelen voor te leggen.
Er is getracht om zoveel mogelijk concrete informatie te geven over dit

boeiende onderwerp, dat tegenwoordig zoveel pennen in beweging

brengt.

Achtereenvolgens zult ti aantreffen:
1. Een inleiding over oorsprongen, methode, technieken, vooronderstel-

lingen van het maatschappelijk opbouwwerk en zijn relatie met het

individuele maatschappelijk werk.

2. Een overzicht der instellingen welke zich met maatschappelijk

opbouwwerk bezighouden.

3. De opva~tingen van de directeuren van een drietal instituten over de
opleiding tot flUwtschappelijk opbouwwerker in Nederland.

4. Een korte beschouwing over de aspecten van maatschappelijk op-
bouwwerk die in het werk van een provinciaal maatschappeliik-werk-

adviseur van Humanitas naar voren komen.

Met deze artikelen wordt slechts een algemene theoretische achtergrond

gegeven.
Onze kaderleden zullen hieruit geenszins zonder meer kunnen aflezen,

wat hun nu op dit terrein te doen staat.
Steeds zullen zij een beroep kunnen doen op de adviezen van de landelijk
functionaris ter bepaling van hun aandeel in concrete situaties. De be-
doeling van deze artikelen is vooral, om duidelijk te maken in wélke
situaties en voor wélke problemen de hulp van deze functionaris in-

geroepen kan worden.
Daarnaast zullen deze algemene inleidingen uiteraard aangevuld worden
met verdere voorlichting over de deelname van Humanitas aan het
maatschappeliJ'k opbouwwerk. Behalve in afzonderlijk documentatie-
materiaal hopen wil' daaraan ook in volgende afleveringen van het kader-

blad aandacht te besteden.
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MAATS CHAPP ELI] K
OPBOUWWERK

wat is maatschappelijk opbouwwerk?
inleiding

Is maatschappelijk opbouwwerk zo iets als opbouwen van de maatschappij? Hoe ziet
men die maatschappij dan? Is dit niet een bijzonder vaag en ongrijpbaar geheel, sa-
mengesteld uit allerlei individuen, groepjes, groepen en organisaties? Wordt er al
niet op allerlei manieren aan die maatschappij gebouwd, door een ingewikkeld ge-
heel van planning en 'toevallige' gebeurtenissen?
Wat is dan het eigene van maatschappelijk opbouwwerk? Hoe komt het ~igenlijk,
dat daar tegenwoordig zoveel over gesproken wordt? Kan het een zinvolle betekenis
hebben in de huidige samenleving, of is het alleen maar een modeverschijnsel? Wat is
het verband tussen maatschappelijk werk en maatschappelijk opbouwwerk?
Laten we eens zien, of er in deze chaos van vragen wat ordenende antwoorden te ge-
ven zijn.
We spreken in Nederland nog niet zo lang van maatschappelijk opbouwwerk. Ruw
geschat ongeveer tien jaar. Dat neemt niet weg, dat er voor 1950, en zelfs voor de
tweede wereldoorlog al van alles in ons land gebeurde, dat wel iets met dit begrip
te maken had. We gebruikten het meestal als de vertaling van de Amerikaanse 'com-
munity organization'. Wat bedoelt men daar in de Verenigde Staten mee, en hoe is
men er toe gekomen?
Het begrip heeft iets te maken met de bewuste aandacht die men is gaan besteden
aan de vormgeving van de maatschappij in verband met het sociale welzijn van de
mensen.
De maatschappij is zo langzamerhand ingericht met allerlei instellingen die zich be-
zighouden met onderdelen van het menselijk welzijn. Om eens een bonte verzame-
ling te noemen: schol'en, ziekenhuizen, kerken, kruisverenigingen, organisaties voor
maatschappelijk werk, geitenfokverenigingen (ja echt, want is het plezier dat die
fokkers van hun geiten beleven niet een stukje menselijk welzijn?), buurthuizen, be-
roepskeuze bureaus, en zo zijn er nog honderden anderen te noemen.
In dit geheel ontstond de community organization als een afzonderlijk begrip en wel
om verschillende redenen.

de oorsprongen van community organization

1. Men begon te ontdekken dat de instellingen die zich met het menselijk welzijn be-
zig houden, onderling niet zo goed op elkaar afgestemd waren, dat zij aan alle behoef-
ten op dit terrein tegemoet kwamen. Anderzijds zag men in, dat er allerlei dubbel
werk gedaan werd. Men ging zich dus afvragen, hoe er in een samenleving systema-
tisch aandacht besteed. zou kunnen worden aan het op elkaar afstemmen van behoef-
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ten en hulpbronnen en aan het overleg en de coördinatie tussen bestaande organisaties.
Men sprak hier van "community organization for social welfare."

2. Een andere impuls, zij het hiermee verwant, was het feit, dat instellingen op
het terrein van het maatschappelijk werk, geestelijke volksgezondheid e.d. in vele
Amerikaanse plaatsen gingen samenwerken om door middel van een gezamenli;ke
financiële actie fondsen bijeen te brengen voor de uitoefening van hun werkzaam-
heden. Zo wordt er jaarlijks in vele plaatsen een zogenaamde 'community chest'
gehouden. Al de organisatie die voor deze actie nodig is noemt men ook wel
'community organization'.
In de Verenigide Staten subsidieert de overheid in het algemeen in veel geringere
mate aan allerlei instellingen van het particulier initiatief dan in Nederland het geval
is. In een aantal Amerikaanse staten schijnt deze overheidsbijdrage de laatste jaren
echter sterk toe te nemen.

3. Een derde impuls in de Verenigde Staten is die van de 'university extension'. Dit
betreft een helpende en ontwikkelende rol die een aantal universiteiten trachten te
vervullen in de samenleving. Dit kan inhouden: deskundige hulp in de zin van volks-
ontwikkeling, training tot leiderschap, begeleiding van gezamelijke actie ten aanzien
van problemen van een locale samenleving. Tot voor kort gebeurde dit voornamelijk in
kleinere plaatsen. De laatste tijd echter strekt het zich ook uit over de wijkopbouw in
grote steden. Deze dienstverlening wordt steeds gegeven op verzoek van de plaatse-
lijke samenleving zelf.
Men spreekt hier van 'community development'.
4. Een heel andere ontwikkeling die in sommige plaatsen echter tot iets leidde, wat
nu wel onder het begrip community organization valt, was die van het volkshuiswerk.
In Engeland kwam dit werk 'als vanzelf' voort uit een beweging van religieus-socialis-
ten in universitaire kring die het proletariaat van het Londense East End wilden bij-
staan in haar sociale ellende. In 1884 werd hier de beroemde Toynbee Hall geopend.
De betrokken studenten ontvingen door dit contact tegelijkertijd zelf een deel van hun
vorming. Enkele toonaangevende Engelse socialisten werkten er, zoals b.v Lord Att-
lee.
Dit werk werd in Nederland op eigen wijze nagevolgd. Zo ontstond in 1892 'Ons
Huis' in de Amsterdamse Rozenstraat als eerste volkshuis op het Europese vasteland.
Enige jaren later werd het Leidse Volkshuis opgericht.
Ook op het platteland kwamen initiatieven, op geheel eigen wijze, en niet naar een
voorbeeld van elders. Zo stichtten een aantal inwoners van Paterswolde een dorps-
huis. De regering bracht een dorpshuis tot stand voor de destijds verpauperde bevol-
king in het veengebied van Jubbega. Uit het werk van 'Oom' Jarig v. d. Wielen, ge-
grepen door ervaringen in Denemarken ontstonden in Bakkeveen via gespreksgroepen
een buurthuis en een volkshogeschool.
Men noemde dit werk, dat de Engelse naam 'settlement-work' droeg, oorspronkelijk
'volksontwikkelingswerk' en dat was het inderdaad. Er waren allerlei cursussen waar
'geleerd' werd. Allerelei nuttige en goede zaken kwamen aan de orde, zoals naaien,
handwerken, voorlichting over literatuur, beeldende kunst enz. Op het platteland
werd en wordt vooral veel gedaan aan landbouw- en huishoudelijke voorlichting. Te-
genwoordig betreft het niet meer zozeer een kennisoverdracht van boven naar bene-
den, maar een samen doen van leiding en bezoekers, aansluitend bij de behoeften die
er in een buurt leven. In het denken over dit werk - misschien nog niet zozeer in de
praktijk - komt de nadruk steeds meer te liggen op de betekenis die het werk in de
samenleving van een buurt kan hebben.
Allerlei sociale instellingen zouden er zitting kunnen hebben, verenigingen zouden van
de ruimten gebruik kunnen maken. Het huis kan zo een centrum worden in de buurt
en een belangrijke rol vervullen bij de vormgeving van het sociale leven.
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5. De volkshogescholen kwamen al heel even aan de orde. In het midden van' de
vorige eeuw ontstond de volkshogeschoolbeweging rondom de Deense predikant
Grundtvig. Hij trachtte het onderling begrip van stedelingen en plattelanders te ver-
beteren door hen samen te brengen tijdens cursussen op een soort scholen. Deze waren
meestal gelegen in een landelijke omgeving. Tesamen beleefde men daar allerlei
aspecten van de Deense cultuur, Tesamen legde men ook contacten met de in het
gebied wonende bevolking. Wanneer men zo het leven in een bepaald gebied opneemt
en tracht hierin verbeteringen aan te brengen, dan ontstaan er ook hier elementen
van community organization.

6. Ten slotte willen we het nog over een geheel andere impuls hebben. Onder punt 3
spraken we reeds van communifJy development. Naast de university extension in de
Verenigde Staten wordt hiermee ook bedoeld het tot ontwikkeling brengen van - vol-
gens onze maatstaven - achtergebleven gebieden door hulpprogramma's van instan-
ties buiten het gebied zelf. Het kunnen initiatieven zijn van de regering van het land
zelf. Tegenwoordig houden ook allerlei overkoepelende internationale instanties zich
bezig met de verbetering van het leven in minder ontwikkelde gebieden; zo bv. de
Unesco en de Technical Assistance Committee van de Verenigde Naties, terwijl ook
de Verenigde Staten met het 'Point Four'-programma en de Ford,Foundation veel op
dit terrein doen.
Vaak gaat het hier om technische hulpprogramma's: het verbeteren van landbouwme-
thoden, maatregelen op medisch-hygiënisch gebied, opheffen van analfabetisme enz.
Men is daarbij tot een aantal ontdekkingen gekomen die eigenlijk nogal vanzelfspre-
ken waren. De eerste is, dat de verandering altijd weer een geheel moet kunnen vor-
men met de cultuur waarin hij wordt ingepast en geen ongunstige bijverschijnselen
mag oproepen; de tweede ontdekking is, dat het gunstige effect alleen verkregen kan
worden als de bevolking meewerkt en het nut van de verandering inziet.
Men ging dus steeds meer aandacht besteden aan de sociale kant van deze hulppro-
gramma's. Men probeerde methoden toe te passen om de bevolking zelf zoveel mo-
gelijk actief te betrekken bij de veranderingen in hun omgeving.

de inhoud van community organization
en maatschapp,elijk opbouwwerk

In het voorgaande hadden wij het over een aantal oorsprongen van community orga-
nization en maatschappelijk opbouwwerk. Zolang wij niet nader uiteengezet hebben,
wat hier nu precies mee bedoeld wordt, en wat het verschil eigenlijk is tussen die
twee begrippen, gebruiken wij voor het gemak de term 'community organization'.
Eerst een korte uiteenzetting, over wat men in Amerika als het wezenlijke van com-
munity organization opvat. De schrijver op wie men zich daarbij ll}eestal beroept, is
Murray G. Ross. In1955 publiceerde hij het boek 'Community Organization'. Hij gaf
daarin de volgende definitie: Community Organization' is een proces, waarin een
gemeenschap (community),

1. zijn behoeften of doelstellingen onderkent,
2. hiervan een rangorde opstelt,
3. het vernouwen en de wil ontwikkelt om hieraan te werken,
4. de hulpbronnen (interne en externe) daartoe vindt,
5. in verband daarmee tot handelen overgaat,
6. daardoor een neiging en een gewoonte tot samenwerking ontwikkelt in de gemeen-
schap.
Het woord 'gemeenschap is hier eigenlijk geen goede vertaling van de term 'commu-
nity'. Er wordt geen romantisch gemeenschaps-ideaal bedoeld, maar

I
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~) het samenlevingsverband van de mensen die in een bepaald gebied bij elkaar wo-
nen. Men spreekt dan van territoriale community organization; of

b) het verband van de mensen die samen een organisatie of groepering uitmaken,
zoals een kerk, of een vakbond. Dan wordt gesproken van functionele community
organization.

de methode van community organization

Het is nooit mogelijk, dat alle leden van een geheel samenlevingsverband bijeen ko-
men. Darom moeten vertegenwoordigers gevonden Worden van de verschillende groe-
peringen in de bevolking. Zo ontstaat er een comité waarin de verschillende levens-
beschouwelijke, en politieke richtingen, de leeftijdsgroepen, de beroepsgroepen enz.
vertegenwoordigd zijn.
Het comité dat ze samen vormen, noemt men daarom een intergroep.
Deze mensen vormen een groep van een heel bijzopdere aard. Ze zijn immers allen
vertegenwoordigers van andere groepen.
Ze moeten de mening van hun eigen groep vertolken en ze moeten de gedachten en
besluiten van de intergroep weer naar hun eigen groep terugbrengen.
Meestal is men van mening, dat een proces van community organization over de bege-
leiding van een deskundige moet beschikken .. Men noemt hem community organizer.
In NederÎand spreekt men van maatschappelijk opbouwwerker, of maatschappelijk
consulent. Zijn taak is, om het proces te stimuleren. Hij kan helpen bij het vinden
van informele leiders, bij het vormen van nieuwe, bij het tot stand brengen van de in-
tergroep. Hij is bij voorkeur niet de voorzitter daarvan, maar is wel bij de vergaderin-
gen aanwezig, helpt en verklaart. Hij moet trachten het eigen initiatief van de bevol-
king te stimuleren. Hij zal dus meestal wel heel actief moeten zijn, maar juist om an-
deren aan het werk te krijgen, om bestaande instellingen nieuw leven in te blazen,
uit hun isolement te halen, om mensen met elkaar aan de praat te laten komen, samen
hun omgeving onder de loupe te nemen en samen iets te laten doen. Door dat alles
leert men buiten de eigen groep of organisatie te kijken en te zien wat er voor de ge-
. meenschap als geheel nodig is. De gerichtheid is dan niet meer het groot maken van
de eigen organisatie (agency centered approach), maar het welzijn van de samenle-
ving als geheel (community centered approach).
Wanneer dit proces plaats vindt, dan is naar de mening van Ross het belangrijkste
resultaat niet zozeer het feit, dat men samen zijn omgeving in gunstige zin tracht te
beïnvloeden, als wel het feit, dat er een nieuw gevoel van bij elkaar behoren ont-
staat en daardoor ook de kracht om samen andere problemen aan te pakken.
Sommigen noemen dit dan de psychologische democratie naast de politieke en de
economische. ~

Het zou te ver voeren, om in dit inleidende artikel de werkwijze bij een proces van
community organization precies uit de doeken te doen. Dit is bovendien vrijwel
onmogelijk omdat de gang van zaken steeds weer mét de omstandigheden verschilt.
Het is duidelijk, dat het een langdurige zaak is, die als belangrijkste elementen
heeft: ontevredenheid met de bestaande situatie (bij sommigen În de plaatselijke
gemeenschap ontstaan, óf van buitenaf gewekt en levend gemaakt), het vormen van
een intergroep, ordening van de problemen, mobiliseren van de respectieve achter-
landen, terugspelen naar de intergroep van de daar levende opvattingen, zoeken van
oplossingen en vormen van een werkprogramma, weer besprekingen van de inter-
groepIeden met hun respectieve achterlanden, eventueel vorming van werkgroepen
voor onderdelen van het werkprogramma. Dit gehele heen en weer golvende proces
kan men een methode noemen. Daarbinnen zijn er technieken te onderscheiden.
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een levend proces

De kracht van een proces van community organization kan liggen in het feit, dat het
levend is. Het b.acht juist verstuiTing in bestaande organisaties te doorbreken. De
term 'organization' kan hier verwarringen oproepen. Het gaat niet om organiseren in
de zin van het scheppen van formele structuren. Eén der oorsprongen was echter de
Amerikaanse 'organization for social welfare' (zie blz. 2), waarbij het elemènt van
organisatie wel zeer op de voorgrond b'ad. De elementen van spontaneïteit, initiatief
en zelfwerkzaamheid van de bevolking zijn er later, o.a. door Ross, mee in verband
gebracht. Er kunnen nu echter verschillende meningen over bestaan, hoe uit het
proces een wijze van organiseren voort kan komen die tegelijkertijd doelgericht en
soepel is. Met de doelgerichtheid houdt nl. verband, de noodzaak om bij de verwer-
kelijking van de plannen die uit het community organization-proces naar voren
komen, gebruik te maken van diensten en instellingen op medisch, sociaal, cultureel,
maar ook op breder terrein. Er dienen dus de juiste verbindingen te liggen met
allerlei organisaties.
Men kan zich afvragen of Ross' opvatting, dat een integratie vooral tot stand moet
komen door samen denken en werken van de gewone burgers, niet te eenvoudig
gesteld is. In de Verenigde Staten gaan er verschillende stemmen tegen hem op. Zo
menen b.v. Robert Morris en ook Wayne McMillen, dat het onjuist is, om bij het
scheppen en verbeteren van voorzieningen aan de bestaande organisatties voorbij te
gaan en dat deze dus bij het overleg betrokken dienen te worden. Als men van het
laatste uitgaat, is het de vraag welke rol het overleg in informele groepjes uit de
bevolking nog kan spelen, en hoe de wensen en plannnen die uit dit overleg voort-
komen, ingepast kunnen worden in de planning der bestaande diensten en instel-
lingen.
We stuiten hiermee op de vooronderstellingen van community organization. Eerst
willen we echter nog iets zeggen over de technieken.

de technieken van community organization

Omdat een proces van community organization naar de concrete inhoud steeds kan
verschillen, zullen er wisselende technieken toegepast moeten worden. Enkele, vaak
terugkerende zijn er echter wel te noemen:
1. Vormen van sociaal onderzoek, zoals de cO/11munity selfsurvey, in Nederland
meestal 'streek-zelfonderzoek' genoemd. Het is een werkwijze, waarbij een werk-
groep uit de bevolking door middel van gesprekken met dorps- of streekgenoten be-
paalde aspecten van de plaatselijke samenleving bestudeert, om zo te komen tot een
overzicht van behoeften, voorzieningen en leemten. Dit kan b.v. het verenigings-
leven betreffen. Vaak heeft het het karakter van een inventarisatie, maar het kan ook
dieper gaan en trachten meningen te peilen. In Nederland zijn er enkele van deze
onderzoekingen als min of meer op zich zelf staande activiteit verricht, o.a. in Hee-
renveen en Thorn. Begeleiding door deskundigen, b.v. van een opbouworgaan, of
van een sociale academie, zoals in het geval van Thorn is hierbij noodzakelijk.
Men kan dit zelfonderzoek zien als een fase in het proces van community organi~a-
tion, nl. dat van het onderkennen van behoeften en doelstellingen.
Het is duidelijk, dat dit onderzoek niet altijd een streek behoeft te beb'effen. Het kan
ook in een kleiner gebied plaatsvinden, of slechts in bepaalde groeperingen in een
territoriale samenleving. Plattelandsjongeren b.v. houden in veel streken groepsdiscus-
sies ter bespreking van de eigen situatie en hun aandeel in de plaatselijke samen-
leving.
2. Vergaderingen.
3. Groepsdiscussie.

123

/ -

)

.'



- 4. Groepsvoorlichting.

Deze drie activiteiten kunnen geleidelij~ overgangen vertonen. Bij community orga-
nization wordt vaak van groepsdiscussie gebruik gemaakt. Een zekere zakelijkheid
dient daarbij nooit uit het oog verloren te worden. Onderdelen van een goede ver-

. gadertechniek, zoals age~davoering, leiding van het gesprek, verslaggeving, en ook
schijnbaar bijkomstige zaken zoals wijze van uitnodigen en datumbepaling kunnen
een wezenlijke rol spelen.
Soms is het gewenst, dat vóór of tijdens de groepsdiscussie voorlichting plaatsvindt,
b.v. over economische of technische ontwikkelingen in een bepaald gebied, of over
subsidieaangelegenheden. De groepsvoorlichting kan echter ook een meer op zich
zelf staande rol spelen.

5. Met het noemen van deze vier is de lijst van technieken allerminst uitgeput. Er
is hiermee b.v. nog niets gezegd over de wijze waarop het proces van community
organization op gang gebracht wordt, en over alle stappen die ondernomen dienen
te worden om de geschikte vertegenwoordigers der verschillende bevolkingsgroepen
te vinden. Het individuele gesprek speelt hierbij ongetwijfeld een belangrijke rol.

6. Ook het delegeren van werkzaamheden door de centrale werkgroep, de intergroep,
aan werkgroepen voor bepaalde activiteiten zou men een techniek kunnen noemen.
Om verschillende redenen is deze delegatie van werkzaamheden van belang:

de centrale groep wordt niet overbelast
meer mensen worden bij denken en doen betrokken
er ontstaat een gerichtheid op concrete taken.

Door het gezamenlijk werken daaraan ontstaat vaak eerder onderlinge sympathie
dan door gezamenlijk praten.

de vooronderstellingen van community organization

Op zijn minst liggen er aan het begrip community organization twee nog te weinig
getoetste vooronderstellingen ten grondslag. In het voorgaande zijn ze beide reeds
aan de orde gekomen.
1. de mogelijkheid van het op elkaar afstemmen van behoeften en hulpbronnen. Dit
betreft dus voornamelijk het scheppen van een omgeving waarin een goed (nog in
het midden gelaten wat dat is) leven en samenleven mogelijk is. Men noemt dit ook
wel milieubeïnvloeding'. '
Dit vooronderstelt enerzijds, dat deze behoeften gekend kunnen-worden, en ander-
zijds, dat er een geheel van voorzieningen in het leven geroepen kan worden, dat
hierop is afgestemd.
Er i~ echter weinig duidelijkheid over de vraag, welke soorten van voorzieningen hier
bedoeld worden. Is het hier te doen om de gehele vormgeving van de menselijke'
samenleving? Dan houdt dit in, dat er een planning tot stand dient te komen die de
planning op allerlei afzonderlijke terreinen tot een nieuw geheel samensmeedt. Men
gebruikt daarvoor vaak de termen geintegreerde planning. Hierbij dienen dan o.a.
beh"okken te worden: spreiding van industrialisatie, woningbouw, wegenaanleg,
onderwijsvoorzieningen, culturele voorzieningen, sportaccomodatie, recreatieterrei-
nen, en voorzieningen voor lichamelijke en geestelijke volksgezondheid en maat-
schappelijke hulpverlening.
In de praktijk van de community organization is er meestal echter slechts sprake van
onderlinge afstemming op een veel beperkter terrein, nl. het medische, het culturele
en het sociale, en vaak behoeft het slechts deelgebieden daarvan.
2. De andere vooronderstelling is die van de mogelijkheid tot zelfwerkzaamheid van
de bevolking bij de beïnvloeding van haar sociale omgeving.
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Vooral over dit punt bestaan er uiteenlopende opvattingen.
Ross meent, dat deelname van de bevolking bij een proces niet alleen een wenselijk-
heid maar welhaast een noodzaak is, omdat er zonder het proces niet tot stand zal
kunnen komen en geen blij~ende resultaten zal afwerpen. Hij stelt, dat enkele
belangrijke waarden van het maatschappeliik werk ook in de community organization
tot uitdrukking moeten komen. Met name wordt hier gedacht aan het volgende:

de cliënt zelf moet een besef van nood hebben. Voor de community organization
betekent dit, dat de betrokken bevolking zelf behoeften dient te onderkennen
de cliënt moet zelf verandering in de nood-situatie wensen
de cliënt dient zelf de wil op te brengen om aan verbetering vaT} de situatie te
werken.

Hieraan liggen feiten en opvattingen omtrent het werken met mensen ten grondslag.
Eenkele hiervan zijn: het geloof in de waardigheid van de mens, de aanwezigheid
bij ieder iJ~dividu van mogelijkheden en hulpbronnen om zijn eigen leven te leiden,
het belang van vrijheid tot ontwikkeling van eigen individualiteit, de noodzaak van
een sociaal klimaat, dat individuele groei en ontwikkeling bevordert, het recht en de
verantwoordelijkheid van de individu om deel te nemen aan de aangelegenheden
van de samenleving waarin hij verkeert.

De elementen waar het bij community organization om gaat zijn: initiatief en zelf-
bestemming. Over de waarde daarvan kan men het eens zijn, de mogelijkheden ertoe
en ervan zijn echter nogal twijfelachtig in de huidige samenleving.
In het individuele maatschappelijk werk zal men deze principes' zo veel mogelijk tot
gelding trachten te brengen. Wel tekent zich hier een stroming af, die een zekere
mate van initiatief bij de maatschappelijk werker wil leggen, opdat er ook een contact
tot stand komt in die gevallen, waarbij de (mogelijke) cliënt zelf nog geen nood
onderkent, doch wel hulp behoeft, ofwel een besef van nood heeft, doch er om de een
of andere reden niet toe komt om hulp te vragen.
Bij een samenlevingsverband worden de kwesties van initiatief en zelfbestemming
ingewikkelder. -
Wie neemt er een initiatief en waartoe?
Ook al komt een plan uit een bepaalde sh'eek of een bepaald stadsdeel voort, dan
behoeft het nog niet een plan te zijn van de gehele bevolking ter plaatse. En wat het
waar~oe betreft - en hiermee komen wij terug op de eerste veronderstelling -: vele
der veranderingen in de samenleving worden tegenwoordig gepland door diensten
en instanties ver van het betrokken gebied. Bij het vaststellen van sh-eekplannen
e.d. wordt wel eens overleg gepleegd met de beh'okkenen ter plaatse, maar bij de
'opvulling' van de bestemmingen die er in een dergelijk plan gegeven zijn, gebeurt
het meeste over de hoofden van de bevolking heen, b.v. wat betreft mate en aard-
van industrialisatie, toekènning van woningcontingenten"weg- en waterbouw. Al deze
aangelegenheiden die mede-vorm geven aan het menselijk samenleven en daarom als
elementen van sociale opbouw opgevat kunnen worden, voltrekken zich buiten
initiatief en medebepaling van de bevolking om. De' gevoelens van machteloosheid
die hieruit voortkomen kunnen tot gevolg hebben, dat de bevolking ook geen inita-
tieven meer neemt in zaken waar zij wel invloed op zou kunnen uitoefenen.

een voorbeeld

Dit bleek b.V. duidelijk uit een onderzoek in het zuiden van de Haarlemmermeer,
waarbij de schrijfster betrokken was. Aan enkele der dijkdorpen was sinds jaren geen
bouwvolume meer toegewezen. Verkrotting en een schrijnend gebrek aan vereni-
gingsruimte, waaraan van overheidswege geen aandacht besteed werd, maakte, dat
men zich achtergesteld en machteloos voelde. In één der dorpen kreeg een zeer
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dynamische informele leider bijna zijn gehele dorp mee in een actie tegen regelingen
van hogerhand in, om een dorpshuis tot stand te brengen. In een ander, waar een-
dergelijke figuur ontbrak, wachtte men alleen nog maar af. In dit gebied zou een
proces van community organization tot stand gebracht moeten worden. Enkele in-
formele leiders in een grotere plaats voelden hier iets van aan en richtten een stichting-
voor dorpshuiswerk op. De naam was echter foutief gekozen: aangezien deze stich-
ting zelf werkzaamheden zou gaan verrichten met begeleiding van een beroepskracht,
had men (volgens de subsidieregeling) van 'buurthuiswerk' moeten spreken. Uit het
onderzoek bleek echter dat het niet zozeer om buurthuiswerk als wel om een regionale
welzijnstichting zou moeten gaan met een functionaris.

Om terug te komen op de vraag naar het waartoe:
Er blijft slechts een beperkt terrein over waarop burgers door spontane actie invloed
kunnen uitoefenen.
Nog afgezien daarvan, kan men de vraag stellen in hoeverre mensen inderdaad invloed
willen uitoefenen op de vormgeving van hun omgeving en tevens in hoeverre zij hun
sociale contacten vooral in hun v;oonomgeving willen leggen. Professor Groenman
heeft erop gewezen. dat de be~ekenis van buurt en wijk zeer verschillend kan zijn in
een dorp en in de verschillende soorten van stedelijke omgeving.
_Toch zou het onjuist zijn, om uit deze twijfels de conclusie te trekken, dat er geen
spontane bereidheid tot medemenselijkheid en hulp meer zou bestaan.
Op verschillende manieren blijkt het, dat deze bereidheid er wel degelijk is. Het uit
zich echter vaak op een andere wijze dan in gemeenschapsbevorderende arbeid die
op de gehele territoriale samenleving in een bepaald gebied gericht is.
Als voorbeeld zijn te noemen enerzijds de offervaardigheid voor een doel, dat verder
weg gelegen is dan buurt of wijk, b.v. voor de slachtoffers van natuurrampen; ander-
zijds het bieden van spontane hulp tussen mensen in elkaars nabije omgeving, b.v.
door enkele buren bij de ziekte van een huisvrouw. Ook in de grote stad komt dit
herhaaldelijk voor. Niet van te voren georganiseerd en gericht op een concreet doel,
dat is het specifieke van deze hulp. Hiermee behoeft allerminst in tegenstelling te
staan de neiging tol \Tijblijvenc111eicl in vele, vluchtige contacten en het kiezen van
slechts enkele diepergaande, met mensen al of niet in dezelfde omgeving wonend.

iets over het woordgebruik

Community development, community organization, maatschappelijke opbouw, maat-
schappelijk opbouwwerk, sociaal ontwikkelingswerk, gemeenschapsbevorderende
arbeid.
Dit _zijn allerlei termen die door elkaar gebruikt worden. Er zijn verschillende
pogingen gedaan om orde te scheppen in deze terminologische warwinkel.
Deze pogingen komen echter tot uiteenlopende resultaten .. Het zou te ver voeren
om er hier diepgaand op in te gaan, te meer omdat dit tevens een meer gedetailleerde
behandeling van historische ontwikkelingen, uitgangspunten, doelstellingen en
methoden zou vereisen.
In dit artikel zijn wij tot zovel: niet op deze terminologische kwesties ingegaan. We
hebben de moeilijkheden slechts omzeild, door voortdurend van 'community organiza-
tion' te spreken. Ter vermijding van misverstanden nog enkele woorden hierover.
Aan het begin van het artikel stelden wij, dat het waarschijnlijk onjuist is, om
'commvnity ol'ganization' zonder meer met 'maatschappelijk opbouwwerk' te vertalen.
Een recent rapport van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk 1) stelt als

1) 'Community Organization in de Nederlandse samenleving, proeve van een terreinverken-
ning: Publicatie nr. 30, Nationale Raad voor Maatschappelijk wcrk. 'Vij stellen ons voor, om
- in een volgende aflevering van 'Hwnanitas' een bespreking aan dit rapport te wijden.

126



--__:_------;/~'__:_---~-----__:;~-------c_---------------------

vertaling voor: 'gemeensclwpsbevorderende arbeid in de samenleving', waarmee
bedoeld wordt een activiteit die 'de intentie heeft om de gehele samenleving binnen
een empirisch vast te stellen territoir te helpen om meer gemeenschap te worden.'
Uitgangspunt is daarbij niet een romantisch ideaal van gemeenschap, maar 'een
gegeven menselijke verbondenheid, waarbinnen weer een gedifferentieerd complex
van relaties, gevoelens van loyaliteit, gemeenschappelijkheden etc. aanwezig is'.
~et tot nu toe in Nederland ontstane spraakgebruik duidt de hierbedoelde activiteit

meestal aan met 'maatschappelijk opbotltctcerk'. Deze termen hebben zo langzamer-
hand de betekenis van een soort verzamelbegrip gekregen nl. als aanduiding van
allerlei aangelegenheden die liggen in de sfeer van 'samenlevingshulp'.
Er wordt dan gedacht aan:

1. de werkzaamheden van min of meer erkende tcerkvormen en instellingen, zoals
buurt(huis)werk, provinciale en andere opbouworganen, welzijnsstichtingen,

9" werkzaamheden gericht op groepen die een moeilijke positie in de samenleving
innemen, door factoren die niet zozeer in de mens zelf liggen als wel in uiterliike
omstandigheden. Het betreft dus niet gehandicapten, maar o.a. beroepsgroepen b.v.
boeren en landarbeiders in bepaalde gebieden, immigranten in nieuwe stadswijken,
en dan weer hoofdzakelijk groepen daaruit, nl. huisvrouwen, kinderen en ouden van
dagen, en niet zozeer de htfisvaders, die immers in hun werk wel allerlei nieuwe
contacten opdoen.

3. Het toepassen van de methode van commwlÎty organization (zie blz. 122) zonder
dat dit gericht is op de gehele samenleving in een bepaald territoriaal begrensd
gebied. In het voorgaande hebben wij reeds laten doorschemeren, dat naar onze
mening een proces van community organization steeds afgestemd moet zijn op eén
zo goed mogelijk functioneren van een samenlevingsverband als geheel. Dit houdt
teven; in, dat de vPrschillende groeperingen daarin hun eigenheid tot uitdrukking
I1lOeten kunnen brengen, opdat enerzijds de persoonlijke zelfontplooiing van de
mensen door die, - zo mogelijk zelf gekozen, - groeperingen een steun en voedings-
bodem kan vinden en anderzijds een rijkgeschakeerde samenleving ontstaat. Vaak is
er dan nodig een bewustmaking van die eigenheid en een versterking van de banden
tussen de mensen die iets vàn dat gemeenschappelijk eigene tot uitdrukking willen
brengen, ten aanzien van b.v. levensbeschouwing, van mensbeschouwing (b.v. in een
organisatie voor maatschappelijk werk), van positie in de maatschappij (b.v. in een
vakbond), van vormgeving aan de maatschappij (b.v. in een politieke groepering).
De methode van community organization kan daarbij helpen. Er kan dus sprake zijn
van maatschappelijk opbouwwerk in ecn groepering of een organisatie. Dit is de
flmctionele community organization die Ross noemt (zie blz. 122). Steeds dient hierbij
echter de gerichtheid op de het gehele samenlevingsverband voor ogen gehouden te
worden, de eigen bijdrage daaraan en de mogèlijkheden tot samen denken en doen
met andere groeperingen en organisaties.
Iets over dit opbouwwerk in Humanitas kan men lezen in het artikel TIet opbouw-
werk van een maatschappelijk werkadviseur', in dit nummer.

4. Het toepassen der afzonderlijke technieken die in de methode van community orga-
nization een plaats vinden (zie blz. 123 e.v.). Met name de communÎty selfsurvey,
bepaalde soorten van groepsdiscussie, voorlichi'ing aan groepen en het samenspel
van kerngroep met subgroepen, voor gedelegeerde taken (zie blz. 124) kunnen hiertoe
gerekend worden. Het zal duidelijk zijn, dat ook voor de opbouw van Humanitas
alles wat onder de punten 3 en 4 gezegd is, een grote betekenis kan hebben.
Maatschappelijke opbouw is een begrip, dat men duidelijk dient te onderscheiden
van maatschappelijk opbouwvverk. VVijnoemden het op blz. 124, waar wij spraken over
de vormgeving aan de maatschappij. Wij verdiepen ons hier verder niet in de vraag
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lil hoeverre de plaatselijke bevolking een wezenlijk aandeel kan hebben in deze
vormgeving, of met andere woorden: in hoeverre bij sociale planning een element
van sociale actie der bevolking een rol kán spelen, De beantwooi'ding van die vraag
is nl. afhankelijk van de toetsing der vooronderstellingen van maatschappelijk op-
bouwwerk (zie blz. 124).
Kort samengevat: maatschappelijk opbouw kan plaatsvinden zonder een proces van
maats9happelijk opbouwwerk, maar het verdient de voorkeur dat dit zo mogelijk met
een proces van maatschappelijk opbouwwerk plaatsvindt.

maatschappelijk werk en maatschappelijk opbouwwerk

Uit het voorgaande valt hier en daar, al af te lezen, op welke wijze maatschappelijk
werk en maatschappelijk opbouwwerk 1) met elkaar te maken hebben.

1. uit m.o.w. kan m.w. voortkomen

Immers: Uit de inventarisatie van behoeften in een bepaalde samenleving, kan
blijken, dat er een arbeid verricht dient te worden, 'gericht op het voorkomen en
opheffen van de verscheidene maatschappelijke moeilijkheden van de mens als
zodanig en van het gezin, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de relatie met
andere levens verbanden, teneinde bij te dragen tot een" persoonlijk en maatschappe-
lijk bevredigend functioneren van de mens' (omschrijving van de subsidieregeling
voor het algemeen maatschappelijk werk, 1962).
Uiteraard kunnen er ook nog andere behoeften blijken, b.v. aan gezinsverzorging,
aan speciale aandacht voor oudere mensen, aan hulp op het gebied van kinder-
bescherming en reclassering, aan eenvoudige sociale 'handreikingen' die vaak een
organisatorisch duwtje en enige begeleiding van een maatschappelijk werkster op
de achtergrond nodig hebben. Dit alles zijn aangelegenheden' op het terrein V:ll1 m.w.
zoals Humanitas dat in de ruimste zin opvat.

2. m.o.w. kan trachten de oorzaken van nood weg te nemen

Door het onderling begrip van mensen en groepen te verbeteren, door relaties te ver-
sterken door een aanvullend milieu te scheppen, door mensen te helpen van de
hulpbronnen in de maatschappij gebruik te maken kan het m.o.w. soms de oorzaken
wegnemen van moeilijkheden, die anders de hulp van het m.w. 'zouden vereisen.

3. m.o.w. coördineert m.w.

Het tot stand brengen van overleg tussen allerlei instellingen voor m.w., het op
elkaar afstemmen van hun voorzieningen, het voorkómen van dubbel werk, het
eventueel samensmelten van afzonderlijke organisaties, het opsporen van leemten, de
bevordering van samenwerking in het uitvoerende werk, dit alles kan men opvatten
als m.o.w. Te reorganiseren Sociale Raden kunnen hier een belangrijke rol vervullen.

4. m.o.w. kan hulpzoekenden de weg naar het m.w. wijzen of vergemakkelijken

Allerlei mensen hebben allerlei moeilijkheden. Vaak echter weten zij niet, waar zij
om hulp kunnen aankloppen. In de huidige maatschappij met al zijn gespecialiseerde,
onpersoonlijke instellingen kan men zich niet voldoende meer oriënteren. Een buurt-
huis kan deze orientatie soms vergemakkelijken, wanneer het nl. een zodanige

1) Nu wij in de voorgaande paragraaf het een en ander gezegd hebben over de vertalings-
mogelijkheden van community organization, en het maatschappelijk opbouwend als verza-
melbegrip geïntroduceerd hebben, zullen we hier verder van maatsohappelijk opbouwwerk
blijven spreken. Kortheidshalve gebruiken we daarvoor de aanduiding m.O.w. en voor het
maatschappelijk werk m.W.
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openheid bezit, dat de mensen er iemand vinden aan wie zij iets over hun problemen
kunnen vertellen en er kunnen horen waar zij hulp kunnen vinden. Maar ook een
folder met een korte omschrijving en adressen van allerlei instellingen kan al een
belangrijke oriënterende betekenis hebben.

5. m.W. kan soms de behoefte aan m.o.~v. aanwijzen

Uit de aard der gevallen van individueel m.w. in een bepaalde samenleving kan men
gevolgtrekkingen maken over de eventuele spanningen die er bestaan tussen groepen
in die samenleving, over de positie van één bepaalde groep, b.v. van immigranten, ,
over gebrek aan bepaalde materiële voorzieningen zoals b.v.' ruimten voor het
verenigingsleven enz.
Natuurlijk zal men ook vanuit een algemeen-sociologisch inzicht wel al een kijk heb-
ben op deze moeilijkheden. Het gaat hier om een wederzijdse aanvulling van uit-
voerend m.w. en sociale wetenschappen. Het m.w. kan nl. zicht geven op het bij-
zondere karakter van de omstandigheden in déze situatie en op aanknopingspunten
" voor een eventueel proces van m.o.w.

6. fi.O.W. is m.W.

Het is afhankelijk van de definitie die men van m.w. geeft, of men het m.o.w. hier
ook toe wil rekenen.
Wanneer men het m.w. in ruime zin opvat, en stelt, dat het gericht is op moeilijk-
heden in het functioneren, dan kan dat ook gelden voor een samenlevingsverband
als geheel. Wanneer men er voorts van uit gaat, dat degene die hulp behoeft, door het
m.w. geholpen wordt zich zelf te helpen, dan geldt dit uitgangspunt ook ten aanzien
van een samenlevingsverband, zij het dat de toepassing daar op een andere wijze
zal geschieden. Wij hopen in het voorgaande voldoende stof ter verduidelijking van
deze opvattingen gegeven te hebben.

R. A. E. ZIJLMAN

hoe verricht men maatschappelijk
opbouwwerk in nederland?

Wanneer wij menen, dat Humanitas aandacht dient te bésteden aan het maatschap-
pelijk opbouwwerk, dan houdt dat nog niet in, dat onze kaderleden nu ook van alle
werkvormen daarvan iets af moeten weten. Voor sommige onderdelen is dat echter
toch wel van belang.
De vormen die ons het meest aanspreken, zijn de volgende:

dorps- en buurthuiswerk

De termen 'buurthuiswerk' en 'dorpshuis' kunnen in de wandeling van alles inhouden.
Dat komt doordat er in tientallen jaren allerlei soorten huizen, verenigingslokalen,
buurthuizen, enz. gegroeid zijn, al of. niet met een eigen leiding en al of niet zelf
activiteiten organiserend.
Sinds 1957 bestaat er nu een subsidieregeling van het ministerie van Maatschappe-
lijk Werk voor dorps- en wijkcenh'a en sinds 1959 voor buurtwerk. Uiteraard wordt
er in die regelingen niet meer van alles, maar slechts bepaalde zaken onder bepaalde
termen verstaan en het is wel handig om zich in het spraakgebruik zoveel mogelijk
daarbij aan te sluiten.
Een dorps- of wijkcent1'llm is in die regeling 'een gebouw, dat voorziet in de behoefte
aan geschikte lokaah'uimte voor het verenigingsleven van een lokale samenleving'.
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Het is dus slechts een ruimtebiedende voorziening. Het heeft geen eigen leiding, en
de stichting die het exploiteert, organiseert hierin zelf geen activiteiten. Het ministerie
van Maatschappelijk Werk subsidieert tot 25 pct. van bou\v- en eerste inrichtings-
kosten.
De totstandkoming van een dergelijk ruimtebiedend gebouw dient zoveel mogelijk
gepaard te gaan met een proces van maatschappelijk opbouwwerk. Op een tweetal
manieren tracht de subsidieregeling te bevorderen, dat de bevolking het werkelijk als
een eigen huis zal beschouwen. In de eerste plaats wordt een daadwerkelijke inzet
vereist, doordat in de meeste gevaEen 20 pct. van de kosten door de bevolking zelf
opgebracht moet worden; in de tweede plaats dient aangetoond te worden, dat alle
of bijna alle plaatselijke verenigingen in het bestuur vertegenwuordigd zijn.
Dit is anders bij het buurt(huis)werk.
Met opzet is 'huis' tussen haakjes gezet. Het belangrijkste is hier nl. het werk, en dat
kan zelfs ook zonder eigen huis plaatsvinden.
De subsidieregeling spreekt van: 'een samenstel van op elkaar afgestemde activiteiten'
ten bate van 'de opbouw van het maatschappelijke en culturele leven in samenlevin-
gen of groepen daarin', gericht op vermindering van belemmeringen in het gemeen-
schapsleven, de bevordering van het sociaal bewustzijn en eigen werkzaamheid', ten
bate van samenlevingen of groepen daarin die 'hetzij in duidelijke maatschappelijke
achterstand verkeren ... , ofwel zich bevinden in een proces van ingrijpende ver-
anderingen, dan wel snel zijn gegroeid of pas kort bestaan, dan wel door sociale
tegenstellingen of niet goed functioneren van aanwezige kaders en activiteiten tot
onvoldoende ontplooiing komen'.
De subsidieregeling eist voorts, dat de werkzaamheden onder dagelijkse leiding staan
van een deskundige kracht, een buurtwerkleider, die in het bezit moet zijn van een
diploma dagschool voor maatschappelijk werk of van een m.o.-akte sociale pedago-
giek. Subsidie in de kosten van de functionaris bedaaagt 40 pct., van het gebouw
25 pct.
In de praktijk wordt het buurtwerk vaak verricht in samenhang met bijzonder jeugd-
en volksontwikkelingswerk, door één en dezelfde instelling. Voor het laatste is sinds
1959 een rijksregeling van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
van kracht. Een dergelijke instelling die beide werksoorten combineert, wordt dus
door twee ministeries in een bepaalde onderlinge verdeling gesubsidieerd.
Het bijzonder jeugdwerk wordt als volgt omschreven: 'de in groepsverband beoefen-
de activiteiten met en door jeugdigen uit maatschappelijk bedreigde en maatschap-
pelijk niet-aangepaste milieus ... gericht op de buitenschoolse, veelzijdige vorming
en de ontwikkeling van de persoonlijkheid, als individu zowel als lid van het gezin
en de gemeenschap ... Men noemt dit meestal clubhuiswerk.
Het bijzondere volksontwikkelingswerk is 'de beoefening van of deelneming aan cul-
turele activiteiten door volwassenen uit .. .', waarna hetzelfde genoemd wordt als bij
het bijzonder jeugdwerk, met weglating uiteraard van de buitenschoolse vorming en
- vreemd genoeg - ook van de zinsnede 'als individu zowel als lid van het gezin en
de gemeenschap'.
Hiermee is het wel ongeveer duidelijk hoe officieel het verschil ligt tussen buurtwerk
ener- en bijzonder jeugd- en volksontwikkelin"gswerk anderzijds, nl.

1. Buurtwerk richt zich vooral op de onderlinge wisselwerking van buurtsamen-
leving, groepen en personen daarin. Bijzonder jeugd- en volks ontwikkelingswerk legt
in de eerste plaats de nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijkheid en richt pas
van daaruit de aandacht eventueel op het gezin en de buurtsamenleving.

2. Bijzonder jeugd- en volksontwikkelingswerk speelt zich af in maatschappelijk
bedreigde en maatschappelijk niet aangepaste milieus.
Buurtwerk wordt verricht in samenlevingen waarmee weliswaar ook iets bijzonders
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aan de hand is - achterstand, veranderingen, snelle groei, sociale tegenstellingen -,
doch waarbij het vooral gaat om het scheppen van een aanvullend sociaal milieu.
In de praktijk blijken de verschillen echter te vervagen. Zo verrichtte ik zelf eens een
onderzoek in een buurthuis dat behoorde bij een plaatselijke stichting voor jeugdzorg-
werk en mede op die manier gesubsidieerd werd, dat vroeger clubhuis, maar sinds
het ook activiteiten voor volwassenen organiseerde, buurthuis heette, dat gelegen
was in een buurt waar niet van een sociale indicatie gesproken kon worden, maar
dat wel duidelijk een positieve rol vervulde als ontmoetingspunt en als huis 'waar
je leuke dingen kan doen'.
Er zijn buurthuizen wier werkzaamheden voornamelijk bestaan uit het organiseren
van clubs voor kinderen en volwassenen in de buurt, of ook daarbuiten. Zo b'acht
men dan wel om buurtbewoners aan te trekken als vrijwillige leiding of als deel-
nemers aan 'buurthuisraad', 'werkbestuur', stichtingsbestuur, of welke beleidsvoerende
organen men verder maar wil onderscheiden.
In' andere buurthuizen tracht men bewust het huis en de leiding ten dienste te stel-
len aan de btlurtsamenleving. De leiding helpt bij het organiseren van zaken waaraan
behoefte blijkt te bestaan, en waarin niet door andere instanties wordt voorzien. Dit
kan een grote verscheidenheid van vormen aannemen: kinderbewaarplaats, kleutel:-
klas, huisvrouwengymnastiek, hobbyclubs, voor kinderen en volwassenen, voorlich-
tings- en discussiebijeenkomsten, bejaardensociëteit, jeugdinstuif, enz. Niet het orga-
niseren vóór de buurtbewoners, maar het organiseren op verzoek van en na enige tijd
dóór de buurtbewoners staat hier voorop. Men zal trachten een gesprek over de
buurtsamenleving op gang te krijgen, om de behoeften die hier leven op te sporen
en om gezamenlijk na te gaan hoe hierin voorzien kan. worden, en daar dan aan te
gaan werken. Al doende leert men elkaar kennen, krijgt steun aan elkaar - al was het
alleen al door te ontdekken dat een ander met ongeveer dezelfde zorgjes van alledag
rondloopt als je zelf -, en krijgt men sympathie voor mensen die men vroeger mis-
schien slechts op afstand als leden van een andere (b.v. levensbeschouwelijke) groe-
pering en (dus?) met vooroordeel beschouwde. De onderlinge relaties worden ver-
sterkt en met dit al vindt hier dan een stukje community organization plaats.
Zo kan het buurthuis helpen bij het opbouwen en de 'stoffering' van nieuwe wijken
of bij het overbruggen van tegenstellingen tussen organisaties.
Een voorwaarde daartoe is echter, dat het huis en zijn leiding door die andere orga-
nisaties inderdaad als een helper en niet als een concurrent gezien wordt.
Anderzijds gaat het jeugd- en volksontwikkelingswerk zich steeds meer op de om-
ringende samenleving richten door contacten met de gezinnen, individueel en ge-
zamenlijk.
Blijken dus het jeugd- en volksontwikkelingswerk en het buurtwerk qua werkwijze
vaak weinig te vel:schillen, ook wat betreft de aard der samenleving waarop zij zich
richten, zijn zij dikwijls moeilijk te onderscheiden.
Lang niet altijd speelt buurtwerk zich af in moeilijke (in de drie betekenissen die de
subsidieregeling omschrijft) samenlevingen, of om in officiële subsidietaal te spreken:
lang niet altijd is er een indicatie (aanwijzing, letterlijk vertaald) tot buurtwerk. En
waar er wel een indicatie is, ontstaat lang niet altijd buurtwerk. Dat is allerminst
verwonderlijk. Juist die samenlevingen waarin dit werk het meest nodig kan zijn,
kunnen vaak zelf de kracht niet opbrengen om tot een initiatief te komen. Men is het
. er nog niet over eens in hoeverre hier door instanties van buitenaf 'geprikt' mag
worden, opdat een behoefte ook door de bevolking zelf gevoeld zal worden.

welzijnsstichtingen en dergelijke
In verschillende streken en plaatsen van ons land zijn zogenaamde welzijnsstichtin-
gen, stichtingen voor maatschappelijke begeleiding, streekorganen en dergelijke in-
gesteld. Zij kunnen gesubsidieerd worden in het kader van de regeling voor maat-
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schappelijke oplJouw, die van 1958 dateert. Behalve de kosten van functionaris en
activiteiten. van deze rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties kunnen in het
kader van deze regeling ook incidentele activiteiten gesubsidieerd worden.
De regeling stelt het volgende:
'In samenlevingen waar zich ingrijpende structuurveranderingen voltrekken, of die

leen duidelijke maatschappelijke achterstand vertonen, kan subsidie worden verstrekt
in de kosten van systematische maatschappelijke beïnvloeding, specifieke voorlichting
en groepswerk, gericht op de maatschappelijke opbouw van de lokale of regionale
samenlevingen of groepen daarin.'
Aan een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie kan tot 40 pct. gesubsidieerd
worden in de kosten van activiteiten en in de kosten van de functionaris 'belast met
de leiding van een project van maatschappelijke begeleiding, dat gericht is op een
grote groep van de samenleving, indien deze begeleiding een langdurige aanpak
vereist.'
Onder deze 'rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties' vindt men vogels van ~eer
verschillende pluimage. Dat is niet te verwonderen, omdat ze alle iets te maken
hebben met een - meer of minder geslaagd - proces van maatschappelijk opbouw-
werk. Zoals we in het artikel 'Wat is maatschappelijk opbouwwerk?' opmerkten, kan
de aard en de grootte van de terreinen waarop zich dit afspeelt, zeer verschillend
zijn, terwijl bovendien de organisatorische structuren die hieruit voortkomen, niet te
voorspellen zijn, omdat het proces dynamisch is.
In de besturen van sommige van deze organisaties hebben de leden à titre personnel
zitting, in andere als vertegenwoordiger van een organisatie of groepering, terwijl
er ook combinaties van beide mogelijkheden aangetroffen worden.
Er zijn nu ongeveer veertig van deze ins~ellingen. Niet alle worden gesubsidieerd.
Dat kan immers alleen wanneer er een deskundig functionaris is. De subsidieregeling
spreekt hier van een maatschappelijk consulent (community organizer). Het is zijn
taak om op te treden als 'schakel en instrument', hij is een 'figuur die contacten legt
en besprekingen voert met tal van particulieren en instanties, die coördinerend op-
treedt, urgenties weet te bepalen, voorlichting geeft over de te volgen wegen en die
de bevolking blijft stimuleren, niet in het minst om zelf de nodige financiële middelen
bijeen te brengen'.

wijkraden, wijkopbouworganen, wijkcentra e.d.1)

In enkele gro:e en middelgrote steden van ons land zijn organen ingesteld die een
functie zouden kunnen vervullen in het kader van de wijkgedachte.
In Rotterdam kent men de wij'kraden en de wijkopbouworganen. Niet in alle wijken
treft men beide aan. De eerste kregen bij hun instelling een adviserende taak ten
aanzien van het gemeentebestuur. De samenstelling ervan geschiedt op basis van de
laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen. Men tracht daarbij ook de levensbe-
schouwelijke en maatschappelijke schakering van de wijkbevolking zo veel mogelijk
naar voren te doen komen. De organen voor sociale wijkopbouw daarentegen hadden
voornamelijk tot taak het bevorderen van het sociaal-culturele leven in de wijk .
.Hun samenstelling was niet gebaseerd op de politieke groeperingen maar op het
sociale en culturele verenigingsleven. Omdat deze taakstellingen allerlei vaagheden
vertoonden en de wijkraden zich bovendien ook op het sociaal-culturele -terrein, dus
dat der wijkorganisaties, begaven, werden er achtereenvolgens een aantal studie-
commissies, raadscommissies ad hoc e.d.' ingesteld om zich op de problemen' te be-
raden. Enige rapporten zijn uitgebracht. De Rotterdamse gemeenteraad heeft zich
herhaalde malen in de .zaak verdiept.

1) Gegevens hierover werden voor een groot deel ontleend aan Vûn 't Veer, A. J.: vVijkraden
en andere wijkorganen; De Schalm (1962) 4/5, p. 143 e.v.
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Zolang echter het wetsontwerp betreffende de binnengemeentelijke decentralisatie,
dat in februari 1962 werd ingediend, nog niet door Tweede en Eerste Kamer be-
handeld is, valt er weinig definitiefs over de regionale of functionele decenb'alisatie
van de gemeentelijke bestuursbevoegdheden te zeggen, en bijgevolg ook niet over de .
functie van wijkraden e.d.
In Amsterdam treft men de wijkceniya aan. Juridisch hebben zij de stichtingsvorm.
Ze zijn opgebouwd uit de verenigingen, die gebundeld zijn in secties. Het bestuur
van een wijkcentrum noemt men wijkraad; deze is voornamelijk samengesteld uit
vertegenwoordigers van de secties. Er bestaat een vrij levendig contact tussen de
wijkcentra en het gemeentebestuur en wel voornamelijk met de gemeentelijke dienst
voor Sociale Zaken,. de instantie waaronder de centra vanaf hun instelling (de eerste
op 'De Eilanden' in 1949) ressorteerden. Het terrein waarop zij stimulerend, coördi-
nerend en adviserend werkzaam zijn, is in .de loop der jaren echter breder geworden
dan dat van de dienst voor Sociale Zaken en betreft o.a. stimulering van de sociaal- I

culturele belangstelling, bevordering van het maa:schappelijk werk, vergroting van
samenwerking, behartiging van de wijkbelangen. Voorts kan er een sociale raadsman
aan het wijkcentrum verbonden zijn, die vooral individuele belangen behartigt ..
Wij zullen hier voorbijgaan aan de experimenten die in andere steden genomen zijn.
Ondanks het verschil in officiële taak en in samemtelling, komen de werkzaamheden
van al deze organen in feite ongeveer op hetzelfde neer, nl. het fungeren als 'klach-
tenbureau' via hecwelk de bevolking zijn wensen met betrekking tot de wijk aan het
gemeentebestuur kenbaar maakt; het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen
t.a.v. plannen van het gemeentebestuur; het geven van voorlichting aan de bevol-
king (vooral in Rotterdam speciale avonden voor de bevolking, waarop wethouders
en hoofden van diensten plannen toelichten) stimulering en coördinatie van sociaal-
cultureel werk.
Met deze uiteenzetting over officiële instellingen hebben wij nog weinig gezegd over
allerlei andere mogelijkheden en initiatieven tot sociale opbouw in wijk of buurt.
Wel kwamen reeds de buurthuizen ter sprake.
In Nederland is er echter nog te weinig geëxperimenteerd met allerlei overgangs- en
samengestelde vormen, zoals het gebruik van scholen voor jeugdwerk op vrije mid-
dagen en avonden en het concenb'eren van allerlei voorzieningen in één gebouw,
zodat dit het centrum van buurt of wijk kan worden. Kruisgebouw, consultatiebureau
van allerlei inedische diensten, bureau voor school- en beroepskeuze, spreekuur van
maatschappelijk werkster, particuliere instellingen en van ambtenaren van gemeen-
telijke diensten, activiteiten van het verenigingsleven, oppascentrale, aan dat alles
zou een wijkcentrum ruimte kunnen bieden. Tevens zou het een verwijspost ktn1l1eri
zijn naar allerlei andere organisaties. Op deze wijze zou het een oriëntatie- en hulp-
post kunnen zijn in de onoverzichtelijke samenleving waarin de weg naar allerlei in-
stanties vaak zo moeilijk te vinden is. In een aantal Scandinavische landen en in
Zwitserland kent men enige aardige voorbeelden van dit meervoudig gebruik.

stedelijke opbouworganen e.d.
Zoals gezegd houdt o.a. de toekomstige gemeentewet ons hier in onzekerheid over
de mogelijkheid van functionele en regionale decentralisatie van bestuurlijke be-
voedheden. Daarnaast dient men de eventuele reorganisatie van Sociale Raden en
de mogelijke instelling van stedelijke opbouworganen in de gedachtengang te be-
trekken. De gedachtenwisseling daarover is sinds enige tijd gaande, nu het ontwerp-
algemene bijstandswe~ is ingediend. Deze wet stelt immers het verlenen van finan-
ciële bijstand als rechtsplicht van de overheid, laat dientengevolge de sociale raden
als samenwerkingsorganen van overheid en particuliere instellingen terzake niet te-
rugkeren, maar schrijft wel de instelling voor in elke gemeente van een commissie
met algemeen adviserende functie in het gemeentelijk welstandsbeleid.- Er wordt
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de instelling bepleit van een 'platform' voor overleg tussen gemeente en particuliere
instanties. In dit geheel van maatschappelijk opbouwwerk op stedelijk niveau zal de
wijkopbouw mede onder de loep genomen moeten worden.

provinciale opbouworganen

Iedere provincie kent zijn opbouworgaan. Afhankelijk van hun ontstaansgeschiedenis
en de provinciale situatie vertonen zij verschillen in doelstelling en structuur, het-
geen voor een deel in de naam tot uitdrukking komt. Enkele heten 'stichting voor
maatschappelijk werk', andere 'stichting voor maatschappelijk en cultureel werk',
weer andere 'stichting voor maatschappelijk opbouwwerk', twee 'stichting provin-
ciaal opbouworgaan' en één, die juist het breedst van opzet is, noemt alleen de naam
van de provincie: 'Stichting Overijssel'.
Ze hebben alle een coördinerende functie ten aan~ien van het maatschappelijk werk
en in enkele gevallen ook van aangelegenheden die in het grensgebied met andere
werkterreinen liggen. .
De subsidieregeling geeft de volgende omschrijving:

a. het bevorderen van coördinatie en overleg tussen de instellingen in de provincie
op maatschappelijk terrein en tussen deze instellingen en de overheid;
b. het hevorderen en dienen van het werk dezer instellingen;
c. het op verzoek of uit eigen beweging instellen of doen instellen van sociale on-
derzoekingen;
cl. het uitbrengen van adviezen, (. . .);
e. het nemen van initiatief ter voorziening in bestaande leemten (... ).'

Een opbouworgaan kan ten hoogste drie functionarissen in dienst hebben voor di-
rectie en algemene leiding, drie functionarissen voor het instellen van sociaal onder-
zoek en eventueel nog personeel voor het verrichten van (tijdelijke of blijvende)
speciale taken. De grootte van de gesubsidieerde personeelsformatie wordt voor
iedere instelling afzonderlijk vastgesteld.
Wij zeiden reeds, dat de structuur der opbouworganen verschillend is.
In een aantal provincies bestaan er naast het opbouworgaan, zelfstandige raden en
stichtingen voor de gespecialiseerde vormen van maatschappelijk werk, b.v. voor de
kinderbescherming, de revalidatie, het gespecialiseerd gezins- en wijkwerk, de ge-
zinsverzorging, de zwakzinnigenzorg. Meestal is het opbouworgaan in het bestuur
van deze organen vertegenwoordigd, terwijl het omgekeerde lang niet altijd het
geval is. In een aantal gevallen vervult het opbouworgaan het secretariaat. Voorts
zijn er nog allerlei andere instanties, waarmee het opbouworgaan bemoeienis kan
hebben, zoals organisaties voor geestelijke volksgezondheid, culturele raad, sport-
raad, jeugdraad, enz.
Alleen in de, provincies Overijssel en Zeeland vormt het opbouworgaan de over-
koepeling van een aantal dezer zelfstandige raden.
Het zal na deze uiteenzetting duidelijk zijn, dat de naam 'opbouworgaan' niet in al
te brede zin opgevat dient te worden. Het opbouworgaan is één der partners in de
maatschappelijke opbouw der provincie. Wel kan het hierin een belangrijke rol
spelen, enerzijds omdat het bestuur een ontmoetingsplaats vormt van provinciale en
gemeentelijke overheid, en de levensbeschouwelijke samenwerkingsorganisaties voor
maatschappelijk werk, terwijl in veel gevallen ook de agrarische organisaties, vak-
bonden, vrouwenorganisaties e.d. vertegenwoordigd zijn; anderzijds omdat het een
belangrijk sociaal-wetenschappelijk service-apparaat ter beschikking kan stellen.

agrarische sociale voorlichting en begeleidend maatschappelijk werk

Door de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en de minister van
jVlaatschappelijk Werk te zamen is een regeling ingesteld op grond waarvan subsidie
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kan worden verleend aan agrarisch-maatschappelijke organisaties in de kosten van
de werkzaamheden van functionarissen (landbouwkundig ingenieur met sociologische
scholing, socioloog met agi'arische ervaring e.d.), belast met agrarisch-sociale voor-
lichting en de bevordering van begeleidend maatschappelijk werk in agrarische ge-
bieden waar zich agrarische problemen voordoen dan wel maatschappelijk struc-
tuurveranderingen optreden of zullen optreden o.m. ten gevolge van cultuurtech-
nische werken ( .. ) of geo6'rafische ontsluiting.
Ook kan gesubsidieerd worden in de kosten van cursussen voor dtegenen welke met,
betrekking tot deze werksoorten vrijwillig actief werkzaam willen zijn.
Het is duidelijk, dat de werkzaamheden van de hierbedoelde functionarissen vaak
moeilijk te onderscheiden zijn van die in het kader van een welzijnsstichting.

slotopmerkingen

Voor de buitenstaander zal het vaak welIllg verschil uitmaken of een maatschap-
pelijk opbouwwerker in dienst is van een welzijnsstichting; of hij vanuit een opbouw-
orgaan bij een dergelijke stichting gedetacheerd is; of hij werkzaam is in een regionaal
opboUwproject van het opbouworgaan zelf; dan wel of hij in dienst is van een agra-
risch-maatschappelijke organisatie. In het laatste geval alleen zal zijn taak officieel
beperkter zijn dan in de eerste drie, omdat 'hij hier gericht is op de maatschappelijke
begeleiding van één bepaalde groep uit de bevolking. Pogingen om een dergelijke
functionaris een breder grondvlak te geven, missen vaak om verschillende redenen
resultaat, enerzijds omdat er in vele kringen nog een gebrek aan l~grip bestaat over
maatschappelijk werk en dientengevolge over de inbreng daarvan bij maatschap-
pelijke begeleiding, anderzijds omdat het subsidi~ van de landelijke overheid voor
een agrarisch-sociale voorlichting hoger is dan die voor een functionaris in het ge-
noemde bredere verband, nl. 60 pct. tegenover 40 pct.
Het is eenvoudig om kritiek te uiten op deze tegensh'ijdigheid in het subsidiebeleid.
Men dient hierbij echter in aanmerking te nemen, dat vrijwel iedere subsidieregeling
gebaseerd is op een eigen voorgeschiedenis van incidentele regelingen en interne
maatregelen van verschillende ministeries, afgestemd op uiteenlopende sociale situa-
ties, regelingen die niet uitgedacht zijn door één onpersoonlijke kolos 'Den Haag',
maar door verschillende mensen van verschillende ministeries, die weer met eigen
departementale oms' andigheden rekening moeten houden. Door interdepartemen-
taal contact tracht men wel tot onderlinge afstemming in beleid te komen. Ook dit
zou men een proces van maatschappelijk opbouwwerk kunnen noemen, dat moet
groeien. R. A. E. ZIJLMAN

de opleiding tot maatschappelijk
opbouwwerker in nederland

inleiding

Uit de voorgaande artikelen zal het duidelijk geworden zijn, dat het niet zo'n een-
voudige zaak is, om aan te duiden wat maatschappelijk opbouwwerk is, aan welke
vormen ervan in Nederland behoefte zou bestaan en welke motiveringen men daar-
voor kan geven.
Intussen zijn er een aantal mensen in ons land aangesteld als maatschappelijk op-
bouwwerker en zijn er anderen die misschien niet met deze naam betiteld worden,
maar in wier werk toch wel allerlei elementen van maatschappelijk opbouwwerk
te vinden zijn. Hieronder bevinden zich vogels van allerlei pluimage. Dit is niet te
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verwonderen, omdat er lot voor kort nel:gens in Nederland een speciale opleiding tot
maatschappelijk opbouwwerker bestond.
Het is een beetje een kwestie van de kip en het ei. Zolang een functie nog niet
bestaat, heeft het geen zin om er voor op te leiden, maar zolang er niemand voor
opgeleid is, ligt het voor de hand dat er geen geschikte functionarissen te vinden zijn.
Zoals zo vaak blijkt de Waarheid ongeveer in het midden te liggen.
Het leek ons goed om eens de mening te vragen van de directeuren van enkele
opleidingsinstituten, die zich op het terrein van maatschappelijk werk en sociale
wetenschappen bewegen. Het was uiteraard niet mogelijk om naar alle in aanmer-
king komende instituten toe te stappen. We hebben daarom een selectie gemaakt
die een zekere verscheidenheid van meningen zou opleveren.
Degenen met wie we spraken, waren: Dr. J. F. de Jongh, directeur van de Sociale
Academie te Amsterdam, drs. J. G. van der Ploeg directeur van de Academie voor
Sociale ,,yetenschappen en Maatschappelijk Werk te Rotterdam en prof. dr. T. T. ten
Have, directeur van het Sociaal Pedagogisch Instituut van de gemeentelijke universi-
teit te Amsterdam.
In ieder der drie genoemde instituten vindt het maatschappelijk opbouwwerk een
plaats. De accenten worden echter verschillend gelegd.
Misschien ten overvloede vooraf deze informatie:
de toelatingseis voor alle drie instellingen is - in het algemeen - een voltooide
middelbare schoolopleiding. De studieduur aan de beide sociale academies is vier
iaar. Ze kennen beide een aantal studierichtingen, maar verschillen onderling
enigszins in de aard daarvan. Er bestaat naast deze dagopleiding aan beide instituten
de mogelijkheid tot het volgen van de zogenaamde urgentiecursus, die enige jaren
geleden ingesteld is voor reeds in de praktijk werkzame personen die geen diploma
van een school voor maatschappelijk werk hadden.
In de normale dagopleiding geven de eerste twee jaren een overwegend theoretische
inleiding, die ongeveer gelijk is voor alle leerlingen. De specialisatie vindt vooral
plaats in het derde jaar, dat bijna geheel door praktijk stages gevuld wordt en in het
vierde jaar. De urgentieopleiding duurt ook vier jaar. De lessen en werkgroepen
daarvan worden het eerste jaar 's avonds gegeven, de volgende drie jaren overdag
\~am.bij de cursisten overigens gebonden zijn door hun werk. Aangezien dit werk
tegelijkertijd als stage kan gelden, vervalt het praktijkjaar, zoals de dagopleiding dat
kent.

sociale academie te amsterdam

. Er zij'n drie studierichtingen, nl.

1. maatschappeli;k werk, onderverdeeld in: algemeen maatschappelijk werk,kin-
derbescherming, personeelsmaatschappelijk werk, en medisch maatschappelijk werk;

2. cultureel werk, gericht op werken in buurthuizen, volkshogescltr len;

3. arbeidsvmagstukken, gericht op functies in het personeelsbeleid. in grote bedrijven.
Dr. de Jongh stelt het zo, dat er in de afdeling maatschappe;:J:: werk in de eerste
plaats opgeleid wordt voor kernfuncties in het individuele mmJtschappelijk werk
Voor de functies in het culturele vlak wordt er daarnaast aanda ,ht besteed aan het
groepswerk.

Er is hier dus geen afzonderlijke studierichting maatsenal; [Jeli!)( opbouwwerk.
Tussendoor zij opgemerkt, dat we in het gesprek sreeds de Arneri\aanse term com-
munity organization gebruikten, teneinde niet te verdwalen op de zijpaden der
naamgeving van het begrip in Nederland.
Dr. de Jongh acht het wel van belang, dat alle afgestudeerden van de soêÏ:'Ït; academie
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iets afw~ten van het begrip community organizalion. Het is immers mogelijk, dat zij
vanuit hun eigen, werk betrokken raken bij een dergelijk proces. Voor alle leerlingen
va~ het vierde jaar is er daarom een verplichte cursus van vijftien maal twee uur over
de beginselen van community or~anization en over de sociale achtergronden daarvan.

geen afzonderlijke studierichting community organization
Er worden verschillende motiveringen gegeven voor het feit, dat men in de dag-
opleiding vooreerst nog geen afzonderlijke opleiding in deze richting wil instellen.
In de eerste p'aats vraagt de heer de Jongh zich af, of de functie van community
organizer zich in Nederland al in die mate uitgekristalliseerd heeft, dat hiervoor een
speciale opleiding vereist is. In de tweede plaats meent hij, dat deze functionarissen
in het algemeen iets ouder dienen te zijn, dan de leerlingen van de dagopleiding.
Zij dienen nl. in staat te zijn tot contact met vertegenwoordigers van allerlei bevol-
kingsgroepen, zij moeten op gelijk ni';eau kunnen omgaan met leidinggevende
functionarissen en met deze punten hangt samen, dat zij over een aanzienlijke maat-
schappelijke ervaring dienen te beschikken.
Wel zou het in de toekomst wellicht wenselijk zijn, om deze specialisatierichting
in te stellen, en dan voor ouderen. Mpnsen met verschillende opleidingen zouden
hieraan deel kunnen nemen. Het zou een soort voortgezette opleiding kunnen zijn
voor maatschappelijk werkers, terwijl ook academici die handelend in de maat-
schappij willen optreden en zich daartoe in de methodiek willen verdiepen, hier
terecht zouden kunnen. Veeleer dan aan de psychologie, de psychopathologie en het
casework, - zoals in de opleiding tot maatschappelijk werker -, zou in deze opleiding
aandacht besteed moeten worden aan sociologische en sociaal-psychologische
vraagstukken, de manier waarop men een gebied leert kennen in zijn sociale en
levensbeschouwelijke verscheidenheid, de methodiek van sociaal onderzoek, ervaring
in beïnvloedingsmogelijkheden, in groepswerk en intergroepswerk en in gespreks-
voering met enkelingen. Bij het laatste komt dan weer het casework naar voren.

gebrek aan stagemogelijkheden
Een moeilijkheid bij de opleiding voor community organization, aldus de heer de
Jongh, werd tot nu toe steeds gevormd door het gebrek aan geschikte stagemogelijk-
heden. Dit heeft verschillende oorzaken. Er zijn weinig projecten van community
organization. Het proces is van een zodanige aard, dat men vTij lang, - langer dan een
stage vanuit de opleiding meestal kan duren -, moet meedraaien om er iets yan op te
kunnen steken. In sommige gevallen zou het voor het proces zelf een ongunstige
invloed kunnen hebben, wanneer hier een stagiaire in géplaatst zou worden. Ook al
is er bij een instelling die zich op het gebied van community organization beweegt,
wel plaats voor een stagiaire, dan blijken de werkzaamheden die hij in dat verband
verricht, nog hoofdzakelijk te bestaan uit het doen van sociaal onderzoek en niet
zozeer te liggen in de sfeer van sociale beïnvloeding. Dit geldt b.v. voor het werken
bij een provinciaal opbouworgaan. In de toekomst zal dit waarschijnlijk wel ver-
anderen.

functies die inzicht in community organization vereisen
Wanneer we nog iets dieper ingaan op de hoofdthema's van dit gesprek, nl. het weinig ~
uitgekristalliseerd zijn van de functie van community organizeT in Nederland, en het
gebrek aan stagemogelijkheden, dan komen we terecht bij functies waarvoor een deel
der kennis en kundigheden van een community organizer gewenst zou zijn. Der-
gelijke functies worden wel degelijk in Nederland aangetroffen. We kunnen b.v.
denken aan de maatschappelijk-werk-adviseurs. Als men zo op zoek gaat naar
functies, dan blijken die voornamelijk de interne community organization in organi-
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sa ties te betreffen. We komen hiermee op een grensgebied, nl. dat van de - met de
Amerikaanse term - social administration, het leiding geven op het terrein van de
georganiseerde sociale hulpverlening.
In dit kader wordt er, ingaande februari 1963 een eenjarig bijscholingscursus gegeven
voor staffunctionarissen die reeds als zodanig werkzaam zijn. De nadruk zal vallen op
het geven van leiding aan instellingen, op overleg en coördinaÜe, op planning van
werkzaamheden. Aangezien men tevens zicht dient te hebben op de plaats van de
instelling in de samenleving, zal hier ook aandacht besteed worden aan community
organization.

academie voor sociale wetenschappen
en maatschappelijk werk te rotterdam

In het gesprek met de directeur drs. ]. G. van der Ploeg, bleek, dat de accenten hier
enigszins anders gelegd worden.
Er bestaat hier nl. naast de dagopleidingen voor maatschappelijk, cultureel werk en
personeelsaangelegenheden als vierdè studierichting het sociaal opbouwwerk.
Waarom hier wél een afzonderlijke studierichting in deze sector en in Amsterdam
niet? De heer van der Ploeg is van mening, dat er weldra in Rotterdam en zijn
omgeving en in het hele Deltagebied behoefte zal ontstaan aan afgestudeerden van
deze richting. Het mag dan zo zijn, dat er op het ogenblik nog weinig van dergelijke
functionarissen aangetroffen worden, terwijl het ook nog niet geheel en al duidelijk is
wat hun functie precies inhoudt en in welk verband zij kunnen optreden, men kan
anderzijds stellen, dat er meer functies zullen komen naarmate er meer mensen in
Nederland zijn, die dit werk kunnen verrichten.
Het blijkt, dus dat bij de vraag die wij aan het begin stelden: 'Is de behoefte in de
maatschappij primair, óf het opleiden van deskundige functionarissen?', de nadruk
door de heer de Jongh vooral op het eerste gelegd wordt, door de heer van der
Ploeg op het tweede.

de studierichting sociaal opbouwwerk

Wat in Rotterdam ook opvalt, is, dat er hier gesproken wordt van 'sociaal opbouw-
wel;k'. De motivering hiervan is, dat dit werk niet opgevat dient te worden als
maatschappelijk werk. Dit laatste verengt zich nl. steeds meer tot het lenigen van
maatschappelijke nood en is dus curatief. Het sociaal opbouwwerk houdt zich bezig
met het versterken van sociale relaties en het beter leefbaar maken van .het milieu.
Het is dus veeleer preventief. Bovendien heeft het een ander werkterrein. Het
betreft nl. niet zozeer het individu en de kleine groep, als wel grotere samenlevings-
verbanden. Ook wat behoeft de methodiek is het niet bij het maatschappelijk werk in
te delen, zoals men wel vaak doet met de Amerikaanse community organization for
social welfare. Dat is echter niet juist, aldus de heer Van der Ploeg.
Deze vierde studierichting is in Rotterdam in september 1961 ingesteld. Tot nu toe
nemen hier vooruamelijk leerlingen van de urgentieopleiding aan deel. De specifieke
training zal pas dit jaar beginnen, aangezien, zoals aan het begin van dit artikel reeds
gezegd werd, het eerste jaar van de opleiding een meer algemene theoretische in-
leiding in allerlei vakken geeft en voor de leerlingen van alle studierichtingen on-
geveer gelijk is. Eén van deze voor alle leerlingen bedoelde vakken wordt in het
eerste jaar wel al gevormd door de beginselen van de community organization.
De specialisatie vindt dan plaats gedurende de laatste twee jaar, en wel in het derde
jaar gedurende een deel van de stage, (het eerste deel van het stagejaar is nl. weer
voor iedere richting vrijwel gelijk en betreft voornamelijk intake en verwijzing) en
in het vierde jaar door middel van werkgroepen, waarin vooral aandacht besteed
wordt.aan de territoriale sociale opbouw. Door deskundigen uit de praktijk worden
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hier o.a. planologische vraagstukken en 'administration' vraagstukken aan de orde
gesteld en er vindt een behandeling plaats van verschillende levensbeschouwelijke en
politieke groeperingen en hun onderlinge verhoudingen. Ook de heer van der Ploeg
ziet het bezwaar van het geringe aantal stageplaatsen. Het is echter wel mogelijk om
deze intussen zelf te scheppen. Er is bv. sinds kort in Rotterdam een overleg gaande
om te komen tot een stedelijk opbouworgaan. Hier zouden stagiaires en later ook
afgestudeerden van de sociale academies ingeschak~ld kunnen worden, en wel met
name bij de opbouw in een vijftal wijken, onder begeleIding van het opbouworgaan.

het ontstaan van een setting

De heer van der Ploeg treft hier een vergelijking met de onstaansgeschiedenis van
Medisch Opvoedkundige Bureaus en Bureaus voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden.
Ook daar bleek, dat een afzonderlijke setting langzamerhand ontstond, doordat men
de functies schiep die daar in pasten. Zo zal het ook gaan met het sociaal opbouw-
werk. Men krijgt nu nog vaak de indruk dat het moeilijk is, om dit werk vanuit een
algemene, door allerlei instellingen en groeperingen erkende positie te verrichten.
Er zullen echter afzonderlijke instellingen komen van waaruit men als sociaal op-
bouwwerker een dergelijke algemene positie in een gebied kan innemen. Dit is een
proces, dat moet groeien. Bij de aanzetten tot sociaal opbouwwerk zullen we voor-
eerst met een minimum tevreden moeten zijn. Het belangrijkste is, dat mensen van
versschillende levensbeschouwelijke en politieke richting met elkaar rond de tafel
zitten, dat ze elkaar leren kennen en de vertekende, onjuiste beelden die ze van
elkaar hadden, gaan herzien. Het is er daarbij niet om te doen om de zuilen te
slechten maar juist om ze serieus te nemen in hun eigenheid. 'Vát men dan vanuit dit
begrip samen gaat doen is niet zo belangrijk als het feit, dát men samen iet gaat doen.

de mogelijkheden van functioneel opbouwwerk

Deze beschouwing betreft het sociaal opbouwwerk voor de gehele bevolking in een
bepaald gebied, dus het territoriale opbouwwerk. Voor veel grotere moeilijkheden
staat, aldus de heer van der Ploeg het functionele opbouwwerk, het werk binnen één
organisatie of gericht op één bepaalde bevolkingsgroep.
Het weer maken van een kerk tot een echte gemeenschap, van een partij tot een
levende politieke organisatie vraagt een zeer persoonlijke inzet van de leden. Het eist
de gehele persoon wanneer er gevraagd wordt om 'broeders en zusters' te zijn in de
kerkelijke gemeenschap. We weten er nog maar heel weinig van hoe dit tot stand te
brengen is. Het is b.v. een vraag, of noodzaak van persoonlijke inzet verschilt al naar
de aard van de functionele organisatie en ook of het probleem minder groot wordt
wanneer de organisatie van 'praat'-tot 'doe' organisatie wordt.
De heer van der Ploeg ziet de maatschappelijk-werk-adviseurs niet zozeer in de sfeer
van het sociaal opbouwwerk. Er zou eigenlijk een speciale voortgezette opleiding
voor hen moeten zijn; iets dergelijks als de cursus voor leidinggevende staffunctiona-
rissen van de sociale academie in Amsterdam.

buitenlandse ervaringen

Aan het slot van dit gesprek hadden wij het er over, i n hoeverre men bij het opzetten
van de studierichting sociaal opbouwwerk, gebruik heeft kunnen maken van buiten-
landse ervaringen. Dit is vrijwel niet mogelijk geweest, aldus de heer Van der Ploeg.
Behalve de enkele inleidende boeken, zoals dat van Murray G. Ross, is er heel'
weinig buitenlandse literatuur die bij de opleiding gebruikt kan worden. Het zal in
Rotterdam dus worden: een op eigen wijze zoeken naar een voor Nederland geschikt
studieprogramma. Een boeiend experiment.
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het sociaal-pedagogisch instituut te
amsterdam

Dit Instituut is het centrum van de studie aan subfaculteit c van de politiek-sociale of
zevende faculteit van de gemeentelijke llniversiteit te Amsterdam. Deze studie duurt
meestal zeven jaar.
Er zijn twee hoofdrichtingen: de sociale psychologie en de sociale pedagogiek of
sociale agologie zoals men tegenwoordig liever zegt. De eerste richting is voornamelijk
theoretisch, bestudeert de mens in zijn relaties met anderen en zijn gedragingen in
groepen, en leidt op voor onderzoek daarnaar. De tweede richting kan zowel theore-
tisch als praktisch zijn. Het beh'eft altijd een vormend handelen ten opzichte van
mensen, groepen of grotere samenlevingsverbanden. Men kan zich dan specialiseren
in het doen van onderzoek over dat handelen, dan wel in het zelf handelen of leiding
geven aan dat handelen. Dit werken met mensen, doorgaans volwasenen, kan op
verschillende terreinen plaatsvinden en zo komen we tot een aantal specialisatie-
richtingen :
- personeelsbeleid
- kinderbescherming
- sociaal-cultureel vormingswerk
- maatschappelijk werk en maatschappelijk opbouwwerk.
De studie voor het kandidaatsexamen, dat na drie jaar afgelegd kan worden, is voor
alle studenten gelijk en is voornamelijk theoretisch (met als officiële vakken sociologie,
psychologie, pedagogiek, philosophie, politicologie, een drietal practica, o.a. over
observatie en interview, een stage van zes weken en korte excursies).
Ook na het kandidaatsexamen moet een groot deel der colleges en practica door
studenten van beide hoofdrichtingen gevolgd worden. De specialisatie vindt plaats
door middel van twee keuzevakken, de stage (drie maanden praktisch en acht
maanden theoretisch, of omgekeerd), werkgroepen, werkstuk en scriptie. Deze docto-
raal-studie neemt nog ongeveer drie en een half jaar in beslag; het theoretisch hoofd-
vak is dan sociale pychologie, waarom heen allerlei andere vakken zijn gegroepeerd.
Het blijkt dus, dat deze studie een algemene vorming geeft voor functies van onder-
zoek, leiding of advies op het terrein van het individu in de groep, verhoudingen in
groepen, relaties tussen groepen, functioneren van grotere organisaties en de relaties
van dit alles met de maatschappij als geheel.

ontwikkelingen in de opleiding tot sociaal agoloog

Professor ten Have voelt er voor om te zijner tijd de specifieke vorming voor. de
richting waarin men wil werken, vooral ná het beëindigen van de wetenschappelijke
studie te doen plaatsvinden, b.V. door een periode van twee jaar praktisch werken
onder supervisie ná het doctoraal examen verplicht te stellen voor het verkrijgen van
de titel 'sociaal agoloog'. Tegelijkertijd is er een tweede ontwikkeling van invloed op
het studieprogramma der sociaal agologen. Het blijkt nl. weliswaar, dat men van
steeds meer ,werkterreinen in de maatschappij iets zou moeten weten, maar tegelijker-
tijd blijkt dat de sociaal-agogische methodiek op al deze terreinen geen bijzonder
grote verschillen vertoont. Het heeft iets eigens wat voor alle studenten van de sociaal
agogische richting van belang zou zijn. Men is er nog lang niet mee klaar om dit
eigene te formuleren, maar het is wel duidelijk, dat allerlei inzichten omtrent de
community organization hier ook naar voren komen.

zijn community organization en sociale agologie onderling af te grenzen?

Evenals bij de sociale academie in Rotterdam is er dus in de subfac. eder PSF een
afzonderlijke specialisatiemogelijkheid tot 'community organizer', die in dit geval
echter minder praktische vorming geeft en meer ingesteld is op het verlenen van
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theoretisch-wetenschappelijk inzicht, Nu blijkt het, dat tegelijkertijd de belangrijke
principes vàn community organization voor alle toekomstige sociaal-agologen van
belang geacht worden.
P~'ofessor ten Have wil hierbij de omgrenzing van het begrip community organization
vrij ruim nemen. Het betreft de organisatie van de gehele levens omgeving van de
mens, dus van het maatschappelijke en culturele veld, maar daardoor ook van
aspecten van andere velden zoals economie, stedebouw en landbouw. Dit alles heeft
immers invloed op het welzijn van de mens en op zijn sociale relaties.

Ook volgens professor ten Have is het niet zo gemakkelijk om goede stageplaatsen te
vinden in de community organization. En ook al is er een geschikt project, dan is er
soms niet de gelegenheid om de stagiare onder supervisie van een academisch ge-
schoolde te laten werken. Dit behoeft geen nadeel te zijn, maar het blijkt wel eens de
diepgaande gedachtenwisseling en de systematische vorming, die de student nodig
zou hebben, in de weg te staan.
Inmiddels bleken de afgestudeerden die nu op dit terrein werkzaam zijn, wel goed te
voldoen en hun universitaire opleiding te waarderen. De veelzijdige theoretische
oriëntering daarvan maakt het meedenken in allerlei richtingen der sociale weten-
schappen mogelijk, terwijl ook de praktische scholing, b.V. in het interviewen en het
omgaan met groepen goede mogelijkheden biedt tot het zelf opbouwen van een
methodiek.

besluit

Uit de weergegeven gedachtenbetreHende de opleidingen blijkt wel, dat deze direct
samenhangen met de opvattingen over de inhoud van maatschappelijk opbouwwerk en
de behoefte die daaraan bestaat in de Nederlandse samenleving. Het is interessant
om te vernemen, dat deze opvattingen verschillen. De één volgt een ontwikkeling een
tijdlang kritisch en past geleidelijk de opleiding aan bij de onderkende behoeften,
een ander tracht al opleidend mede vorm te geven aan de ontwikkeling, een derde
stelt de zaak algemener denkt niet zozeer aan specifieke maatschappelijk opbouw-
werkers maar meer aan de beïnvloeders van menselijke verhoudingen in het algemeen.
Wij hebben hierbij niet precies duidelijk gemaakt, hoe de verschillende studie-
programma's ingericht zijn. Daar was het ons ook niet zozeer om te doen. Het leek ons
van meer belang om de motiveringen voor de verschillende opleidingen en het samen-
spel met de maatschappij te belichten, dan de - steeds weer aan wijzigingen onder-
hevige - studieprogramma's weer te geven. R. A. E. ZIJLMAN

Wi; meenden er goed aan te doen, om in deze reeks van artikelen ook een
korte beschouwing op te nemen over de aspecten van maatschappelijk
opbouwtcerk die in het opbouwen van Humanitasafdelingen naar voren
komen. Wij zijn de heer drs. B. S. Witte, maatschappelijk-werk-adviseur
van het gewest Groningen erkentelijk dat hij enkele gedachten over zijn
ervaringen in dit opbouwwerk op papier heeft willen zetten. U vindt
zi;n artikel op de volgende bladzijden.

De redactie
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iets over opbouwwerk van een
maatschappelijk-werk-adviseur

is dit maatschappelijk opbouwwerk?

Verricht een maatschappelijk-werk-adviseur, die in het voor Humanitas braakliggende
gebied nieuwe afdelingen probeert op te bouwen, maatschappelijk opbouwwerk? Ik
meen deze vraag bevestigend te moeten beantwoorden.
Waarom? ~
Het is niet mijn taak een uiteenzetting te geven over de inhoud en de betekenis van
het maatschappelijk opbouwwerk. In de andere artikelen van deze periodiek zult u
zich hieromtrent nader kunnen oriënteren. Het heeft evenwel zin om in dit kader
enkele aspecten ervan naar voren te halen. Het maatschappelijk opbouwwerk dan,
wil de bevolking binnen een begrensd gebied brengen tot een maatschappelijke be-
zinning op de eigen samenleving; het wil een gevoel van samenhorigheid en mede-
verantwoordelijkheid ontwikkelen; en het wil stimuleren tot activiteiten van de
bevolking zelf, gericht op een verbetering van de leefbaarheid van de eigen samen-
leving.
Is dit juist, dan behoort de opbouw van nieuwe afdelingen van Humanitas zeker tot
het maatschappelijk opbouwwerk.
Immers, het oprichten van een afdeling van Humanitas vooronderstelt het samen-
brengen van een aantal mensen die zich gaan bezinnen op - en zich medeverant-
woordelijk gaan voelen voor - de eigen omgeving. Daar blijft het niet bij: Deze bezin-
ning en dit gevoel worden omgezet in daden. Humanitas immers laat het werk niet
doen, - in de eerste plaats verricht zij alles zelf, - met haar vrijwillige medewer-
kers. Is er eenmaal een afdeling, dan zoekt zij contacten met andere groeperingen, dan
wil zij samenwerken. En de andere groepen blijken er opeens een partner bij ge-
kregen te hebben, bestaande uit mensen die, tot dan toe 'ongrijpbaar' los van elkaar
levend, nu als groepen willen meedenken en medeverantwoordelijk willen zijn.
Humanitas tenslotte verricht haar werk vrij van iedere leerstelligheid. Zij gaat daarom
niet uit van een binding aan een bepaalde politieke, sociale en religieuze groepering.
Zij staat open voor iedereen die haar grondslag - n1. de eerbiediging van de men-
selijke persoonlijkheid en de erkenning van het recht tot zelfbestemming en zelf-
ontplooiing van ieder mens - kan onderschrijven en in gezindheid en daden tot uit-
drukking wil brengen.
Door samen denken en samen doen bevordert men het doorbreken van de scheidings-
lijnen, die de zo zeer verschillende leden tot dan toe alle toenadering tot een begrip
voor elkaar onmogelijk maakten.
Twijfelt u nog? Ik niet. De opbouw van afdelingen van Humanitas is een 'gemeen-
schapsbevorderende arbeid'. Laten we de praktijk in Groningen eens bezien.

opbouw in groningen

Bij het opbouwen van afdelingen zal een maatschappelijk-werk-adviseur steeds reke-
ning moeten houden met de sociale-, economische-, politieke-, en religieuze structuur
van een bepaald gebied. Zijn er stands- of klasse-tegenstellingen? Is de streek agra-
risch, is het een industriegebied; of is er overgang van landbouw/veeteelt naar
industrie? Hoe beïnvloedt dit de mentaliteit der bevolking C.q. hoe past zich de
bevolking hierbij aan?
Hoe brengt men de politieke groeperingen bij elkaar? Welke plaats nemen de kerken
in binnen deze samenleving, en in welke positie bevinden zich degenen die niet
kerkelijk georganiseerd zijn?
In Groningen kan men op al deze vragen geen enkelvoudig antwoord geven. Het
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gebied is te' gedifferentieerd. In grote lijn zijn er: de zandgronden, met een agrarisch
traditioneel ingestelde samenleving en een homogene kerkelijke structuur; de veen-
koloniën, met een overheersend zakelijke mentaliteit en het accent op welstands-
verschillen, en in een overgangsperiode naar de industrie; en tenslotte de klei-
gebieden met de grote landbouwbedrijven, de scherpe klasse-tegenstellingen, en de
voor een deel grote groepen onkerkelijken en voor een ander deel sterk overheer-
sende kerkelijke groeperingen.
Los van deze verschillen bevindt het gebied als geheel zich in een ontwikkelings-
periade, waarin de samenleving'gecompliceerder en 0l10verzichtelijker wordt; waarin
de mentaliteit verstedelijkt; waarin de burendiensten vervallen en de sociale'controle
vermindert. Men bevindt zich in een overgangsfase van gemoedelijke kleine ge-
meenschappen naar een zakelijker samenleving. De oude banden zijn of worden ver-
broken. Steeds meer leven de individuen los van elkaar. Humanitas biedt hier een
mogelijkheid tot een nieuw houvast in breder verband, tot een nieuw samenhorig-
heidsgevoel.
Wanneer de maatschappelijk-werk-adviseur aan het werk gaat, begint hij met zich
te oriënteren omtrent het gebied waarin hij een afdeling wil opbouwen. Alle eerder
genoemde aspecten van de samenleving komen hierbij aan de orde. Enige literatuur
kan hierbij soms helpen.
Daarna gaat hij praten. Met de burgemeester, de onderwijzer, de maatschappelijk
werker, een caféhouder, enzovoort. Vervolgens probeert hij mensen te vinden die
bereid zijn om de tafel te gaan zitten om met elkaar te bezien welke behoeften er in
de samenleving bestaan, en hoe zij er, in het organisatorisch verband van Humanitas,
iets aan kunnen doen. Vanuit deze kleine kern wordt dan geprobeerd méér mensen er
bij te betrekken. In de daarna gevormde grotere gespreksgroep bezint men zich
wederom op eigen-omgeving. En weldra ziet men de behoefte ontstaan om de woorden
in daden om te zetten. De activiteiten die men onderneemt of die men wil gaan
ondernemen nopen tot een organisatorisch kader; men besluit tot oprichting van een
afdeling.
De nu bestaande afdeling zoekt haar medewerkers uit te breiden en probeert haar
front van activiteiten te verbreden.
Zij zoekt contact met andere instanties en instellingen; men wil mee doen, meedenken
en medeverantwoordelijk zijn.
Zij pleit de behoeften en noden in haar omgeving en poogt er iets aan te doen.

De geboorte van een afdeling loopt niet steeds even soepel van stap~l. Er kunnen
moeilijkheden ontstaan. Eén van de belangrijkste problemen in Groningen is de een-
zijdige samenstelling die de gespreksgroepen steeds maar weer blijken te krijgen.
Wanneer op de eerste bijeenkomst één politieke of standsgroepering overheerst,
blijken op de volgende bijeenkomst de andere groeperingen weg te blijven. Een veel
voorkomend verscijnsel in Groningen is b.v. ook, dat gemeentelijke grenslijnen tevens
sociale scheidslijnen vormen die de groepen van beide kanten niet willen over-
schrijden.
Het is de taak van een maatschappelijk-werk-adviseur om deze moeilijkheden te
overwinnen. Zowaar een stukje maatschappelijk opbouwwerk!

een tweetal problemen

Er zijn mensen die Humanitas een zuil willen noemen. Misschien is zij dat wel, doch
in dat geval vormt zij een wel zeer eigen-aardige zuil,
Haar grondslag is immers de overtuiging dat ieder mens het recht heeft tot zelf-
beschikking en zelfontplooiing.
Uiteraard zullen het veelal buitenkerkelijken en vrijzinnig-christelijken zijn die 'lid
worden van Humanitas. Het blijft echter een interessant punt van discussie in hoe-
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verre de opvattingen der levensbeschouwelijke groeperingen dermate met het basis-
beginsel van Humanitas divergeren, dat voor hen eigen organisaties principieel
noodzakelijk zijn.
Inmiddels zijn deze confessionele organisaties er evenwel. Humanitas stelt zich náást
hen om vanuit een principiële verdediging van de vrijheid van de niet-kerkelijk-
georganiseerde groeperingen mét hen te gaan samenwerken. Humanitas activeert
hiermee een tot dan toe veelal ongrijpbare en vaak inerte bevolkingsgroep. Ook dit is
maatschappelijk opbouwwerk.
Een tweede probleem wordt gevormd door de plaatselijke sociale en politieke tegen-
stellingen die Humanitas wil overbruggen. Humanitas staat open voor iedereen
die haar grondslag onderschrijft, ongeacht zijn sociale of politieke achtergrond. Door
een frequente samenwerking zou een wederzijds begrip kunnen groeien dat aan
stands-en partijantagonisme geen plaats meer biedt.
Doch het is niet zo dat iedereen lid wordt (afgezien van degenen die geen belang-
stelling hebben). Te vaak komt het voor dat mensen niet willen meedoen omdat hun
politieke of standsgroepering te weinig vertegenwoordigd is. Het is vooral in een
plattelandssamenleving steeds een moeilijke zaak om de verschillende groeperingen
bij elkaar te brengen. Een maatschappelijk-werk-adviseur probeert dit steeds op-
llleuw. Hij doet ook hiermee dus aan maatschappelijk opbouwwerk. ,

B. S. WITTE
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DE THUISLOZEN

geestelijk minder valide mensen

Niet alleen in verband met het rapport van de 'Commissié Qnderdak',
waarvan u in het augustusnummer van ons blad een bespreking hebt
kunnen lezen, maar ook omdat in onze kring weinig bekend zal zi]'n over
het belangrijke werk van de thuislozenzorg zochten wij naar een moge-
lijkheid van een mtikel over dit werk.
Inmiddels trok een dissertaVie van dr. R. Horst 'Thuislozenzorg', die 'be-
schouwingen naar aanleiding van 100 gevallen van individuele onmaat-
schappelijkheid' bevat, onze aandacht. Vooral de inleiding tot deze dis-
sertatie boeide ons zeer en behandelde nu juist gmtendeels het onder-
werp dat wij zochten.
De schrijver, psychiater te Amstelveen, bleek onmogelijk in de gelegen-
heid te zijn om een apart ari'ikel voor ons op papier te zetten, maar was
zo vriendelijk ons zijn inleiding voor publikatie af te staan. Wij hebben
dit zeer op prijs gesteld en laten thans hiemnder deze in overleg met de
schrijver enigszins bekorte inleiding volgen.

DB redactie

Over de thuislozen bestaat in Nederland heel weinig literatuur. Waarom zou het ook?
Thuislozen vormen een hoogst onaanzienlijke groep in dubbele betekenis. Hun aantal
is betrekkelijk gering en hun betekenis voor de samenleving praktisch nul. Zij doen
nergens aan mee, en gaan niemand iets aan. Zij vragen ook geen belangstelling,
koesteren eerder een wantrouwen tegen degenen die zich met hen bemoeien. Hun
levens spelen zich grotendeels ongemerkt af in de schuilhoeken van onze maatschap-
pij en slechts nu en dan komen zij even uit hun anoniem bestaan te voorschijn. Het
kan zijn dat de politie hen aanhoudt in verband met openbare dronkenschap, land-
loperij of een kruimeldiefstal. Vaker komt het echter voor dat zij zich zelf aanmelden
vcor onderdak in een nachtasiel of in één van de tehuizen van de thuislozenzorg.
Om verschillende redenen, waarop wij nog terugkomen, is het aantal zwervers in de
rijkswerkinrichtingen aanzienlijk gedaald.

I-lier rijst natuurlijk de vraag wat onder thuislozen wordt verstaan en wie degenen
zijn die tegenwoordig de internaten van de thuislozenzorg bevolken.
We willen er eerst aan herinneren, dat het woord thuisloze nog van betrekkelijk
jonge datum is, althans in zijn tegenwoordige betekenis. Vroeger sprak men over
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zwervers, maar het is hieraan niet zonder meer gelijk te stellen. De structuur van de
hedendaagse maatschappij deed de behoefte aan een nieuw begrip ontstaan. In vroe-
ger eeuwen vormden de steden hechte gemeenschappen. Daarbuiten had men het
rondtrekkende volk: arme pelgrims, studenten, kleine kooplui, handwerkslieden, in-
validen, en verder lieden van twijfelachtig allooi, vagehonden. afgedankte soldaten,
verbannen misdadigers, drankzuchtigen en andere aan lager wal geraakten. Iedere
stad had een onderkomen voor het zwerversvolk, 'De Bayart', maar geen stad gedoog-
de een langer verblijf dan drie achtereenvolgende nachten. Voor wie geen onderdak
had, zat er dus niets anders op dan rond te trekkeIl.
Hoe anders is onze huidige maatschappij met haar sociale voorzieningen, haar ar-
menwet, haar geleide economie en streng geordende structuur, die alle deelbelangen
in het grote geheel van de staat integreert. Zwervers zijn hier zogoed als verdwenen.
Een enkeling probeert het nog wel eens, maar ontkomt niet aan het wakend oog van
de politie. Vroeg of laat belandt hij in één van de rijkswerkinrichtingen, meestal in
Veenhuizen. Overigens is ook daar het zwerversgilde aan het uitsterven, vooral sedert
de oud-koloniaal tot het verleden is gaan behoren.
Brengt dit nu mee, dat alle mensen in deze maatschappij een plaats hebben, zowel
de geschoolden als de ongeschoolden, de validen alsook de invaliden, de sterken en
de zwakken? Kan iedereen tegenwoordig een recht laten gelden op een maatschap-
pelijke status en een bestaanszekerheid, hoe bescheiden dan ook? Is er in een tijd
als deze, nu wij over hoogconjunctuur spreken, bovendien niet werk in ovei-vloed,
zodat geen enkele valide man meer werkloos hoeft te zijn?
De praktijk nu leert anders. Er blijkt nog steeds een groep volwassenen te bestaan,
bijna uitsluitend mannen, die niet in deze arbeidzame ordelijke maatschappij zijn
opgenomen, en door alle instanties heenglippen, welke hen zouden kunnen helpen.
Om in aanmerking te komen voor een uitkering volgens de armenwet, moet men een
woonadres kunnen opgeven. Om een woonadres te hebben, moet men een onderdak
kunnen betalen of inwonen bij familie of kennissen. Om volgens de werkloosheids-
wet uitkering te krijgen, moet men gewerkt hebben; voor ziekengeld moet men ziek
zijn. Er zijn echter ook mannen die geen woonadres hebben, niet kunnen aankomen
bij familie of kennissen, zich niet in een werkkring handhaven, en niet officieel ziek
zijn, en bovendien de hebbelijkheid hebben, telkens in de steek te laten wat zij pas
zijn begonnen. Dit worden thuislozen. Zij staan buiten de maatschappij, of zoals het
heet, zij leven aan de rand van de maatschappij. Het zijn 'periferen'.
Het verschijnsel van buiten de maatschappij te staan, is dus gebleven, maar nu niet
in de eerste plaats als gevolg van organisatorische gebreken in de maatschappij, doch
veel meer door een structureel tekort bij bepaalde figuren, die niet in een geregeld
bestaan kunnen voorzien en zich niet aan de heersende orde aanpassen. Discrimi-
natie van bepaalde groepen, zoals b.v. vroeger de ongeschoolde arbeiders (dl'. J.
Haveman), leidt tot wat men kan noemen een collectieve onmaatschappelijkheid.
De thuislozen van heden echter zijn niet de exponenten van een bepaalde sociolo-
gische groep. Ze ontlenen hun buitenmaatschappelijke status vooral aan de eigen-
aardigheden van hun persoonlijkheidsstructuur.

Dikwijls wordt als voornaamste kenmerk van thuislozen genoemd een onvermogen
zich te kunnen binden. Het thuisloos zijn is niet een tijdelijk ongemak, zoals het dak-
loos zijn. Men mag de thuislozen niet op één lijn stellen met mensen die door een
natuurramp worden getroffen, of door oorlogen uit hun woonplaatsen worden ver-
dreven. Het thuisloos zijn is een diepgaand, en dikwijls moeilijk te verhelpen manco
aan menselijke contactmogelijkheden. Het is de consequentie van een innerlijke ge-
steldheid, tevens ook, als levensvorm, de expressie van een innerlijke zwakte. De
hier gegeven definitie is te algemeen om veel te verduidelijker.
Er wordt tegenwoordig vaak op gewezen, dat een mens ,voor zijn ontwikkeling en

146



I

. voor de goede ontplooiing van zijn functies zich gevoelsmatig moet kunnen binden.
Het vermogen hiertoe wordt vooral in de eerste levensjaren aangekweekt, wanneer
het kind tenminste een zekere affectieve tegemoetkoming ondervindt. De binding
aan ouders en opvoeders brengt niet alleen de spraak voort, maar vormt het gehele
gedrag van het individu zodanig om, dat het de mens tot een sociaal wezen maakt.

,Allerlei oorzaken, zowel van biologische als van l;sychologische aard kunnen deze
ontwikkeling in de weg staan. Dit zal zich in de eerste plaats manifesteren in de om-
gang met de medemensen en vooral daar, waar het contact van meer duurzame en
intieme aard is. De sociaal zwakke mens krijgt dan spanningen, voelt zich te kort
schieten en heeft de neiging bij de geringste aanleiding het contact te verbreken,
of hij wordt om zijn tekortkomingen door anderen niet getolereerd. Het meest intieme
contact is de verhouding tussen man en vrouwen het is geen wonder, dat de thuis-
loze meestal niet of slechts zeer kort gehuwd is.

Dit alles echter geeft nog geen afdoende verklaring voor het feit, dat thuislozen
zich ook maatschappelijk niet kunnen handhaven, dat wil zeggen niet in hun eigen
bestaan kunnen voorzien. Men mag dit niet uitsluitend wijten aan hun onvermogen
zich aan te sluiten bij anderen, daar immers iedereen wel voorbeelden kent van
mensen die ondanks hun sociale gebreken toch met taaie volharding hun belangen
nash'even. En blijkt bij nader inzien het maatschappelijk belang niet meestal ook
het eigenbelang te dienen? Maar die thuisloze schijnt dit niet te willen of te kunnen
begrijpen. Hij spant zich niet in voor zijn belangen, komt terecht in het losse werk,
laat zich soms uitbuiten, of verdient op eigen gelegenheid een armzalige boterham.
Ten slotte vervalt hij gemakkelijk tot armoede. De materiële armoede werkt weer
een geestelijke armoede in de hand en zo zakt hij af naar het onpersoonlijke grauwe
bestaan alleen op een kamertje of in een volkslogement. De regressie van zijn be-
hoefte drijft hem dikwijls naar de drank als enig middel tot affectieve bevrediging.
Het is opmerkelijk hoe deze mensen in hun armzalige omstandigheden blijven hech-
ten aan hun vrijheid, maar laten we niet vergeten dat hun vrijheidszin voor een
groot deel neerkomt op een onvermogen in verbondenheid te leven. Vooruitlopend
op het onderzoek kunnen we de thuislozen definiëren als geestelijk zwakke mensen,
die tussen de geestelijk validen en de ernstig gestoorden, die verpleging nodig heb-
ben, instaan. Zij zijn geestelijk minder validen.

De bestaande overheidsinstanties hebben weinig vat op degenen die tot de thuis-
lozen gerekend kunnen worden. Gelukkig wordt in deze lacune voorzien door par-
ticuliere instellingen, die door hun grote ervaring met deze mensen ~p voorti.:effelijke
wijze de zo nodige hulp verlenen. In de internaten moeten de thuislozen eenvoudig
werk verrichten, of deelnemen aan huishoudelijke bezigheden. Zij ontvangen hier
geen loon, doch een zakgeld. Zij moeten bepaalde voorschriften in acht nemen, welke
ten doel hebben de orde en rust in de kleine gemeenschap te handhaven. Hier geven
zij dus een groot deel van hun vrijheid prijs, maar voor mensen die uit een volslagen
ordeloos leven komen, waar elke vorm van zelfdiscipline ontbreekt, is dit dikwijls
een welkome afwisseling. Zij krijgen gelegenheid enigszins op hun verhaal te komen.
In de wintermaanden, wanneer er in. het' losse werk minder vraag is naar losse ar-
beidskrachtep, neemt de bezettil1g' van' de internaten gewoonlijk toe, maar ook
andere omstandigheden zijn hierbij van belang. Wij komen hier nog nader op terug.
Dan heeft men verder de thuislozen (vaak zijn het de ouderen onder hen) die de ver-
zorging in de internaten niet meer willen missen en niet voor arbeid in aanmerking
komen. Dit wil echter niet zeggen dat zij hun jaren verder op één plaats doorbrengen.
In tegenstelling met de bejaarden in de rusthuizen of gemeentelijke verzorgings-
huizen, zien we deze oudere thuislozen heen en weer trekken tussen verschillende
plaatsen. Een ogenschijnlijk onbetekenende aanleiding is voldoende om het huis te
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verlaten waar zij maanden of jaren doorbrachten. Ook bij deze ouderen blijft er nog,
sprake van een trekpatroon.
De duur van het verblijf in het internaat van de Vereniging 'Hulp voor Onbehuisden'
te Amsterdam wordt op mins:ens 3 maanden gesteld. In deze tijd kan de leiding
zich een oordeel vormen omtrent het gedrag, de problemen en arbeidsmogelijkheden
van de betrokkene. Niet zelden echter is de thuisloze, ondanks deze afspraak, al
binnen die tijd, zonder nadere kennisgeving 'verh'okken.
De hier bedoelde tehuizen voor thuislozen zijn alle in handen van particuliere in-
stellingen, die zich oorspronkelijk ten doel stelderl in de primaire levensbehoeften
van dakloze zwervers te voorzien.
In Nederland heeft men de Vereniging 'Hulp voor Onbehuisden' te Amsterdam, de
Kesslerstichting te 's-Gravenhage, de 'Labre'-huizen te Utrecht, Eindhoven en Nij-
megen, de tehuizen van het Leger des Heils te Amsterdam, Utrecht, 's-Gravenhage,
Rotterdam en Dordrecht, de stichting 'Asumptio' te Nijmegen en de stichting 'Prak-
tische hulp' te Leeuwarden, verder de Landkoloniën van de vereniging 'Het Hoge-
land' te Beekbergen en te Vries (Dr,).
In 1952 werd door deze instellingen een overkoepelend orgaan opgericht (Stichting
voor de Thuislozenzorg), waarin de directeuren van bovengenoemde instellingen
zitting namen. Hiermede wordt coördinatie en verdieping van het werk nage-
streefd. Het secretariaat van de stichting is belast met de registratie van alle thuis-
lozen.
Sommige van deze instellingen handhaven naast de internaten een zgn. nachtasiel.
Dit verschaft 's avonds toegang aan degenen die platzak zijn en niet weten waar zij
de 'nacht moeten doorbrengen.
In het asiel wordt gratis het hoogst nodige verstrekt, wat in het kort neerkomt op:
een bed, een brood en een bad. 'Drie nachten lang, langer niet, herberg ik die 't be-
hoeft. De 4e houw ik uyt de Schooysters en 't Geboeft.' Dit stond in de 16de eeuw
in Amsterdam boven de ingang van zo'n nachtasiel te lezen, en nog is hier iets van
overgebleven, in zoverre dat het aantal overnachtingen in één asiel op meestal 3 à 5
dagen wordt gesteld. Tegenwoordig wordt ook wel een groter aantal overnachtingen
toegestaan, b.v. aan hen die werk hebben gevonden en op hun eerste loonuitkering
moeten wachten.

Het stelsel van particuliere hulpverlening nam vroeger een belangrijke plaats in
onder de bevolking, die armoede nog als een noodzakelijk kwaad beschouwde. Ar-
moede speelde een rol in het leven van iedere burger, zowel van de rijke, als van de
arme. Bij de één door het betonen van christelijke naastenliefde en door charitatieve
daden, bij de ander door zich dankbaar te betonen voor ontvangen weldaden. Zo
vond arm en rijk elkaar in dezelfde ideeënwereld.
In onze tijd, nu sociale hervormingen gemeen goed zijn geworden, is het lenigen van
materiële nood geen persoonlijke aangelegenheid meer. Op de overheid rust de plicht
in de primaire levensbehoeften van iedere burger te voorzien. Wie in nood zit kan
hulp zoeken bij een instantie.
Verzoeken om hulp aan particulieren worden doorgaans met wantrouwen ontvangen,
tenzij het binnen de kring blijft van familie of naaste kennissen.
Ondanks deze ontwikkeling blijken de thuislozen niet met de officieel georgani-
seerde middelen geholpen te kunnen worden. De voorschriften die aan hulpverlening
meer en meer de noodzaak gaan voelen om tot een benaderingswijze te komen, die
worden verbonden, volgen zij niet op. De groep is in verhouding tot het totale be-
volkingscijfer weliswaar niet groot, maar op zich zelf genomen aanzienlijk en kan
op ca. 10.000 worden geschat.

Binnen de kringen van de thuislozenzorg is men vooral na de laatste wereldoorlog
meer en meer de noodzaak gaan voelen om tot een benaderingswijze te komen, die
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uitgaat boven een materiële verzorging alleen. De noodzaak hiervan springt in het
oog wanneer men bedenkt hoe groot het percentage delinquenten onder de thuis-
lozen is. Bovendien vormen de thuislozen een verwaarloosd stuk geestelijke gezond-
heidszorg,dat zich tot nu toe aan verdere differentiatie heeft onttrokken. De ge-
meentelijke organisaties krijgen geen vat op hen door de frequente wisseling van
verblijfplaats en door een gebrek aan coöperatie. De meeste gemeenten zullen ook
wel niet veel belangstelling hebben voor de thuislozenzorg, daar verbeteringen op
dit gebied een grotere toeloop van thuislozen kan doen verwachten. Dit zelfde gelat
b.v. voor' de standplaatsen van woonwagens.

Het zou wel zeer voorbarig en onjuist zijn om aan te nemen dat de afname van het
aantal landlopers in de rijkswerkinrichtingen als bewijs mag gelden dat er in Neder-
land weinig thuislozen meer zouden zijn overgebleven. Het bewijst slechts dat de
onmaatschappelijkheid in haar verschijningsvorm van landloperij en bedelarij sterk
is verminderd. In plaats daarvan zijn de thuislozen gekomen, die goedschiks of
kwaadschiks wel mee moeten doen aan de algemene tendens naar ordening en sta-
bilisatie, maar in feite niets van hun onmaatschappelijkheid hebben verloren. Ze'
lopen niet meer zoals vroeger langs velden en wegen, spreiden hun ellende niet ten
toon in de straten; ze zijn niet meer zó vervuild, verkleumd en verhongerd, en kun-
nen, als ze dat willen, zich aansluiten bij de meer geordende massa in de t~huizen,
of zich laten opsluiten in een rijkswerkinrichting. Ondanks deze uiterlijke verande-
ringen, zeker ook verbeteringen, is de toestand van deze mensen nog verre van
benij denswaardig.
Men spreekt over hen ook wel als 'periferen' (E. Grünfeld: 'Die Peripheren'). Zij
vallen buiten het maatschappelijk kader. Een maatschappelijke status ontbreekt,
evenals een vaste verblijfplaats, ook persoonlijk bezit en contact met familieleden of
kennissen. Bijna steeds ontbreken duurzame relaties met de andere sekse. Opvallend
slecht is de aanpassing in de arbeidssituatie, hetgeen lang niet altijd aan onvol-
doende prestaties is toe te schrijven. In tijden van hoogconjunctuur h'eft men hen
aan in het meest losse werk en in de laagst gekwalificeerde beroepen. Bij conjunc-
tuurdalingen zijn het de thuislozen die het eerst werkloos worden.
Dit alles maakt dat de thuislozen een soort maatschappelijk vacuüm doen ontstaan.
Hun contact met de maatschappij heeft bij het merendeel een negatief karakter en
verloo12t frequent over de sh'afrechter en over de diverse penitentiaire instellingen.

Het is moeilijk een inzicht te' verkrijgen in de onderlinge relaties van thuislozen.
Vriendschappen van kortere of langere duur komen wel voor, vooral waar de be-
langen parallel gaan, maar over het algemeen is er opvallend weinig contact tussen
de mannen in de tehuizen en zij kunnen weinig van elkaar verdragen. De behoefte
aan intimiteit is gering. Men voelt zich nog het beste thuis in de anonieme massa,
zowel op de dagverblijven als op de slaapzalen. Opvallend gering is de behoefte aan
een eigen leefmilieu, b.v. een eigen kamertje. Van solidariteit valt onder hen weinig
te merken. Een enkele maal kan de groep weleens in zijn geheel emotioneel reageren,
vooral bij aantasting van hetgeen zij tijdens hun langdurig contact met de thuislozen-
zorg als hun recht hebben leren zien. De thuisloze heeft een onfeilbaar middel tot.
zijn beschikking om alles en iedereen te ontgaan. Hij loopt telkens weg. Een kleine
tegenslag, een werkelijk of vermeend onrecht, een beledigende opmerking, futilitei-
ten dikwijls, zijn voldoende voor hem om alles in de steek te laten. Ook de drank-
zuchtige is na een zgn. 'doorzakken' dikwijls bezeten door slechts één gedachte. Hij
wil weg. Men kan het al van tevoren merken. De stemming wordt dysphoor; er
komen tekenen van ontevredenheid en ongeduld. De arbeidsbemiddeling laat te
lang op zich wachten. De thuisloze gaat denken, dat men hem te kort doet. Anderen
worden volgens hem voorgetrokken; er wordt niets voor hem gedaan. Dan opeens is
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--- hij vei-trokken. Vaak is dit stereotiep uitwijken" een vlucht voor sociale contacten, die
als te belastend worden gevoeld, maar de psychologische motivering kan ook terug-
grijpen op seksuele spanningen of primitief kinderlijke voorstellingen. Zo staat in de
kinderlijke voorstellingswereld weggaan gelijk met doodgaan_ Men "kan zich daarom
indenken dat op een frustratie of een belediging vaak met weggaan wordt gerea-
geerd.

In dit verband verdient het vermelding dat het ontdekken van echtelijke onh'ouw
voor mannen soms aanleiding is om alles in de steek te laten, werk, bezittingen, huis
en kinderen. Enkele malen kon worden waargenomen, dat een bedrogen echtgenoot,
die tev.oren nooit met de thuislozenzorg in aanraking was geweest, zich bij een nacht-
asiel aanmeldde.
Ook bij oudere thuislozen en speciaal bij de alcoholisten heerst dikwijls de overtui-

.ging dat hun mislukkingen en hun drankmisbruik te wijten zijn aan de onh'ouw van
hun vroegere echtgenote. Het ligt voor de hand aan te nemen dat reeds de eigen
persoonlijkheidsstructuur met een infantiele afhankelijkheidsbehoefte en een zwak
seksebewustzijn hen voorbeschikt om bedrogen te worden. Dit laatste kan later als
justificatie voor hun uitwijken, dienen. / R. HORST

NWJchrift van de redactie
Het bovenstaande is een inleiding tot een uitvoerig wetenschappelijk
onderzoek, waarop de schrijver promoveerde, In een der volgende
nummers hopen wij aan het gehele boek, dat uitgegeven werd bij Van

crkum & Co. te Assen, een korte bespreking te wijden.-
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GEVARIEERDE STOF

code voor de maatschappelijk werker

inleiding

\Naar mensen samenleven bestaat een verantwoordelijkheid van de een voor de ander,
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het geheel voor zijn leden, en een ver-
antwoordelijkheid van clk lid voor het geheel.
Waar mensen samenleven doen zielh ook storingen voor in hun onderlinge vedlOu-
dingen. Sommigen worden door de situatie waarin zij veI'keren, boven hun krachten
helast, anderen zijn door welke oorzaak dan ook niet in staat op te brengen wat rede-
lij'kenvijs van hen verwacht zou mogen worden. :\Iaar ook herstel van gestoorde re-
laties is mogelijk.
Naarmate de samenleving inge\~ikkelder wordt, wordt van de deelnemers in hun
samenspel met anderen en met het geheel meer geëist en wordt de kans op span-
ningen en verstoringen in de verhoudingen tot anderen en tot het geheel groter. In
de ontwikkeling van onze moderne samenleving heeft zich een nieuwe functie ont-
plooid - het maatsdhappelij1k werk. Een functie die vele verschijningsvormen heeft,
waarvan een essentieel kenmerk is, dat zij zich richten op de arpbouw van noodzake-
lijke of het herstel van gestoorde relaties in het samenleven. Hoewel een aantal ver-
schijningsvormen van jonge datum is, reiken de wortels van deze functie ver terug
in de historie. Niet minder diGp reiken haar wortels 'ÏJl de geestelijke fundamenten
waar onze motieven tot handelen hun oorsprong vinden.
'Nil het maatschappelijk werk zijn functie kunnen realiseren, dan dienen daartoe een
aantal voorwaarden vel;vuld te zijn. Voorname voorwaarden betreffen het optreden
van de maatsdhappelijk werker, die in de vervulling van zijn opdracht het maat-
schappelijk werk gestalte geeft, zowel voor de cliënt als voor de samenleving.
Maatschappelijk wetk houdt immers in, dat de cliënt met de maatschappelijk werker
in directe relatie treedt en voor deze een groter of kleiner deel van zijn persoonlijk
leven openlegt. Bij de hulpverlening treedt de maatschappelijk werker ook in de
persoonlijke levenssfeer van de cliënt. jVlaatsohappelijk wel"k veronderstelt daarom
een vertrouwensrelatie. De waarborgen die dit vertrouwen mogelijk maken, liggen
allereerst in de persoonlijke integriteit van de maatschappelijk werker. Daarnaast
heeft de maatschappelijk werker terwille van een goede hulpverlening er naar te
streven zijn functie zo deskundig mogelijk te vervullen.
Exacte fOl1J11uleringvan de voorwaarden waaraan het beroepsmatig handelen van de
maatsdhappelijk werker heeft te voldoen, heeft zin om de maatschappelijk werker
voor zijn dagelijkse praktijk richtlijnen en steun te geven. Daarnaast ook om de ge-
meenschap duidelijk te maken op welke vooronderstellingen het maatschappelijk werk
steunt en welke regels daarbij in aoht genomen behoren te worden, wil het zijn
functie in de samenleving kunnen vervullen. Tenslotte ook om duidelijk te kunnen
stellen, waar de concrete praktijk beneden de maat 'blijft.
Bij de toepassing van de algemene regels van de code op de concrete situaties van de
pra'ktijk zullen zich vragen kunnen voordoen. De leden zullen zich in deze gevallen
Gm raad en advies inzake de juiste naleving van de code kunnen wenden tot een
door de Nederlandse Bond van Maatschappelijk 'Werkers en de Katholieke Vereni-
ging van Maatschappelijke V/erkers Dr. Ariëns gezamenlijk in te stellen commissie
van consultatie. Overtreding van de in de code neergelegde regels zal voorts aan-
leiding kunnen geven tot de toepassing van tuchtmaah'egelen door een door de
genoemde verenigingen in te stellen tuchtcollege.
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De adviezen van de commissie van consultatie en de tuchtrechtspraak zullen de ver'
bijzondering inhouden van de noodzakelijkerwijs algemeen geformuleerde regels van
de code en daardoor bijdragen tot het inzicht in de betekenis van deze regels.

algemene toelichting

In het navolgende worden de voornaamste verplichtingen van de maatsohappeIijk
werker, die de hoekstenen vormen van de code, samengevat. De gemeensohruppelijke
er'kenning van deze verplichtingen gaat samen met verscheidenheid in levensbe-
schouwelijke fundering.
Hulpverlening aan de cliënt is voor de maatschappelijk werker de primaire verplich-
ting. Een complicerende factor is daarbij, dat de maatsdhappelijk werker kraehtens
zijn functie veelal geconfronteerd wordt met conflictsituaties ~an de cliënt met diens
omgeving. Terwijl de diënt, die een beroep op hem gedaan heeft, voor hem in het
middelpunt 'blijft staan, mag de maatsohappelijk werker niet uit het oog verliezen
de belangen van anderen met wie de cliënt ~erjbonden is, en van de gemeenschappen
waar~an deze deel uitmaakt.
De houdingtegeno1ver de cliënt is gebaseerd op eerbied voor diens persoon. Hoezeer in
gestoorde relaties verstrikt geraakt, hoezeer hulp verwachtend van het maatschappe-
lijk werJk, de cliënt blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor de beslissingen die in zijn
situatie genomen moeten worden. De maatsohappelijk werker heeft hulp te bieden,
zodat de cliënt zijn situatie juister kan overzien, zijn beslissingen ~rijer kan nemen,
maar waar hij aan de cliënt toekomende verantwoordelijkheid overneemt, overschrijdt
hij de grenzen van zijn functie. Slechts waar ten gevolge van ernstige geestelijke
tekorten of gestoordheid het vermogen eigen situatie te overzien en eigen beslissingen
te nemen bij de cliënt on~breekt, kan er voor de maatschappelijk werker aanleiding
zijn om handelend en regelend voor deze op te treden. Ook waar1belangen van anderen
of van de gemeenschap met ernstige sohade bedreigd worden, kan een handelend
optreden van de maatsch,"ppelijk werker geboden zijn. In deze situaties zal de maat-
sahappelijk werker er naar blij,ven streven de cliënt zoveel mogelijk in de te nemen
besliss'ingen te betrekken en deze voor hem aanvaardbaar te maken.
In de uitoefening van zijn functie zal de maatschappelijk werker dikwijls gegevens
onder ogen krijgen of moeten verzamelen, clie de particuliere omstandigheden van
allerlei personen, of de interne verhoudingen in groepen en instellingen betreffen.
Daaruit vloeit de algemene verplichting voort om al deze gegevens vertrouwelijk te
behandelen en daarover het zwijgen te bewaren. Deze verpliohting is echter niet
onbegrensd. Er kunnen hem zulke ernstige misstanden ter kennis komen, dat hij de
plicht kan hebben om de bevoegde instanties hierover in te liohten.
Deze algemene verpliohting van geheimhouding krijgt het karakter van beroeps-
geheim ten aanzien van alles wat de maatschappelijk werker omtrent de cliënt bekend
wordt. Immers de cliënt ziet zioh door zijn noodsituatie gedwongen om de hulp van
de maatsohappelijk werker in te roepen en deze als vertrouwenspersoon te aanvaar-
den. Dit beroepsgeheim berust op drie gronden.
Allereerst dient de cliënt beschermd te worden tegen misbruik van zijn uit nood-
zaak geschonken vertrouwen.
Ten tweede vraagt het algemeen belang, dat ieder zioh vrijelijk en zonder reserve
kan wenden tot die instellingen die in de samenleving de opdraoht hebben om hulp
te verlenen, en daartoe moet de geheimhouding ten aanzien van alles wat met de hulp-
verlening. samenhangt, gewaarborgd zijn.
Ten derde is het voor het maatschappelijk werk als beroep een bestaansvoorwaarde,
dat algemeen de zeker"heid bestaat, dat verkregen gegevens strikt vertrouwelijk beo
handeld zullen worden.
Om deze drie redenen is het beroepsgeheim een zeer zwaarwegende verplichting voor
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de maatschruppelijk werker. Er kunnen zich echter bijzondere gevallen voordoen
waarin hij er van op de hoogte komt, dat levensbelangen van anderen ernstig bedreigd
worden. Hij komt dan voor de keuze te staan of het opkomen voor deze levensbelan-
gen wellicht zwaarder moet wegen dan zijn plicht tot zwijgen. Indien hij er niet in
slaagt de cliënt te bewegen zelf de nodige stappen te doen om deze bedreiging af te
wenden en hij ook niet mag verwachten, dat anderen in staat zullen zijn te rechter
tijd en op de juis,te wijze in te grijpen, kan het in deze gevallen gerechtvaardigd zijn,
dat hij zijn geheimhouding verbreekt. Evenals bij ander handelend optreden voor de
cliënt zal de maatschappelijk werker er ook in deze situaties naar streven de cliënt
zoveel mogelijk in de te nemen ibeslissingen te betrekken en deze voor hem aanvaard-
baar te maken, opdat zo weinig mogelijk schade wordt gedaan aan het vertrouwen
in het beroep en in hemzelf.

Met het oog op de zorgvuldige afweging van belangen die vereist wordt ten aanzien
van de beslissing de geheimhouding te doorbreken, is het dienstig dat de maatschappe-
lijk werker in geval van twijfel gooruik maakt van de door de beroepsorganisaties
geboden mogelijkheid tot consultatie inzake de toepassing van de code. In het bij-
zonder geldt dit ook ten aanzien van de vraag, of hij zich, wanneer hij als getuige
is opgeroepen, dient te beroepen op het verschoningsrecht.
Het karakter van het maatschappelijk werk, dat gericht is op de opbouw of het
herstel van relaties, vergt bij de huLpverlening een openheid voor alle mogelijkheden
in de cliënt zelf, in de gemeenschappen waartoe deze behoort en in de samenleving,
die daartoe kunnen bijdragen. Dit impliceert de bereidheid tot samenwerking met
anderen Ibinnen de grenzen van het beroepsgeheim.
De feitelijke situatie hier te lande is, dat de maatschappelijk werker zijn functie vrij-
wel steeds uitoefent als werknemer. Voor een deel zijn de maatschappelijk werkers
vel'bonden aan instellingen die zich een bepaald onderdeel van het maatschappelijk
werk als doel stellen, anderen oefenen het maatschappelijk werk uit in het kader van
instellingen met een andersgericht doel. In beide gevallen is het de inhoud van de
opdradht krachtens welke de maatschappelijk werker optreedt, die de speelruimte
en de begrenzing van zijn functioneren bepaalt. Binnen deze grenzen doet de maat-
schappelijk werker op grond van zijn deskundig inzicht zelfstandig een keuze uit de
middelen die 'hem met betrekking tot de gevraagde hulp ten dienste staan. In de
hulpverlening treedt de maatsohappelijk wel'ker op als vertegenwoordiger van de
instelling waaraan hij evel1bonden is. De loyaliteit tegenover deinsteHing waaraan
hij vellbonden is, brengt met zich, dat ,hij het zijne bijdraagt tot het verwezenlijken
van d~ voorwaarden voor een zo goed mogelijke hulpverlening.
Hoe groot de verscheidenheid in de functies waarin de maatschappelijk werker op-
treedt, moge zijn, .hun essentiële kenmerken zijn gelijk en daarmee ook de verant ..
woordelijkheden die daaruit voortvloeien. Dit vormt mede de basis voor de solidari-
teit tussen de beroepsgenoten.
De codebepel1kt zich tot het beroepsmatig handelen van de maatsohappelijk werker.
Wel geldt voor de maatschappelijk werker de algemene regel, dat het optreden als
vertrouwenspersoon de verplichting met zich brengt oo'k in het persoonlijk leven
datgene te vermijden waardoor het aanzien van het beroep geschaad zou worden.

artikelen

hoofdstuk I algemeen
Art. 1. Hulpverlening aan de cliënt is voor de maatschappelijk werker uit hoofde van
zijn functie de primaire vel1Jlichting.
Art. 2. De maatsohappelijk werker draagt op zijn eigen wijze bij tot de vervuIling van
de taak welke de instelling waaraan hij vel'bonden is, beoogt.

153



, ,

Art. 3. De maatsohappelijk werker bewaart het zwijgen over hetgeen hem in verband
met de uitoefening van zijn functie bekend wordt, tenzij het constateren van ernstige
misstanden hem tot spreken verplicht.

Art. 4. Tegenover degenen die uit hoofde van een ander beroep bemoeiing hebben
met de cliënt, toont de maatschappelijk werker begrip voor de eigen aard en waarde
van dat beroep.

Art. 5. De maatschappelijk werker is bij de hulpverlening bereid tot een loyale samen-
wet'king met vrijwillige medewerkers.

Art. 6. De maatschappelijk werker streeft ernaar zijn functie zo desrhmdig mogelijk
te vervullen.

Art. 7. De maatschappelijk werker vermijdt datgene waardoor het aanzien van het
beroep wordt geschaad.

hoofdstuk II de verhouding tot de cliënt

Art. 8. De houding tegenover de cliënt is gebaseerd öp de eel1bied voor diens persoon
en de erkenning van zijn verantwoordelijkheid voor eigen keuze van handelen.

Art. 9. De maatschappelijk werker verleent binnen de doelstelling van de instelling
waaraan hij verlbonden is, hulp aan de cliënt, rekening houdend met de gemeen-
schappen waartoe deze behoort.

Art. 10. De maatschappelijk werker toont binnen de doelstelling van de instelling
waaraan hij vel1bonden is, jegens iedere cliënt gelij'ke bereidheid tot helpen.

Art. 11. De maatschappelijk werker maakt de cliënt duidelijk, op welke wijze en in
welke vorm binnen de doelstelling en het beleid van de instelling hulp kan worden
geboden.

Art. 12. Indien de maatschappelijk werker meent zich te moeten onthouden van de
gevraagde hulpverlening, motiveert hij dit tegenover de cliënt, tenzij diens belang
zicll hiertegen verzet.

Art, 13. Indien de maatschappelijk werker tegenover de cliënt uiting meent te moeten
geven aan zijn godsdienstige of levensbeschouwelijke gezindheid, doet hij dit zo,
dat de cliënt de 'vone vrijheid behoudt om zijn eigen standpunt in deze te bepalen.

Art. 14. Bij al hetgeen de hulpverlening raakt, handelt de maatschappelijk werker
met medewerking van oEin overleg met de cliënt. Sleohts indien het de cliënt kenne-
lijk niet mogelijk is in deze zijn wil te bepalen of indien belangen van anderen of van
de gemeenschap met enistige schade bedreigd worden, is een handelen buiten hem
om aanvaardbaar.

Art. 15. In de in art. 14 genoemde gevallen motiveert de maatschappelijk werker
zijn optreden zoveel mogelijk tegenover de cliënt.

Art. 16. De maatsohappelijk werker verzamelt omtrent de persoon en de omstandig-
heden van de cliënt slechts gegevens voor zover deze van belang zijn voor de hulp-
verlening.

Art. 17. Krachtens zijn positie als vertrouwenspersoon is de maatschappelijk werker
verplicht tot geheimhouding van alles wat hem uit hoofde van zijn functie is bekend
geworden.

Art. 18. De plioht tot geheimhouding wordt niet door de enkele toestemming van de
cliënt opgeheven.

Art. 19. Indien tenville van de hulpverlening samengewerkt wordt met anderen,
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verstrekt de maatschappelijk werker aan dezen gegevens voor zover die van belang
zijn voor de hulpverlening, echter niet zonder toestemming van de cliënt, behoudens
de in art. 14 genoemde uitzonderingèn.

Art. 20. Indien de maatschappelij'k wepker wordt opgeroerpen als getuige, vraagt hij
zich van geval tot geval af, of hij zich op grond van de in de voorgaande artikelen
omschreven plicht tot geheimhouding dient te beroepen op het in de Nederlandse
wetgeving neergelegde verschoningsrecht van getuigen.

hoofdstuk III de verhouding tot de instelling waaraan de maatschappelijk werker
verbonden is

Art. 21. De maatschappelijk werker werkt in zijn functie loyaal mede aan de ver-
wezenlijking van de doelstelling en aan de uitvoering en de ontwikkeling van het be-
leid der instelling.

Art. 22. De maatsohappelijk werker stelt het bestuur of de directie op de hoogte van
die gegevens welke van belang kunnen zijn voor de bepaling van het beleid voor
zover dit het maatschappelijk werk behoeft.

Art. 23. Desgevraagd legt de maatschappelijk werker aan het bestuur of de direotie
verantwoording af over de wijze waarop hij zijn functie vervult.

hoofdstuk IV de verhouding tot collega's

Art. 24. De houding van de maatschappelijk werker tegenover collega's is gebaseerd
op de solidariteit welke past onder beroepsgenoten.

Art. 25. De maatschappelijk werker is tot een dusdanige samenwerking met andere
maatschappelijk werkers bereid als het belang van de cliënt vereist en het beroeps-
geheim toelaat.

Art. 26. De maatschappelijk weJ'ker is bereid eigen inzicht en beroepservaring ten
dienste te stellen van collega's en eveneens om eigen opvattingen te toetsen aan die
van collega's.

Art. 27. De maatschappelij,k werker die gegronde reden heeft om aan te nemen,
dat het belang van een cliënt en/of het aanzien van het beroep ernstig wordt ge-
schaad door een collega, maakt indien in collegiaal overleg geen oplossing gevonden
kan worden, zijn bezwaren aanhangig bij het College van Toezicht.

Deze regelen zijn aanvaard door de algemene ledenvergadering van

de Katholieke Vereniging van de Nederlandse Bond van
Maatschappelijk Werkers DI. Ariëns Maatschappelijk Werkers

op 25-5-1962 op 26-5-1962
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