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HUMANITAS

over besturen gesproken
de functie van het bestuur
Vele bestuursleden, vooral in een organisatie waar werk van specialistisch geschoolde
beroepskrachten een belangrijke plaats inneemt of gaat innemen, kan men de verzuchting horen slaken: heeft het nog wel zin aan bestuursarbeid
deel te nemen?
Bedoeld wordt dan: 'kan een bestuur nog wel de verantwoordelijkheid
dragen voor
activiteiten die een deskundig inzicht vereisen, iets waarover de meeste bestuursleden nauwelijks beschikken?'
Het is inderdaad een vraag die de aandacht verdient, maar die waarschijnlijk alleen
beantwoord kan worden nadat eerst een zo duideijk mogelijk inzicht is verkregen in
de functie en taak van het bestuur. Vooraf eerst iets over de eerdergenoemde
deskundigheid.
Het is uiteraard nuttig, en tot op zekere hoogte noodzakelijk, dat een bestuur van
een organisatie voor maatschappelijk werk inzicht heeft in de problematiek van dit
werk als zodanig. Dit impliceert echter niet dat een bestuur op zijn minst even deskundig zou moeten zijn als de beroepskrachten die in de organisatie werkzaam zijn.
Ware dit zo dan zou elke bestuurlijke arbeid onmogelijk worden. Dit geldt niet alleen
voor het maatschappelijk werk, dit geldt ook op alle andere terreinen.
Men kan b.v. moeilijk van een minister van Onderwijs verlangen dat hij even deskundig is op het terrein van de didaktiek als de knapste onderwijsdeskundige
en
tegelijkertijd deskundig op allerlei andere terreinen van het onderwijs. Wel mag
verwacht worden, dat hij mede op grond van deskundige adviezen een beleid kan
uitstippelen waarbinnen het onderwijs zich zo gunstig mogelijk kan ontwikkelen.
Een gelijksoottige funotie mag ook verwacht worden van bes hu-en van een organisatie voor maatschappelijk werk. Zij dienen niet in de eerste plaats deskundigen op
het gebied van het maatschappelijk werk te zijn, maar op het terrein van het besturen van een organisatie. "Vat dit in hoofdzaak inhoudt wil ik b"achten in het
vervolg van deze bijdrage weer te geven.
de plaats van het bestuur in de organisatie
Ik meen, dat het beshmr primair gezien moet worden als de vertegenwoordiger
van
de groep mensen die de organisatie draagt. Ze zijn als het ware de vertrouwenslieden
van deze groep en hebben uit hoofde daarvan de opdracht er naar te streven de
\vensen en inzichten van deze groep binnen de instelling te realiseren. Als vertrou-
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wenslieden hebben zij echter een tweeledige taak. Niet alleen zullen zij trachten het
streven van de groep die de organisatie draagt te realiseren, zij zullen ook vanuit het
directe contact met het werk van de instelling moeten pogen de verlangens en opvattingen van deze groep te beïnvloeden. Het bestuur vervult dus als het ware een
schakelfunctie tussen wat we zouden kunnen noemen de publieke opinie en het
apparaat. Enerzijds vertolkt en formuleert het de inzichten van de groep die de organisatie draagt, anderzijds vertolkt het naar deze groepen de eisen die een zinvolle
uitvoering van het werk stelt.
Aan deze functie als vertrouwenslieden
ontleent het bestuur zijn gezag en zijn verantwoordelijkheid.
Het bestuur vervult daarnaast nog een andere belangrijke functie, nl. die van beroepsinstan tie.
Allen die bij het werk van de organisatie betrokken zijn - en dat zijn er velen leden, medewerkers maar ook de cliënten, moeten een mogelijkheid hebben een uitspraak uit te lokken over zaken waarover tussen de betrokken personen of groepen
verschil van mening bestaat. Het is de taak van het bestuur een uitspraak te doen of
een bemiddelende rol te vervullen.
Verreweg het belangrijkste is echter de functie van 'cnabling', d.w.z. de functie
waaruit voor het bestuur tal van taken voortvloeien die niets méér, maar ook vooral
niets minder, beogen dan het mogelijk te maken dat de instelling het werk zo goed
mogelijk kan verrichten. Dit houdt in, dat er voortdurend aan gewerkt moet worden,
aan het verhijgen, aanwerven en beschikbaar stellen van de juiste mensen en middelen en aan het zo effectief mogelijk functioneren van de organisatie.
wat is daarvoor nodig?
Voor het goed vervullen van de bestuurstaak zijn naar mijn mening daarom vooral
de volgende punten van belang:
1.
zij die de leiding geven aan het werk van een organisatie dienen die organisatie
zelve goed te kennen; zij dienen een juist en steeds toenemend inzicht te hebben in
de doelstellingen die worden nagestreefd en de opvattingen die daaraan ten grondslag liggen. Zij dienen zich rekenschap te geven van de behoefte die er aan de diensten, die de instelling verleent of zou hU1l1en verlenen, bestaat.
2. Omdat elke organisatie deel uitmaakt van een breder samenlevingsverband
dient
een bestuur over een goed inzicht te beschikken omtrent de krachten die in die
samenleving werkzaam zijn. Het dient de invloed te kunnen bepalen die er van deze
krachten uitgaat op het werk van de organisatie die het bestuurt.
3. Het bestuur dient te beschikken over de kennis en het inzicht om een organisatie
goed te laten lopen, dat wil vooral zeggen dat het de kunst moet verstaan mensen te
laten samenwerken ten behoeve van de gezamenlijke doelstelling; dat houdt in dat
er een goede taakverdeling moet zijn tussen de verschillende medewerkende
groepen; dat er een goede en open communicatie moet worden bevorderd; dat de doelstelling waaraan gezamenlijk wordt gewerkt een ieder zo duidelijk mogelijk voor
ogen staat.
4. Het bestuur moet in staat zijn zich niet alleen met het heden, maar ook met de
toekomst bezig te houden. Eén van de belangrijkste taken van een bestuur is de
continuïteit van het werk te verzekeren.
5. Het bestuur dient oog te hebben voor de veranderingen die in de werkwijze van
een organisatie nodig kunnen zijn. Het is een kunst op zich zelf deze veranderingen
te bewerkstelligen zonder dat dit tot stagnatie in de arbeid en frustratie bij de medewerkers leidt.
6. Bij een organisatie van enige omvang zal het bestuur vooral de kunst van het
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goed delegeren moeten verstaan. In zo een geval zal ook op de coördi;lerende bekwaamheden van het bestuur een groot beroep worden gedaan.
Uit het voorgaande kan naar mijn mening wel worden afgeleid, dat er voor het beshmr een duidelijke functie en een aantal duidelijke taken bestaan, ook in een organisatie voor maatschappelijk werk en ook in een organisatie die in steeds toenemende
mate gebruik gaat maken van deskundige beroepskrachten.
Tot slot nog, evenals in het vorige artikel, een stukje praktijk onder het motto:
wat beter vermeden kan worden.
vVmmeer in een organisatie met bestuur en beroepskraahten
gewerkt wordt, dan is
het van groot belang, dat rhet ,bestuur zich rea:liseel't, dat het als geheel
optreedt als opdrachtgever van de beroepskrachten,
hetgeen inhoudt dat vermeden
moet worden dat elk bestuurslid of enkele bestuursleden afzonderlijk gaan optreden
als opdrachtgever. Hierdoor zou nl. een voor de beroepskracht of beroepskrachten
volkomen onoverzichtelijke situatie ontstaan en is schade door het verschijnsel 'order
en tegen-order' beslist niet uitgesloten, met alle kwalijke gevolgen van dien. Dit betekent uiteraard niet, dat het bestuur geen bepaalde contacten met de beroepskrach'ten aan één of enkele bestuursleden zou kunnen delegeren. In dat geval is het
echter wel noodzakelijk dat de inhoud van de 'delegatie' duidelijk is, zowel voor de
betreffende bestuursleden
als voor de beroepskrachten
waarmee deze het contact
onderhouden. Is dit laatste niet het geval, dan !<an dit een bron zijn van heel veel
misverstanden en zelfs van conflicten. Vandaar dat dit beter vermeden kan worden.
T. V A N G R OOT

H E EST

revalidatie de weg naar zelfstandigheid
voor gehandicapten (boekbespreking)
door C. D. Moulijn en drs. R. Keizer c.s.
onder auspiciën van de Nederlandse Centrale Vereniging voor H.evalidatie
Dit boek is tot stand gekomen door medewerking van een groep deskundigen op het
gebied van de revalidatie van de gehandicapte mens.
Omdat dit boek een duidelijk overzicht geeft van de huidige stand van zaken bij de
revalidatie van de gehandicapte mens, krijgt men een goed inzicht in het wezen en
de aard van de problemen die zich hierbij voordoen. Allerlei facetten van deze uitgebreide en soms nog niet onderzochte materie worden van verschillende kanten
belicht.
Het boek is samengesteld uit een reeks artikelen:
Inleiding; 1. Medische facetten van de revalidatie; 2. Revalidatie en buitengewoon
onderwijs; 3. De arbeidsvoorzieningen;
4. De bijdragen van het maatschappelijk
werk in de revalidatie; 5. Psychologie van zintuigelijk en lichamelijk gehandicapten;
6. Psychologische aspecten van enkele onderscheiden handicaps; 7. Revalidatie van
blinden; 8. Revalidatie en techniek; g. De organisatie van de revalidatie in Nederland.
Dit boek is geschreven voor hen die uit hoofde van hun functie bij de revalidatie van
de gehandicapte medemens betrokken zijn, als ook voor heen die hierin geïnteresseerd zijn en mee willen leven met een bevolkingsgroep, waarvan wij steeds meer
leden in ons midden zullen zien verschijnen.
Het boek, geïllustreerd en gebonden telt ca. 300 bladzijden. Prijs plm. f 18,50.
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RELATIES
EN

TUSSEN

ALGEMEEN

GESPECIALISEERD

MAA TSCHAPPELIJK

WERK

(IV)

De redactie heeft wat tegenslag gehad bij het voortzetten van deze
artikelen serie in de rubriek 'algemeen maatschappelijk werk'. Daaraan
is het te wijten (lat onze lezers na de derde 'aflevering' in augustus 1964
een jaar hebben moeten wachten op bijdrage nummer vier. Maar hier is
hij dan! We hebben ons in deze serie achtereenvolgens bezig kunnen
ho [{(Zenmet
I de sociaal pedagogische zorg (b.l.o.-nazorg),
II de ongehuwde moederzorg en
III de revalidatie lxm lichamelijk gehandicapten.
Nu wordt de aandacht gevraagd voor het bedrijfsmaatschappelijk werk,
waarbij evenals in de vorige artikelen de nadruk zal vallen op mogelijkheden van samenwerking, zowel in de praktijk van werken als in het
beleid.

bedrijfsmaatschappelijkwerk
ontwikkeling
In zijn vroegste vorm verscheen het bedrijfsmaatschappelijk
werk kort na de eeuwwisseling als uiting van de filantropische instelling van sommige industriëlen e.a.
ondernemers. De kerkelijke armenzorg was steeds minder in staat de grootscheepse
armoede en materiële nood te compenseren die in die periode van de geschiedenis
ontstond. Een deel van de werkgevers ging er toe over fondsen af te zonderen en
personeel aan te stellen voor het verzorgen van in het bijzonder de zieke en oudere
werknemers en hun gezinnen, en de gepensioneerden.
Voorzieningen voor ouderdom of ziekte waren toen nog nauwelijks aan de orde, het
principe 'geen werk, geen loon' was nog algemeen van toepassing. Ziekte van de kostwinner of van gezinsleden betekende dus armoede en soms letterlijke ondergang van
het gezin. Het verantwoordelijkheidsgevoel
van een aantal ondernemers, vermengd
met een begrijpelijk eigenbelang, leidde tot het ontstaan van wat thans bedrijfsmaatschappelijk werk heet. Nu in 1965 is het bij een klein aantal bedrijven nog steeds
in zijn oude 'filantropische' vorm aan te treffen.

64

Het in het bedrijf ingebouwde apparaat beperkt zich dan tot een 'sociaal fonds' dat
door of namens de directie wordt beheerd, en een sociaal werkster (dit hoeft geen
gediplomeerde
maatschappelijk
werkster te zijn) die de uitkeringen uit dit fonds
regelt, vakantiehuisjes
toewijst, enz., en daartoe o.m. de gezinnen van werknemers
bezoekt.
Het behoeft geen betoog dat volgens de huidige opvattingen een dergelijk bedrijfsonderdeel niet werkelijk als 'bedrijfsmaatschappelijk
werk' kan worden gezien, en
de betreffende
functionaris ten onrechte soms als 'maatschappelijk
werkster' ten
tonele verschijnt.
vVat is de rol en betekenis van het bedrijfsmaatschappelijk
werk, zoals dat momenteel
een reële functie heeft gekregen? Is dit werk behalve 'ingebouwd' ook nog 'gespecialiseerd' te noemen? Is dit ingebouwde maatschappelijk
werk nog steeds nodig nu
inmiddels uit het kerkelijk en particulier initiatief het van overheidswege
gesubsidieerde algemeen maatschappelijk werk tot ontwikkeling is gekomen en uitgroeit tot
een zelfstandig apparaat, waarnaast voor maatschappelijk
werk vanuit het bedrijf
wellicht minder of geen noodzaak meer bestaat?
bedrijfsmaatschappelijk

werk nu

In veel bedrijven (fahrieken, kantoorbedrijven,
winkelbedrijven,
enz.) wordt gezocht
naar de meest nuttige plaats en functie van het bedrijfsmaatschappelijk
werk. Er zijn
dus vele verschillen o.a. samenhangend
met aard en omvang van het bedrijf, en de
omgeving waarin het bedrijf gevestigd is. Ondanks alle verschillende vormen van
'inbouw' in het hedrijf, zijn er toch wel enkele algemene principes waaróm en ingebouwd wordt, o.a.:
1. Het verantwoordelijkheidsgevoel
van de ondernemer t.O. zijn werknemers komt
tot uiting in de wijze waarop het bedrijf wordt opgezet, en kan leiden tot het inzicht
dat bedrijfsmaatschappelijk
werk in dit verband noodzakelijk is, b.v. ter versterking
van het gevoel van saamhorigheid bij het personeel.!
2. Problemen
in de arbeidssfeer kunnen afbreuk doen aan het produktietempo
en de
kwaliteit van de door het bedrijf geproduceerde
goederen of diensten. De samenleving is dus het best gediend met bedrijven waar deze problemen behandeld
of
voorkomen worden, en daaraan levert het bedrijfsmaatschappelijk
werk een aandeel.
3. De problemen die zich in de arbeidssfeer voordoen (en voelbaar zijn in de gezinnen en de omgeving van de werknemers) worden vaak veroorzaakt of versterkt door
het bedrijf zelf (b.v. bij invoering van nachtploegendienst,
tolereren van overwerk,
enz.); het bedrijf acht het zijn plicht tegen eventuele ongewenste gevolgen te waken
resp. ze te verminderen, o.a. door inschakeling van het bedrijfsmaatschappelijk
werk.
De plaats die de maatschappelijk werker in het bedrijf krijgt om in deze drie opzichten werkzaam te zijn verschilt van hedrijf tot bedrijf. Soms werkt hij/zij vanuit de
afdeling personeelszaken, soms is er een aparte afdeling maatschappelijk
werk, soms
voor méér dan één bedrijf gecombineerd,
soms is de verhouding nog weer anders.
Het is voor de maatschappelijk
werker wel eens moeilijk zijn plaats in bet bedrijf te
zoeken in overeenstemming
met de eisen die zijn beroep stelt. Goede voorwaarden
zijn aanwezig wanneer de directie accepteert:
ten eerste dat de maatschappelijk

Dit verantwoordelijkheidsgevoel
hoeft niet per se te leiden tot het inbouwen van bedrijfsmaatschappelijk
werk, er zijn voorbeelden
aanwijsbaar van andere uitingsvormen:
b.v. het stimuleren van maatschappelijk
werk en maatschappelijk
opbouwwerk
in de
streek waar het bedrijf gevestigd is.
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werker steeds de individuele werknemer die zijn hulp inroept bijstaat bij het oplossen van zijn sociale probleem, ten tweede dat het daarbij soms nodig is de arbeidsomstandigheden te wijzigen en aan te passen in het belang van de werknemer, gehoord het advies van de maatschappelijk werker.
De directie moet daarbij vertrouwen dat de beroepshouding van de maatschappelijk
werker garandeert dat hij zich niet kritiekloos eenzijdig inleeft in de problemen
zoals zijn (werknemer) cliënt die ziet, maar tevens realistisch rekening houdt met de
bedrijfsbelangen.
De goede bedrijfsmaatschappelijk werker tracht individueel belang en bedrijfsbelang
steeds tot elkaar te brengen, o.a. door voortdurend de eisen en belangen van de een
te vertalen en begrijpelijk te maken voor de ander, en andersom. De maatschappelijk
werker kent de onschatbare waarde en betekenis van arbeidsvreugde als bestanddeel
van een gezond menselijk leven, en zal de bronnen daarvan voortdurend opsporen,
ook waar dat onmogelijk lijkt en 'alles tegen zit'. Wie alleen maar tegen de werknemer
zegt: 'zoek maar ander werk', lost het probleem niet werkelijk op. Dat leidt tot zwerven van de ene baas naar de andere, waarmee het belang van individu en gezin op
de duur alleen maar geschaad wordt. Wel mag de werknemer, die bij de bedrijfsmaatschappelijk werker komt, weten dat bij deze zijn individueel belang in goede
handen is.
In het bedrijf, waar de meeste nadruk vanzelfsprekend ligt op collectiviteit, gezagsverhoudingen en produktie, kijkt het maatschappelijk werk vooral naar het
individueel belang en helpt daarmee een belangrijk evenwicht in stand te houden.
Er bestaan nog wel andere en uitgebreidere visies op de functie van het bedrijfsmaatschappelijk werk. In het bestek van dit artikel moeten we die echter buiten beschouwing laten.
gespecialiseerd maatschappelijk werk?
Het maatschappelijk werk in bedrijven onderscheidt zich qua methode niet opvallend
van het algemeen maatschappelijk werk. Voornamelijk casework en counseling methoden worden toegepast, naast enig groepswerk. Het object is het individu (hier
allereerst zichtbaar in zijn arbeidsrelaties) maar ook waar nodig diens milieu buiten
het bedrijf, allereerst het gezin.
Met nadruk op het feit dat de grenzen hlssen vormen van maatschappelijk werk die
'algemeen' of 'gespecialiseerd' mogen heten soms vaag zijn, kan van het bedrijfsmaatschappelijk werk toch wel gezegd worden dat het zich als algemeen maatschappelijk
werk aftekent.2 Zeker wanneer we de term 'gespecialiseerd' maatschappelijk werk
willen reserveren voor methodische hulpverlening bij categorieel bepaalde sociale
nood (van gehandicapten, geestelijk minder validen, strafrechtelijk veroordeelden,
ongehuwde moeders, e.a.) dan valt het bedrijfsmaatschappelijk werk op als algemeen
maatschappelijk werk omdat het via de arbeidsrelatie in een groot bedrijf met haast
alle denkbare categorieën te maken krijgt, met alle leeftijdsgroepen tussen 15 en 65
(en vaak de gepensioneerden!), met mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden,
met lichamelijk- en geestelijk gehandicapten, met probleemgezinnen, met migranten,
met reclassenten, enz., enz.
Bij het werken met al deze mensen zijn er wel duidelijke eigen kenmerken van het

2

Niet iedereen ziet het zo. In haar voortreffelijk preadvies in 'Eenheid en verscheidenheid in het maatschappelijk werk' Publicatie 27 van de Nationale Raad voor M. W., 1957),
blz. 81, schetst mej. M. Schröder het bedrijfsmaatschappelijk werk als gespecialiseerd
naar setting (ingebouwd) en naar methode (specialistische scholing wenselijk).
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bedrijfsmaatschappelijk
werk. Het 'instrument' waarop de maatschappelijk
werker
bij de hulpverlening grotendeels aangewezen is is het bedrijf.
Zoals de algemeen maatschappelijk werker van een particuliere of kerkelijke instelling
aangewezen is op de hulpbronnen die hij vindt in de wijk of de streek, de groep van
(levensbeschouwelijke)
geestverwanten, het plaatselijke gemeentelijke apparaat e.d.,
en dus vaak in staat zal zijn de individu hulp te verlenen in en met de gezinsrelaties
en het woonmilieu, zo is de bedrijfsmaatschappelijk
werker allereerst aangewezen
op hulpverlening in en met het arbeidsmilieu.
In dit opzicht moet de bedrijfsmaatschappelijk
werker over een dosis kennis en
inzicht beschikken, die zijn collega 'in de wijk' ook wel heeft, maar minder paraat
en gedetailleerd: - kennis van allerlei persoonlijke en informele verhoudingen binnen
het bedrijf, die alleen de insider leert kennen, - arbeidsrecht, - PBO, - loonsystemen, - rol van de vakorganisaties, - taken van andere bedrijfsdiensten
(medische
e.a.), - enig inzicht in bedrijfssociologie, economie, personeelsbeleid, e.d.
Maar een dergelijk brok specifieke kennis is nodig voor iedere vorm van maatschappelijk werk, iedere setting stelt zijn eigen eisen.
samenwerking

met het algemeen

maatschappelijk

werk

3

Als bedrijfsmaatschappelijk
werk te rekenen is tot het algemeen maatschappelijk werk,
heeft het dan wel zin gehad om het in deze artikelenserie op te nemen en nu over de
'samenwerking met het algemeen maatschappelijk werk' te gaan spreken? De praktijk
heeft ons al geleerd van wel, uit ervaring zijn ook wensen voor de toekomst gebleken.
Bij wijze van voorbeeld een geval: Humanitas te X plaats al voor de zoveelste keer
een gezinshelpster in het gezin van L. (drie schoolgaande kinderen). De vrouw is
onder medisch toezicht vanwege moeilijk te localiseren lichamelijke klachten. De
heer Van L. is niet veel thuis vanwege een langzamerhand steeds geregelder werken
in overuren. Onze maatschappelijk werkster meent aanwijzingen te hebben dat de
ziekte van de vrouwen het overurenwerk van de man iets met elkaar te maken hebben, dat het reacties zijn die elkaar over en weer versterken tot schade van het gezin.
De vrouw is haar cliënt, met de man heeft zij bijna geen contact. Hier kan het gezin
het best geholpen worden wanneer algemeen maatschappelijk
werker en bedrijfsmaatschappelijk
werker de situatie diepgaand met elkaar bespreken en samen een
hulpverleningsplan
opstellen en uitvoeren, in overleg met de arts. Als de samenwerking niet lukt (b.v. omdat er bij het betreffende bedrijf geen bedrijfsmaatschappelijk
werker is!) dan zal het voor het algemeen maatschappelijk werk veel moeilijker zijn
het gezin van L. te helpen om uit de problemen te komen, vooral omdat de bedrijfssituatie waarin het overwerk plaatsvindt van buiten af moeilijk te beoordelen en nog
moeilijker te beïnvloeden is.
Of er samengewerkt moet worden (en hoe) is een kwestie die natuurlijk allereerst
met de cliënt besproken moet worden. De bedrijfsmaatschappelijk
werker heeft met
de cliënt vaak het eerste contact, immers: hij is voor de man op het werk veel makkelijker bereikbaar dan het algemeen maatschappelijk werk in de wijk.
Soms komt het gesprek met de man ook vanuit de bedrijfsmaatschappelijk
werker op
gang, via een groepsgesprek over een arbeidsprobleem.
Gaat het er om om met de
cliënt tot betere relaties te komen binnen het bedrijf, dan blijft het werk intern.
Zodra de problematiek van de cliënt zich blijkt uit te strekken tot het gezin, de buurt,

3

Met 'algemeen maatschappelijk werk' wordt hier kortheidshalve aangeduid: het van overheidswege gesubsidieerde algemeen maatschappelijk werk van particuliere en kerkelijke instellingen.
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e.d., dan gaat de bedrijfsmaatschappelijk
werker zich afvragen: 'Heeft het algemeenof gespecialiseerd maatschappelijk werk al contact met dit gezin?' Zo ja, dan is overleg noodzakelijk vanwege het gevaar van 'teveel kapiteins op één schip'. Het algemeen maatschappelijk
werk heeft dan tot taak de hulpverlening te coördineren en
een plan daartoe op te stellen.
Als er nog geen maatschappelijk werker in het gezin komt dan vraagt de bedrijfsmaatschappelijk werker zich af 'Wat is meer in het belang van een goede hulpverlening, dat ik de cliënt in de gelegenheid stel bepaalde gezinsproblemen aan mij voor
te leggen, of dat ik direct tracht een contact te leggen tussen de cliënt en het algemeen maatschappelijk werk in de wijk?'
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van vele diverse factoren bij de cliënt
zelf en zijn omgeving.
In de meeste gevallen zal het tweede alternatief de voorkeur verdienen, maar dan is
nog de vraag: is er een geschikt bureau voor ai gemeen maatschappelijk werk in de
woonplaats van de cliënt te vinden, en is daar een maatschappelijk
werker op dit
moment beschikbaar? Helaas moeten we dan vaak constateren van (nog) niet. Zeker
moet de bedrijfsmaatschappelijk
werker tot verwijzing overgaan als hij weet of vermoedt dat de werknemer het bedrijf gaat verlaten (ontslag neemt of krijgt), zijn eigen
hulpverlening zou dan op een misschien kritiek moment moeten worden afgebroken.
Andere redenen voor verwijzen naar of samenwerken met het algemeen maatschappelijk werk kunnen zijn:
de ingrijpendheid van de hulp die gevraagd wordt,
- de vermoedelijk lange duur van de hulpverlening,
_ de behoefte aan bijzondere hulpmogelijkheden
die in of door het bedrijf niet gevonden kunnen worden, b.V. bij noden die deels op het gebied van levensbeschouwing of kerk liggen, of waarbij psychiatrisch advies nodig is.
Als verwijzing naar het algemeen maatschappelijk werk heeft plaats gehad moet de
maatschappelijk werker (a.m.w.) wel rekening houden met het feit dat zijn cliënt op
het bedrijf weer opnieuw met de bedrijfsmaatschappelijk
werker in contact kan
komen; enig overleg over en weer moet dus blijven plaatsvinden.
Het kan ook zijn dat het algemeen maatschappelijk werk het eerste contact met de
kostwiimer/werknemer
en zijn gezin heeft, waarbij het wenselijk kan worden tot
overleg met de bedrijfsmaatschappelijk
werker te komen. "Ve zagen daarvan zojuist
al een voorbeeld. Vanzelfsprekend wordt steeds in overleg met de cliënt gehandeld.
interessante

beleidsonderwerpen

Dit artikel werd o.a. ingeleid met de vraag: is bedrijfsmaatschappelijk
werk nog nodig
naast de plaatselijke en regionale bureaus van het algemeen maatschappelijk
werk?
Tot nu toe is gebleken van wel. Voor de hulpzoekende is het goed dat hij, indien hij
zijn problemen met een maatschappelijk werker wil bespreken, zowel 'thuis' als op
het werk zo iemand kan vinden. Daarna is het de taak van de maatschappelijk werker (welke dan ook) om de cliënt de beste weg te wijzen.
Toch liggen er op het beleidsvlak belangtijke vragen.
Naarmate het van overheidswege gesubsidieerde maatschappelijk werk zich uitbreidt
en ontwikkelt, valt het isolement van het bedrijfsmaatschappelijk
werk (en andere
vormen van ingebouwd algemeen of gespecialiseerd maatschappelijk wel'kl) meer op.
Het bedrijfsmaatschappelijk
werk wordt niet door de overheid gesubsidieerd, met
het gevolg dat het in sterke mate een afzonderlijk leven gaat leiden. Immers: hct
hoeft niet mee te doen aan de ontwikkelingen die het maatschappelijk
werk buiten
het bedrijf doormaakt als gevolg van allerlei subsidievereisten,
organisatorische voorschriften, enz.
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In het reeds eerder aangehaalde preadvies van mej. Schröder lezen wij (op blz. 83)
o.a.:
'Op het beleidsniveau is coördinatie m.i. dringend nodig, doch verre van eenvoudig.
Tot nu toe heeft dan ook weinig of geen samenwerking bestaan tussen organen van
maatschappelijk
werk en de takken van ingebouwd werk. Gezocht zou moeten worden naar een orgaan van samenwerking binnen het bedrijfsleven, dat bereid zou zijn
als vertegenwoordiger
t.a.v. het bedrijfsmaatschappelijk
werk op te treden.'
In het huidige ontwikkelingsstadium
van het maatschappelijk
werk vanwege het
particulier initiatief is het inderdaad dringend nodig, dat er op beleidsniveau
'zaken
worden gedaan' met de bedrijven, en wel vooral plaatselijk en regionaal. Een 'landelijk orgaan van samenwerking' van het bedrijfsmaatschappelijk
werk is er niet, dus
moeten er allereerst plaatselijk afspraken komen tussen het bedrijfsleven en de bestuursorganen van het algemeen maatschappelijk
werk. Een begin is er soms al, in de
vorm van een overeenkomst betreffende het inschakelen van gezinsverzorgsters.
Maar ook het algemeen maatschappelijk
werk kan diensten verlenen waarbij de bedrijven direct of indirect belang hebben. Een aantal bedrijven is gewend geld te
investeren in de eigen afdeling bedrijfsmaatschappelijk
werk. Deze afdeling zal efficiënter en beter kunnen werken als het bedrijf tevens geld investeert in het maatschappelijk werk buiten het bedrijf, vooral het algemeen maatschappelijk
werk 'in
de wijk'.
Daar waar géén bedrijfsmaatschappelijk
werk aanwezig is, kan het bedrijf ook profiteren van een goed toegerust apparaat voor algemeen maatschappelijk
werk, het
bedrijf kan dit financieel en stimulerend helpen opbouwen. Diverse bedrijven hebben
in deze richting reeds geëxperimenteerd,
en met gunstig resultaat.
Talloze mogelijkheden
staan nog open: is het b.V. ondenkbaar
dat één speciaal
daartoe aangewezen
maatschappelijk
werker van een plaatselijke
instelling voor
algemeen maatschappelijk
werk de funotie van bedrijfsmaatsahappelijk
werker gaat
vervullen, door spreekuur te houden in één of meer bedrijven, en zich ook anderzins in het bedrijf 'in te leven'? Van bedrijfszijde worden vaak complicaties
gevreesd in verband met de levensbeschouwelijke
organisatie van het algemeen maatschappelijk werk.
Bedrijfsmaatschappelijk
werk moet bij voorkeur een strikt 'neutraal' gezicht hebben.
Maar zouden wij daaromtrent
met het bedrijfsleven niet tot overeenstemming
kunnen komen?
Uit de kring van het 'ingebouwde'
maatschappelijk
werk wordt soms wel eens als
bezwaar tegen het 'zelfstandig'
georganiseerde
maatschappelijk
werk aangevoerd,
dat door de zelfstandige organisaties het sociaal functioneren van de mens als het
ware wordt losgemaakt van zijn andere functies (geestelijk en lichamelijk welzijn,
arbeid, scholing en ontwikkeling, enz.). De diverse onderdelen van het menselijk
functioneren kunnen natuurlijk nooit los van elkaar gedacht worden, en het is daarom
dat de organisaties die de verantwoordelijkheid
dragen voor het algemeen maatschappelijk werk in de wijk (dorp, streek) steeds een beroep zullen willen doen op de
medewerking van en samenwerking
met alle overige organisaties en groepen, die
voor de mens in zijn leven belangrijk zijn. En dus zeker op de plaatselijke industrieën en bedrijven.

P. ALBARDA
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RECLAS SERING

In een serie van enkele artikelen over seksuele delinquenten waarmede
o.m. het reclasseringswerk in de praktijk in aanraking kan komen, past
o.i. ook een schets over die delinquenten, die erotische contacten met
kinderen zoeken, de z.g.n. 'kinderlokkers'.
Nadat de heren Beiboer en Lont, beiden reclasseringsambtenaren van
het Ned. Genootschap tot Reclassering, over hun ervaringen met respectievelijk exhibitionisten en homofiele cliënten hebben verhaald, willen
wij thans een plaats inmimen voor een artikel van de heer Hans van
Straten, journalist bij Het Vrije Volk over een klein aantal pedofielen,
die door de extreme vorm van hun delict door de schrijver met de populaire benaming 'Kinderlokkers' worden aangeduid. Dit artikel werd op
21 mei 1965 in het genoemde blad gepubliceerd. Wij zijn de redactie
en de schrijver dankbaar dat zij bereid waren ani de tekst voor ons blad
beschikbaar te stellen. IIet is vooral de uitstekende wijze waarop de
motieven van deze delinquenten worden belicht dat ons tot plaatsing
bracht.
Opgemerkt dient nog te worden dat het aantal pedofielen - in velerlei
gradaties - in Onze samenleving veel groter is dan het aantal van hen
dat in dit artikel in zijn meer extreme vorm beschreven wordt. Slechts
enkelen onder hen komen tot de misdadige uitingen waarvan de schrijver
gewaagt.
REDACTIE

kinderlokkers

Er is een jongetje vennoord in Eindhoven. '.I' Avonds om half zeven speelde hij met
vriendjes bij het vogelpark Animali, toen er plotseling uit de dennenaanplant
een
man opdook. Hij had iets leuks zei hij, een haas in een kooitje. Wie ging er mee
kijken?
'Niet doen. Die man liegt,' zei een van de vriendjes. Maar Corrie H., die zelf zo
graag een vogel in een kooitje wilde hebben, was meteen geïnteresseerd. Hij klom
achterop de bagedrager en zo reden ze weg, de man en de zesjarige jongen.

70

Speurende soldaten vonden de volgende middag op de Leenderhei het lijkje. De
man had inderdaad gelogen: Corrie was het slachtoffer geworden van een kinderlokker.
Twee dagen later werd in Haarlem tien jaar gevangenisstraf, met daarna terbeschikkingstelling geëist tegen een 45-jarige man. Hij had vorig jaar juni in Zandvoort een
zevenjarig meisje meegelokt in zijn auto en haar in de buurt van Lisse de keel dichtgeknepen, tot zij niet meer bewoog. Het kind kroop door het oog van de naald: het
kwam weer bij uit de bewusteloosheid.
Maar voor hetzelfde geld had de dader
wegens moord terecht kunnen staan.
Moorden op meegelokte kinderen behoren tot de afschuwelijkste en onbegrijpelijkste
misdrijven, waarover de kranten ons berichten. Ze gebeuren niet elke dag, maar ze
gebeuren. Velen herinneren zich de beruchte kindermoorden uit de laatste jaren:
- De achtjal'ige Wim de L. werd op 22 juni 1957 in Uh'echt door een man die hij
kende op de fiets meegenomen. Een jaar later vond men in de bossen bij Driebergen
zijn geraamte. Na nog weer twee maanden werd de dader gegrepen.
- Op tweede kerstdag 1959 werd in Rotterdam de 12-jarige Jan U, meegelokt,
gewurgd en bij een in aanbouw zijnd viaduct begraven. Spelende kinderen vonden
de volgende dag het lijkje. De dader werd meteen gepakt.
- Hansje
1960 niet
gevonden,
teerd, was
meisje.

H., een elfjlli'ige jongen uit Sevenum, keerde op zondag 11 september
terug van een fietstocht. Honderden soldaten gingen op zoek. Hij werd
half begraven bij een aspergeveld. De dader, een maand later gearresal eerder veroordeeld tot vijftien jaar wegens moord op een dertienjarig

- Mlli'cel N., een Rotterdamse jonge van aoht, kwam op de avond van de 7de
februari 1961 na het buiten spelen 'niet thuis. Een week later werd hij gevonden,
na een anoniem telefoontje van de dader: het lijkje lag in een sloot onder Bergschenhoek. De man, een kappersbediende uit de buurt, werd spoedig gearresteerd.
- Arie v. H., negen jaar, ging op 13 februari 1962 in Hilversum zijn broertj ehalen,
die in een naburig café naar de televisie zat te kijken. Nooit heeft men meer iets
van hem vernomen.
In al deze gevallen - uitgezonderd het laatste, waarvan we niets weten - werd een
kind meegelokt om er ontucht mee te plegen, en daarna werd het gedood om ontdekking te voorkomen.
Nu moet men wel bedenken dat gevallen waarin een kinderlokker tot geweld overgaat, toch betrekkelijk zeldzaam zijn. Het is moeilijk aan nauwkeurige gegevens te
komen, maar we hebben een cijfer uit Den Haag: daar zijn vorig jaar ruim 150 gevallen aangegeven van zedendelicten met kinderen.
Als men in aanmerking neemt dat volgens een (altijd uiterst grove) schatting van de
politie slechts ongeveer 10 pct. van alle gepleegde zedenmisdrijven wordt aangegeven, dan kan men nagaan dat er dagelijks in Nederland tientallen kinderen het
slachtoffer worden van een zedendelict. Een beangstigend
cijfer, vooral als men
bedenkt dat elk van die kinderen ten slotte het risico loopt van geweldpleging.
afschuw
Wat zijn kinderlokkers voor mensen? De openbare mening kent geen woorden
genoeg om haar afschuw over hen kenbaar te maken. 'Kinderverkrachter'
is nog een
van de mildste kwalificaties. De volwassene die met een kind ontucht pleegt en het
daarna wurgt, is voor ieder weldenkend mens zo iets walgelijks en afzichtelijks, dat
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hij op geen enkel medeleven hoeft te rekenen. In gevangenissen wordt hij door
medegevangenen
met de nek aangezien, soms ook ernstig mishandeld.
Merkwaardig genoeg heeft de psychiatrie een vrij wat gunstiger oordeel over hem,
al beschouwt men hem ook daar natuurlijk als een uiterst gevaarlijk individu.
Maar de geleerden zijn het erover eens, dat hij helemaal geen slecht mens hoeft te
zijn, en geenszins een 'laag gezonken moraal' (prof. Carp) hoeft te bezitten. De
delinquenten voelen het zelf ook zo. De laatste woorden van de man, die Annie R.
en Hansje H. had vermoord, waren: 'Laten de mensen toch alsjeblieft een beetje goed
over mij denken.'
Prof. Kempe legt de nadruk op het tragische van de zaak: de kinderlokker is vaak
'echt dol' op kinderen. Carp merkt op dat er vaak sprake is van een sinds de jeugd
aanwezige overschatting van de 'ongereptheid van kinderlijke lichaamsvormen
en
gedragingen.'
Hij geeft het voorbeeld van een twintigjarige jongeman, die aan het strand intiem
verkeer zocht met meisjes van omstreeks acht jaar. Na zijn arrestatie gaf hij te kennen,
op zoek te zijn naar 'een klein vriendinnetje', teneinde met haar zijn ervaringen te
kunnen opbouwen, beginnend bij kleine meisjes en eindigend bij 'de vrouw'.
beschaamd
'Opvallend was, hoe beschaamd deze twintigjarige jongen zich gevoelde in gezelschap van meisjes van eigen leeftijd en hoe verlegen hij zich tegenover hen gedroeg.
Deze houding veranderde geheel, wanneer hij zich te midden van kinderen bevond.
Hij kon dan dol-uitgelaten doen, ravotten, aanhalig zijn en zich zelf wanen een kind
te zijn.' Ook Kempe ziet in de omgang van de kinderlokker met het kind een 'herbeleving' van de eigen kindertijd.
Nu behoeft men in deze herbeleving op zich zelf nog niet iets pathologisch te zien.
Heel wat volwassen mannen en vrouwen dagdromen nog wel eens van het verloren
kinderparadijs. Verloofden en jonggehuwden houden er manieren van doen en praten op na, die zo kinderachtig zijn dat hun omgeving er alleen maar om kan lachen.
Carp spreekt hier van een daling van het persoonlijkheidsniveau'.
Maar wat bij 'normale' volwassenen een voorbijgaand moment is, dat is bij een kinderlokker een blijvende toestand. Hij is debiel, of in zijn ouderdom kinds geworden,
of wat Carp noemt 'in psycho-seksueel opzicht geretardeerd, anders gezegd: onvolgroeid. Hij is naar zijn leeftijd een volwassene, maar hij is in vele opzichten nog een
kind gebleven.
De aanblik van opgroeiende kinderen fascineert hem, omdat hij in hen iets van zijn
eigen jeugd herkent. Dat overkomt meer mensen, maar hij beleeft deze fascinatie
als een seksuele prikkel. Hij heeft, als zovelen, in zijn jeugd seksuele spelletjes gedaan met een vriendje of een vriendinnetje en hij zit nog steeds vast aan de herinnering. Hij wil die opwindende ervaring van vroeger nog eens weer beleven.
schrikreactie
Kinderlokkers die geweld gebruiken, zijn grote uitzonderingen. De meeste gevallen
van doodslag zijn het gevolg van een schrikreactie. Het kind begint te huilen. De
lokker, die' daarnet nog zo opgewekt babbelde met zijn jonge kameraadje, schrikt
van die plotselinge ommekeer en voor hij het weet, heeft hij het kind al de keel
dichtgeknepen.
Zo ging het met het meegelokte meisje uit Zandvoort. Toen de dader haar in de
atito zijn geslachtdeel liet zien, schrok zij en begon te huilen. 'Ik wist niet meer wat
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ik deed,' verklaarde de verdachte voor de rechtbank. 'vVas het angst voor ontdekking,
zoals u tegenover de politie hebt verklaard?' vroeg de president. 'Ik wist niet meer
wat ik deed,' herhaalde de man.
Zo ging het ook in.de gevallen van Wim de L., van Marcel N., van Hansje H., misschien ook met Corrie H. Waren zij niet geschrokken, hadden zij niet geroepen, dan
was het misschien niet zo tragisch met hen afgelopen.
Prof. dl'. J. Kloek, als zenuwarts verbonden aan de psyohia:trische observatiekliniek
van het gevangeniswezen in Utrecht, heeft de indruk dat seksuele delicten gepleegd
worden door mensen, die in opvoeding en genegenheid verwaarloosd zijn en door
degenen die letsel aan de hersenen hebben opgelopen.
Hij vindt bij vele seksuele delinquenten:
geestelijke onvolwaardigheid
of seksuele
ongebondenheid
in het voorgeslacht;
affectieve verwaarlozing,
pedagogische
verwaarlozing, vooral ook in seksueel opzicht; functiestoornissen
van het centrale
zenuwstelsel of vroegere ziekten, die het zenuwstelsel hebben beschadigd. Op de
honderd seksuele delinquenten
bleken er vijftien een hersenschudding
te hebben
gehad. Het vermoeden bestaat, dat het deel van de hersenen waar het reukorgaan
is gevestigd, grote betekenis heeft voor het geslachtsleven.
straffen helpt niet
Het ligt voor de hand dat men bij deze mensen, die in vrij ernstige mate geestesziek
zijn, met opsluiting niets bereikt. Bestraffing zal zelden effect sorteren. Een tijdlang heeft men hoge verwachtingen
gekoesterd van vrijwillige castratie, waarbij de
'vrijwilligheid' wel op een zeer dubieuze basis kwam te staan: de patiënt had de
keuze tussen een uitzichtloos verblijf in de inrichting en castratie, met daarop volgende invrijheidstelling.
Inmiddels is gebleken, dat castratie lang niet zulke mooie resultaten geeft als men
had gehoopt. V~~'scheidene gemstreerden
maakten zich op nieuw aan zedenmisdrijven schuldig en daarmee ging deze vorm van thempie de mist in.
Nu moet men bij dit alles niet denken, dat het kwaad steevast van één kant komt.
Het is een bekende ervaring dat kinderen vaak bewust of onbewust aanleiding kunnen geven tot zedendelicten. Bij een onderzoek, dat enkele jaren geleden in Nederland is ingesteld, kwam men tot de conclusie dat in 25 pct. van ruim tweehonderd
zedendelicten, waarbij meisjes het slachtoffer waren geworden, de kinderen zelf op
een of <LYJdere
wijze aanleiding hadden gegeven.
Het komt voor dat kinderen, die onvoldoende seksuele voorlichting hebben ontvangen, uit nieuwsgierigheid
op de avances van een ouder persoon ingaan. Ook onbewuste angsten, fantasieën en verlangens kunnen een rol spelen.
meisjes kopen
'Het is opvallend hoe vaak kleine meisjes zich al laten "kopen",' aldus prof. dl'. J. M.
van Bemmelen in zijn handboek Criminologie. En dl'. J. M. Havermans zegt in zijn
Vijfduizend verdachten: 'Men mag de seksuele belangstelling bij jonge meisjes niet
onderschatten.
En over de erotische taktiek van sommige kinderen moet men niet
te gauw verbaasd zijn. Een twaalfjarig plattelandsmeisje
schreef haar buurman van
middelbare leeftijd zeer sensuele liefdesbrieven, terwijl in een postcriptum de condities werden vermeld.'
Bekend is, dat vele prostituées in hun jeugd het slachtoffer zijn geworden van een
zedendelict. Men staat hier weer voor de bekende vraag van de kip en het ei: wordt
een meisje prostituée doordat zij in haar jeugd zo'n ellendige ervaring heeft gehad,
of heeft zij die ervaring min of meer uitgelokt door haar afwijkende aard?
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Toch zijn dergelijke 'gevolgen' betrekkelijk zeldzaam. De psychiater dr. A. F. W.
van Meurs, directeur van het Medisch Opvoedkundig Bureau in Den Haag, is van
mening dat over het algemeen de gevolgen minder erg zijn dan men vroeger vreesde.
Een kind dat het slachtoffer is geworden van een zedendelict, hoeft heus niet 'voor
het leven' gekwetst te zijn. Veel hangt af van de reactie van de ouders: als men in
zijn begrijpelijke ontsteltenis te veel gewicht aan de zaak geeft, kan men het probleem voor het kind nodeloos verzwaren.
schuld afwentelen
Veel hangt in dit alles natuurlijk ook af van de houding der opvoeders in het algemeen. De maatschappij wentelt de schuld maar al te graag af op de psychopaat,
zoals vroeger op de heks', maar men vergeet dat er óók schuld kan liggen bij de
ouders. 'Het gestoorde kind is vaak een symptoom van een gestoord milieu,' aldus
dr. Van Meurs, die concludeert: 'De misdaad aan het kind bedreven, is een ziekteverschijnsel van de samenleving, dat om maatregelen vraagt. Niet de delinquent is
de enige schuldige, ook de normale volwassene heeft schuld.'
De noodzaak van goede voorlichting aan het kind wordt bepleit door hoofdinspceteur J. Koopman, chef van de zedenpolitie in Amsterdam. 'Overal waar kinderen zijn,
zullen we mensen aantreffen die bepaalde dingen op het oog hebben. In parken, op
speelplaatsen, bij zandterreinen langs de rand van de stad, overal worden kinderen
meegelokt. In bioscopen, in zwembaden, waar maar keldertjes of andere ruimten
zijn, lopen kinderen gevaar.'
Naar zijn ervaring zijn het mannen met uitgesproken minderwaarigheidsgevoelens,
die contact zoeken met kinderen. Mannen, die bang zijn dat volwassen vrouwen zich
tegen hun verlangens zullen verzetten. Van kinderen verwachten zij minder tegenstand.
Heeft men zo iemand eenmaal op het politiebureau, dan zegt hij: 'Maar kinderen
zijn nu eenmaal gek op mij! Ze komen altijd bij mij zitten, ze willen spelen, ze klimmen op mijn schoot!' Het is vaak nog waar ook.
HANS VAN STRATEN

Als

U

het nog niet wist ...

Nationale

reclasseringsdag

1965

zaterdag 2 oktober
Actieperiode

20 september

tot 3 oktober

Mocht er plaatselijk een beroep op uw medewerking

worden gedaan (b.v.

als lid van het comité of als collectant) aarzelt u dan niet.
En anders doet u maar wat extra's in de bus op 2 oktober.
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KINDERBESCHERMING

normenproject van de nationale federatie voor
kinderbescherming
voogdij-i?stellingen
In het aprilnummer van dit blad werd door de heer W. Post een artikel aan bovengenoemd normenproject gewijd, waarin hij de algemene richtlijnen behandelde, en
aankondigde dat op de verschillende onderdelen van dit project nog nader zou
worden ingegaan.
Zoals bekend werden door de Nationale Federatie werkgroepen ingesteld, waarin
werd samengewerkt door vertegenwoordigers
van een aantal instellingen die zich
met een onderdeel van het kinderbeschermingswerk
bezig houden.
Een van de taken die Humanitas reeds ongeveer 15 jaar geleden op zich heeft
genomen, is het voogdijwerk, en als zodanig is Humanitas dan ook een officiële
voogdij-instelling.
Het is misschien goed om hier ten overvloede nog even de hoofdlijnen van deze
vorm van kinderbescherming
weer te geven. Het belangrijke onderscheid met alle
andere vormen van maatschappelijk werk is dat de voogdij-instelling de totale verantwoordelijkheid
voor kinderen op zich neemt. Dit gebeurt nadat de eigen ouders
vrijwillig of gedwongen van hun ouderlijke macht afstand hebben gedaan.
Alle aspecten van de opvoeding van deze kinderen vragen de aandacht van de voogdij-instelling, die hierin niet slechts adviserend, maar handelend en beslissend moet
optreden.
Het bestuur van de instelling delegeert een groot deel van deze verantwoordelijkheid
aan de daartoe opgeleide beroepskrachten. Deze kunnen echter de opvoeding ook niet
zelf ter hand nemen, doch plaatsen de kinderen in pleeggezinnen en tehuizen. Aangezien de meeste kinderen door wat ze hebben meegemaakt niet tot de gemakkelijksten behoren, is het selecteren en begeleiden van de gezinnen en tehuizen waar zij
geplaatst worden geen eenvoudige opdracht.
De groep die op zich nam de normen voor dit werk op te stellen, stond dan ook voor
een verantwoordelijke
en veelomvattende
taak. Zij begon haar werkzaamheden
in
mei 1963 en beëindigde deze in maart 1965. Bijna 2 jaar dus, waarin 1 maal per 3
weken vergaderd werd, en in die tussentijd door de verschillende leden over een
bepaald onderdeel 'huiswerk' werd gemaakt.
Aanvankelijk nam namens Humanitas mejuffrouw D. Rijz, hoofd-maatschappelijk
werkster van het voogdijwerk, zitting in de commissie. In die tijd volgde ondergetekende als bestuurslid met belangstelling haar verslagen. Vragen die toen bij mij
rezen waren: Hoe kun je nu normen maken die algemene geldigheid hebben? En dat
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voor instellingen die een totaal verschillende historische achtergrond hebben, verschillende levensbeschouwing,
verschillende grootte en nog zo veel verschillen meer?
En dan bovendien nog niet alleen voor nu maar ook voor de verdere toekomst? En
ten slotte: je kunt wel formuleren hoe het idealiter zou moeten zijn, maar je moet
toch rekening blijven houden met de beschikbare mogelijkheden!
Het blijkt dat de commissie zelf op al deze punten ook heel wat hoofdbrekens heeft
gehad. Toen mejuffrouw Rijz in september 1964 naar Amerika vertrok, en Humanitas
mij verzocht om in de werkgroep haar plaats in te nemen, werd mij een stapel notulen en voorlopige nota's ter hand gesteld, waaruit het zwoegende zoeken naar de
synthese wel was te lezen.
Een zeer groot deel van het werk was al verricht, toen ik mijn entree maakte. Mijn
eerste indruk was toen al dadelijk dat hier een goed op elkaar ingespeelde groep aan
het werk was, en in het halfjaar dat ik vervolgens heb mogen meedraaien, is deze
indruk sterk bevestigd. Zeer boeiend was het leren kennen van elkanders denk- en
werkwijze. Uit het moeten formuleren van richtlijnen ontstond als vanzelf de noodzaak om het eigen werk met kritische ogen opnieuw te bezien. Het bekende kwaaltje
'instellingsblindheid',
vond hier een voortreffelijk medicijn.
Het is misschien een te hoog gestemde verwachting dat deze gezamenlijke arbeid
zal bijdragen tot beter begrip tussen de instellingen onderling. Toch moet van de
geest waarin de groep werkte iets terug te vinden zijn in het rapport.
Dit rapport is uiteindelijk geschreven door een lid van de commissie, drs. H. J. P. M.
Veraart, directeur van de Vereniging van Katholieke Voogdij-instellingen.
Hij heeft
op zeer bewonderenswaardige
wijze uit de stapels losse werkstukken een sluitend
geheel samengesteld, en dit op even bewonderenswaardige
wijze nog eens VOOl'gelegd aan de kritische beoordeling van zijn mede-commissieleden.
In zijn inleiding schrijft de heer Veraart o.a. dat er wel meer dan eens duidelijke
tegenstellingen
in visies op methodische en organisatorische
kwesties naar voren
Kwamen, doch dat geprononceerde verschillen in zienswijzen van levens- en wereldbeschouwelijke aard geen rol hebben gespeeld.
de inhoud van het rapport betreft

o.a.:

- Plaats en functie van de voogdij-instellingen
in de kinderbescherming.
Hier wordt aandacht gegeven aan de taak van de instelling: 'de volledige verantwoordelijkheid van de door de rechter aan haar toevertrouwde
pupillen'. De juridische aspecten hiervan, het acceptatiebeleid
(welke kinderen horen wel bij ons,
welke niet), de samenwerking met andere kinderbeschermingsinstanties.
- Het opvoedingsplan.
Dit heeft tot doel: 'de optimale ontwikkeling van het betrokken kind'. Hierbij komt aan de orde opvoedingsmilieu,
waarbij men de keuze
heeft tussen pleeggezin, tehuis of beroepspleeggezin.
Ook het onderwijs hoort in dit plan thuis,en, een heel belangrijk punt, het vaststellen
van de contactregeling
tussen kind en eigen familie. Het kind moet steeds gezien
worden in het licht van zijn toekomst en in verband met zijn achtergrond. Dit kan
zelfs tot consequenties hebben dat de band tussen het kind en zijn ouders geheel
verbroken wordt, maar, en dat is de strekking van het rapport telkens weer, dan
moeten alle aspecten gedegen overwogen zijn. Een van de normen die in dit verband
gesteld wordt is minimaal 1 maal per jaar het opvoedingsplan aan een kritische beschouwing onderwerpen.
- Voogdijaanvaarding
is een besluit van het bestuur of daartoe gemachtigde bestuurscommissie. Het verzamelen van de benodigde gegevens over het betreffende
kind en alles wat verder vooraf moet gaan aan de voogdij aanvaarding wordt in handen gegeven van de hoofd-maatschappelijk
werk(st)er.
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- De plaatsing van het kind wordt besproken met ouders, kind en internaat of
pleeggezin.
Uitvoering en begeleiding van de plaatsing behoren tot de taak van de maatschappelijk werker.
- Beëindiging van de voogdij: de beslissing hiertoe zal dikwijls door de voogdijinstelling zelf genomen worden. Als moeilijkheden zijn hiervoor: herstel van de
ouderlijke macht, voogdij-opdracht, aan pleegouders, huwelijk of pupil.
Voor dergelijke gewichtige beslissingen wordt weer een bestuursbesluit vereist.
Het rapport besteed verder aandacht aan de organisatie van de voogdij-instellingen,
waarbij over aantal en deskundigheid van bestuursleden zowel als medewerkers richtlijnen worden gegeven, de taken van ieder worden afgebakend, de communicatie
wordt gestimuleerd.
Ook voor rapportage, dossiervorming, kantoorruimte en auto's (om maar enige punten te noemen) zijn normen opgesteld.
Bijzonderheden zouden hier te ver voeren. 'Wel verdient één punt de aandacht en
wel de 'caseload', ofte wel het aantal gevallen dat door één maatschappelijk werkster
kan worden behartigd.
De in 1956 gepubliceerde 'analyse van de werkzaamheden van een maatschappelijk
werkster bij de voogdijvereniging
Humanitas', is door de commissie in zijn geheel
overgenomen en als bijlage bij het rapport gevoegd.
De daarin genoemde caseload van 30 pupillen per m.w. is dus thans als norm voorgesteld.
Uit dit ene voorbeeld alleen al blijkt wel dat de praktische situatie van vandaag nog
heel wat wijzigingen zal moeten ondergaan voordat de in het rapport voorgestelde
normen werkelijkheid zijn geworden.
Tot besluit een zinsnede uit het rapport: 'De werkgroep hoopt thans maar, dat de
schriftelijke neerslag van haar werkzaamheden
voor de Nederlandse voogdij-instellingen vrucht zal dragen.'

M. PLOEG

ouderdom en literatuur (boekbespreking)
In deze gebundelde artikelenreeks, die oorspronkelijk is verschenen in de lOde jaargang, 1964, van het tijdschrift 'Bejaardenwerk' brengt de schrijver een aantal citaten
bijeen van bekende Nederlandse dichters en prozaïsten, die de bejaarde mens tot
onderwerp hebben. In zijn verbindend en verklarend commentaar gaat hij er dan
vanuit, dat kunstenaars in hoge mate het vermogen bezitten personen en toestanden
in enkele woorden helder te tekenen. Zo kunnen zij dan bij anderen, incasu bij praktische werkers in de bejaardenzorg, het inzicht verhelderen en hen nader brengen
tot, enerzijds, de visie op anderen op de ouderdom en, anderzijds, van de oudere
mens op zich zelf.
Men kan waardering hebben voor deze poging en de literaire kennis die er aan ten
grondslag ligt, maar menen dat de schrijver in deze moeilijke opzet niet goed is geslaagd. Het betoog is wat chaotisch, en de benadering van het probleem ouderdom
en dood blijft oppervlakkig. Het is mij niet duidelijk geworden waarom deze artikelenreeks als boekje is uitgegeven. Misschien vindt de schrijver tijd het onderwerp:
'Het beeld van de ouderdom in de literatuur' nog eens grondiger te behandelen.
drs. M. FOOHT

77

DE ALGEMENE

BIJSTANDSWET

een studieconferentie
betreffende de algemene bijstandswet

en de

organen voor overleg en advies

Aan de conferentie (te Amersfoort, op 12 juni 1965) werd deelgenomen door leden
van Humanitas die zitting hebben in het college voor de verlening van bijstand,
de commissie van advies of de raad voor overleg in hun woonplaats, en een aantal
belangstellenden, in totaal 47 personen.
De conferentieleider,
mr. 'vVo G. Verkruisen, wees er in zijn openingswoord onder
meer op dat het op deze dag vooral zou gaan om het gezamenlijk ontdekken van
enkele lijnen in een nog onoverzichtelijke materie, om onze gedachten voor de toekomst beter te kunnen bepalen. Zowel de algemene bijstandwet als de rijksregeling
betreffende de 'organen voor overleg en advies' laten veel ruimte voor het zoeken
van eigen wegen in de Nederlandse gemeenten. Maar ook bestaat er bij vele gemeentebesturen en -raden nog onvoldoende inzicht en begrip voor de bedoelingen
van de algemene bijstandswet, hetgeen duidelijk wordt als men de besluiten bekijkt
die in sommige gemeenten op voorstel van B. en 'vVo worden genomen, kennelijk
zonder dat de gemeenteraad in de gelegenheid is geweest zich een gefundeerd oordeel te vormen over de beste wegen tot uitvoering van de ABW.
Na een korte toelichting op de beide gespreksnota's splitste de conferentie zich in
drie discussiegroepen.
Groep I verdiepte zich in een aantal vragen betreffende de c 0 mis s i e van
a d v i e s (art. 75 ABW). De groep was o.a. van oordeel:
- uitvoering van de wet en advisering betreffende het bijstandsbeleid mogen niet
aan één instantie worden opgedragen; bijstandsverlening
moet verzorgd worden
door een klein en zuiver gemeentelijk orgaan, daarnaast is het wenselijk een commissie van advies te hebben waarin het maatschappelijk werk duidelijk is vertegenwoordigd;
- bij de behandeling van bijstandsaanvragen
kunnen B. en \V. (of het college voor
verlening van bijstand) zich ad hoc laten adviseren door deskundigen, wanneer het
om bijzondere problemen gaat (b.v. agrarische bedrijfsvoering);
- bezwaarschriften dienen door of namens B. en W. te worden behandeld, niet door
de commissie van advies of een daar uit aangewezen sectie;
- de commissie van advies zal o.m. aandacht moeten besteden aan de uitvoering
van art. 2 van de ABW: het geven van voorlichting, en eventueel bemiddeling, inzake de mogelijkheden van dienstverlening (w.o. het maatschappelijk werk);
- het opstellen van normen voor verlening van bijstand en het behandelen van de
aanvragen zijn geen taken voor het maatschappelijk werk (noch organisatorisch, noch
qua deskundigheid);
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- nadere bestudering is nodig betreffende de vraag of de gemeenteambtenaar
die
met aanvragers van bijstand het eerste gesprek heeft, zijn 'diagnose' moet beperken
tot zuiver en alleen de gronden voor eventuele bijstandsverlening,
of wel moet uitbreiden tot de ruimere levenssituatie en sociale problemen van de aanvrager en de
behandelingsmogelijksheden
vanwege het maatschappelijk werk e.d.;
opgemerkt werd dat in het laatste geval de aanvragers van bijstand zouden worden
bevoorrecht boven andere categorieën, die uitkeringen van de overheid ontvangen
zonder onderzoek van hun sociale problemen.
Groep II verdiepte zich in enkele vragen betreffende het c 0 11 e g e voo r d e
ver 1 en i n g van bij sta n d (art. 72 ABW).
De groep was o.a. van oordeel:
- het college moet zich beperken tot het vaststellen van de normen voor bijstandsverlening, de gevallenbehandeling
dient als regel aan de gemeentelijke sociale dienst
te worden' overgelaten;
- in sommige gemeenten zal nog geruime tijd nodig zijn om los te komen van de tradities van de armenwet, nodig is allereerst dat het college zich gaat beperken tot het
normeren van de verlening van materiële bijstand;
het college moet dus bestaan uit een klein aantal financieel-economische deskundigen
(zo nodig te betrekken uit naburige gemeenten!), het kan zich over algemene beleidslijnen laten adviseren door de commissie van advies;
- het kan van nut zijn iemand uit de kring van het maatschappelijk werk in het
college op te nemen, vooral om toe te zien op het duidelijk 'ontkoppelen' van bijstand- en dienstverlening, en de uitvoering van art. 2 ABW (voorlichting en bemiddeling).
In de plenaire discussie kwam als wenselijkheid nog naar voren dat de vereniging
Humanitas in al zijn geledingen waar nodig de taak op zich neemt informatie te verschaffen over de (naar ons inzien) beste wegen van uitvoering van de ABvV. Verouderde vormen van armenzorg moeten we geleidelijk trachten te doen verdwijnen,
waarbij ons inzicht als vereniging voor maatschappelijk werk duidelijk gesteld moet
worden.
De conferentie had in meerderheid de stellige indruk, dat in de meeste gemeenten
de bijstandaanvragers
van gemeentewege onvoldoende worden voorgelicht over Humanitas en dat bemiddeling ook minder plaatsvindt dan verwacht zou mogen worden.
Het lijkt er op dat kerkelijk meelevenden vrij vanzelfsprekend worden voorgelicht
over (bemiddeld naar) het kerkelijk maatschappelijk werk, maar dat buitenkerkelijken vrij automatisch in aanmerking worden gebracht voor dienstverlening door de
gemeente. Onder deze omstandigheden
is het nodig dat het plaatselijk afdelingsbestuur van Humanitas nog eens duidelijke afspraken maakt met de betrokken wethouder en andere belanghebbenden,
om het principe van eigen keuzevrijheid van de
hulpzoekende nog eens extra te onderstrepen.
Voor Humanitas zelf vloeien hier twee taken uit voort:
Ie. de gemeentelijke instanties moeten door het afdelingsbestuur
worden geïnformeerd over de mogelijkheden van hulpverlening door de plaatselijke afdeling (waarbij het wel of niet aanwezig zijn van een maatschappelijk werker voor een groot deel
de mogelijkheden bepaalt),
2e. voor de bevolking, en met name de buitenkerkelijken,
zal 'Humanitas' steeds
meer een begrip moeten worden, want waar het aantal hulp aanvragen gering blijft
is dat vaak een gevolg van onbekendheid.
Hierbij kwam nog eens duidelijker naar voren dat zowel kerkelijke instellingen als de
vereniging Humanitas méér te bieden kunnen hebben dan hulpverlening door een
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maatschappelijk werker. Het is de plicht van ieder gemeentebestuur
om zich voortdurend op de hoogte te stellen omtrent de vraag: hoe ontwikkelen zich de particuliere en kerkelijke instellingen, voor welke diensten en hulp kan ik op ze rekenen?
(En minstens even belangrijk: hoe kan ik ze door middel van subsidie en anderszins
daartoe nog beter in staat stellen!).
De conferentieleider
vroeg de deelnemers om er aan mee te werken dat via de gewestelijke secretarissen het hoofdbestuur op de hoogte blijft van de ontwikkelingen
in de diverse gemeenten.
In gi'oep III werd gesproken over de p I a a t s e I ij k e 0 r g a n e n van 0 ver leg
en a d v i e s op maatschappelijk terrein.
Zoals te verwachten was bleken de ervaringen met dergelijke organen in de eigen
gemeente zeer verschillend te zijn.
In de ene gemeente was vanuit de adviescommissie inzake de bijstandswet de behoefte opgekomen aan een nauwer overleg en een betere presentatie, vooral naar de
overheid toe, van de kerkelijke en particuliere organen voor maatschappelijk werk. In
een andere gemeente bestond al enige tijd een raad voor maatschappelijk
werk, in
weer een andere is er een welzijnsorgaan en in de meeste andere gemeenten waaruit
er deelnemers waren, bleek er nog slechts 'iets onduidelijks gaande te zijn'. De
meesten vonden de zaak ingewikkeld en zeiden voornamelijk gekomen te zijn om
naar anderen te luisteren en te horen hoe bij hen de materie aangepakt was.
Een gevaar van het luisteren naar anderen kan zijn dat men de oplossing van de
ander als enige mogelijkheid ziet en daarom overneemt. Dat gevaar zat er niet zo
gauw in, omdat de pogingen tot oplossingen zo verschillend waren. Duidelijk bleek
ook wel, dat de plaatselijke omstandigheden
een grote rol dienen te spelen bij de
bepaling van de juiste opzet van een overleg- en adviesorgaan.
In de ene gemeente is er sterk ontwikkeld gemeentelijk maatschappelijk
werk en
zwak particulier initiatief, in de andere is het particulier initiatief redelijk ontwikkeld maar kan men elkaar door onderling wantrouwen moeilijk vinden. In weer een
andere hebben gespecialiseerde vormen van maatschappelijk
werk zich veel meer
ontwikkeld dan het algemeen maatschappelijk
werk. Dit kan verschillende
consequenties hebben voor de meest gewenste samenstelling en taken van overlegorganen.
In ieder geval leek ook in plaatsen met minder dan 75.000 inwoners een overlegvorm
voor het algemeen maatschappelijk werk vaak wenselijk, of een breder opgezet overlegorgaan voor het maatschappelijk
werk als werksoort. Zo'n orgaan z'ou lang niet
altijd de stichtingsvorm behoeven te hebben of over eigen functionarissen behoeven
te beschikken.
Taken zouden kunnen zijn: onderlinge informatie en overleg; presentatie naar de
overheid toe; inzicht verkrijgen in plaatselijke behoefte aan maatschappelijk
werk,
al of niet door middel van onderzoek; advies aan deelnemende organen en overheid.
In veel plaatsen, soms ook met minder dan 75.000 inwoners, zou er wel behoefte
bestaan aan overleg op breder terrein, nl. tussen verchilIende werksoorten, waarvan
maatschappelijk werk er één is. Ook dat functioneel opgebouwde overlegorgaan zou
niet altijd de stichtingsvorm en eigen functionarissen behoeven te hebben.
vVaI1l1eer er in een gemeente nog geen maatschappelijk opbouwwerk verricht wordt,
dan zou dit ook niet in dit br~ed opgezette orgaan vertegenwoordigd
moeten zijn.
vVel kan het soms wenselijk zijn dat er met maatschappelijk opbouwwerk begonnen
wordt in bepaalde delen van de gemeente en dat een functionaris daarvoor ergens
op gemeentelijk niveau in dienst is. Hij zou dan eventueel door (een functinnaris
van) het brede overlegorgaan werkbegeleiding kunnen ontvangen.
Er zou voorts een soort werkcommissie voor opbouwwerk gevormd kunnen wnrden
en werkgroepen voor opbouwwerk in die delen van de gemeente waar met opbouw-
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werk begonnen wordt. Er moet vooral vermeden worden om het opbouwwerk zwaarder te maken dan het is door het al deel te laten nemen aan gemeentelijke organen,
zonder dat het er in feite is.
Wat betreft de bestuurssamenstelling
van alle genoemde organen zou het de voorkeur verdienen wanneer de deelnemende partners hiertoe voordrachten zouden kunnen doen, ook al zou er geen sprake zijn v~m eigenlijke vertegenwoordiging.
In de plenaire vergadering werd dit alles gerapporteerd en kwam er een schema op
het bord te staan over de mogelijke overlegorganen en hun onderlinge relaties, alsmede de plaats van het maatschappelijk opbouwwerk in dit geheel.
In zijn samenvatting wees de conferentieleider
er nogmaals op, toch vooral geen
pah'onen klakkeloos uit de andere gemeenten of de rijksbijdrageregeling
over te
nemen, maar altijd uit te gaan van de plaatselijke situatie.
Ten slotte werd afgesproken (a) het verslag van deze conferentie t.Z.t. toe te zenden
aan alle afdelingen en gewesten, en (b) de hier besproken onderwerpen waar mogelijk en nodig te laten terugkomen op de vergaderingen der Verenigingsraad en de
gewestelijke raden.

H. A. E. Z IJ L MAN
P. ALBAHDA

250 vragen en antwoorden inzake de
algemene bijstandswet en de groepsregelingen
(boekbespreking)
door B. Fels en F. M. F. Fels. Uitg. N .V. AE. E Kluwer, Deventer. 88 blz. Prijs

f 4,95.

De schrijvers behandelen in het werkje de algemene bijstandswet, de wet werkloosheidsvoorziening
en de rijksgroepsregelingen.
De tekst van de wetten op de voet
volgend formuleren zij een aantal vragen betrekking hebbende op de interpretatie
van wetsartikelen, resp. zinssneden en woorden daaruit. Tevens geven zij waar nodig
voorbeelden die de tekst kunnen verhelderen. Betreffende artikel 2, lid 1 van de
algemene bijstandswet worden b.V. vragen gesteld als: '\'Vat wordt verstaan onder
"dienstverlening"',
en 'Welke betekenis moet worden gehecht aan het woord "desgewenst"'. Op beknopte en duidelijke wijze worden de antwoorden gegeven.
Het boekje is blijkens het voorwoord van de schrijvers o.a. bedoeld om te worden
gebruikt door instellingen voor maatschappelijk werk, kerkelijke besturen en diaconiën en de gemeentelijke sociale diensten. De schrijvers wensen het dus ook in handen te zien van personen die het maatschappelijk werk niet beroepsmatig uitoefenen:.
Hoewel het zeker voor deze categorie belangstellenden
geschikt mag worden genoemd, menen wij dat het met het oog hierop aan waarde zou hebben gewonnen
indien de volledige tekst van de onderscheiden wetten en regelingen tevens zou zijn
opgenomen. Te zamen met deze tekst leent het boekje zich echter uitstekend voor
een algemene oriëntering, terwijl het ook op de meeste uit de praktijk voortkomende
vragen een antwoord zal geven.
A. V A N 0 0 S TEN
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GEZINSVERZORGING

besturenconferentie gezinsverzorging 1965

De jaarlijkse besturenconferentie
was dit keer gewijd aan het ''vVerkgeverschap'.
Het onderwerp werd door een tweetal deskundigen ingeleid. De heer J. Breevaart
uit Dordrecht gaf als eerste zijn visie, waarbij voornamelijk de gezagsverhoudingen
binnen een goed geleide organisatie tot uitgangspunt dienden.
Mevrouw M. van der Sterren-Jonkmans uit Amsterdam, benaderde het onderwerp
vanuit de samenwerking tussen bestuur en leidster: een proces van interactie, noodzakelijk voor het goed 'lopen' van een organisatie.
Het verschil in uitgangspunt - voor de eerste en tweede spreker wellicht het best
aan te geven als gebaseerd op respectievelijk de formele en de informele structuur
van een organisatie - bood een aantrekkelijk geheel, waarover de conferentiegangers
zeer geanimeerd van gedachten hebben gewisseld. Hieronder zullen wij de uitgmlgspunten van de beide inleiders in een beknopte 'beschouwing weergeven.
verhouding

bestuur - leidster

Zoals gezegd koos de heer Breevaart zijn uitgangspunt vanuit de gezagsverhoudingen die er - strikt formeel - van 'boven naar beneden' in de gezinsverzorging zijn.
Het bestuur bepaalt het beleid; leidster, gezinsverzorgster en gezinshelpsters dienen
zich hiernaar te richten.
De beleidsuitspraken van een bestuur zijn echter door tal van factoren gebonden. In
de eerste plaats zijn er beleidszaken, die rechtstreeks aan de bepalingen van de overheid gebonden zijn. Het bestuur is er echter verantwoordelijk
voor, dat deze bepalingen worden uitgevoerd. (Is het bestuur het er niet mee eens, dan dient het
wegen te zoeken tot verandering; zolang de bepalingen gelden dienen zij echter te
worden nageleefd.)
Aan de tot standkoming van het beleid zal natuurlijk ook de leidster meningvormend
kunnen meewerken; voor de beslissing blijft echter het bestuur verantwoordelijk.
Om deze verantwoordelijkheid
ook werkelijk te kunnen aanvaarden, dient het bestuur regelmatig door de leidster te worden i;lgelicht, zowel mondeling als schriftelijk. De leidster legt hierbij tevens verantwoording
af over haar werkzaamheden.
Bij de door de leidster te geven inlichtingen zag de heer Breevaart voor de gezinsverzorging voornamelijk twee punten: a) de hulpverlening; b) de personeelssituatie.
Het bestuur zal een duidelijk - doch globaal - inzicht moeten hebben in de wijze
waarop en de mate waarin hulp in de gezinnen wordt geboden.
De informatie over de personeelssituatie
zal meer gedetailleerd moeten zijn; deze
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zal onder meer bevatten gegevens over personeelmutaties, de verhouding tussen personeelssterkte en het aantal aanvragen en vermelding van bijzondere feiten.
Deze feitelijke informaties dienen logischerwijze te worden aangevuld met vermelding van alle bijzonderheden, die zich in de praktijk voordoen.
Geeft de uitvoering van een bepaald beleid in de praktijk moeilijkheden, dan zal de
leidster in de gelegenheid moeten zijn hierover haar bezwaren kenbaar te maken.
De beleidsregels dienen ter bevordering van een goede organisatie; zij mogen derhalve nooit remmend werken op de praktijk. Dit houdt in: de beleidsregels geven de
achtergrond waartegen zich de praktijk van de gezinsverzorging 'afspeelt'.
De leidster moet zelfstandig beslissingen kunnen nemen; beslissingen, die zij achteraf moet kunnen verantwoorden tegenover de leiding gevende bestuursleden.
Hierbij dient de mogelijkheid van beroep op het afdelingsbestuur (of alleen op voorzitter of een andere contactpersoon) te blijven bestaan.
Als men van een leidster, aldus de inleider, vergt dat zij zich achteraf tegenover de
leiding voor haar daden moet verantwoorden, dan moet het bestuur z.i. daartegenover
ook altijd klaar staan en toegankelijk zijn voor overleg tevoren, dus voor het geval de
leidster meent eerst het beleidsstandpunt
te moeten kennen alvorens te handelen.
Samenvattend kan worden gezegd, dat de relatie bestuur - leidster door een duidelijke wisselwerking moet worden bepaald. Op grond van (o.a. door de leidster gegeven) adviezen bepaalt het bestuur het beleid en treft maatregelen; over de getroffen
beleidsregelen zal de leidster steeds haar mening moeten kunnen geven.
verhouding

leidster - personeel

(gezinsverzorgsters/-helpsters)

Namens het bestuur oefent de leidster gezag uit over de verzorgsters/helpsters.
Over het algemeen spelen de verhoudingen in de gezinsverzorging zich af in een
apparaat van nog zó geringe omvang, dat het elkaar - wederzijds - kennen (het
bestuur inbegrepen) nog mogelijk is. Dit elkaar kennen moet echter niet inhouden,
dat de communicatie (leidster als intermediair tussen bestuur/personeel)
gaat afwijken van de lijnen uit het gezagsschema.
Een persoonlijk beroep op het bestuur door verzorgsters en helpsters moet echter
steeds mogelijk blijven.
Een punt van zeer groot belang acht inleider de regelmatige onderlinge contacten
met leidster, verzorgsters en helpsters. Deze bijeenkomsten dienen het gemis aa.n
dagelijks onderling contact enigszins te compenseren. Tevens stimuleren zij het gevoel te behoren tot één werkgemeenschap.
In het slot van zijn betoog stond de heer Breevaart stil bij de kwaliteiten die een
leidster dient te hebben om haar functie goed te kunnen vervullen.
Door middel van een vergelijking met een bedrijf komt hij tot een drietal kwaliteiten,
die van directrice, bedrijfsleider en personeelschef. Daarnaast ziet de heer Breevaart
ongetwijfeld het belang van de kwaliteiten die zij als maatschappelijk werkster dient
te hebben; het aspect van de bedrijfsvoering zou hij daaraan echter niet Olldergeschikt willen maken.
In het algemeen pleit de heer Breevaart voor de vaststelling van grondregels, waarnaar de organisatie, met alle mensen cIie daarin werken, zich zo goed mogelijk richt.
De samenwerking

bestuur/leidster

Mevrouw M. v. d. Sterren-Jonkmans begon haar inleiding met te constateren, dat het
goed is een inleiding als die van de heer Bt"eevaart vooraf te hebben. 'Te weten hóe
het eigenlijk hoopt, als je naar de pmktijk van het werk gaat kijken, is altijd goed.
Want die praktijk klopt niet altijd met de theorie; moeilijkheden doen zich toch voor.
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In de uitgangspunten

van haar betoog heeft mevr. v. d. Sterren de samenwerking
tussen bestuur en leidster aangegeven als een proces; waarbij beide partners zich
geregeld moeten afvragen hoe zij hieraan hun bijdrage kunnen leveren.
Tijdens dit proces kunnen allerlei communicatiemoeilijkheden
optreden. Veel tijd en
energie is dan vaak nodig om de stroeve communicatie weer vlot te krijgen.
Om dit te voorkomen pleitte de inleidster voor een goed contact tussen beshmr en
leidster; belangrijk hierbij is ongetwijfeld het uit het bestuur aanwijzen van een
veltrouwenspersoon. De leidster zal een adviserende stem moeten hebben.
(Het onderzoek van mevrouw dr. In 't Veld heeft aangetoond dat de besturen over
het algemeen té ver van het werk afs'taan!)
Aan het inwerken van de leidster zal veel tijd besteed moeten worden. Men dient
er vanuit te gaan, dat voor de komende leidster alles vreemd en nieuw is.
De organisatie van Humanitas zal een doolhof voor haar zijn, als niet duidelijk wordt
aangegeven hoe de verhoudingen en verantwoordelijkheden
liggen.
De nieuwe woonplaats kan voor de leidster een labyrint zijn; hoe ligt het patroon
van sociale instellingen? Besturen kunnen hierbij vaak hulp bieden.
Verder acht inleidster de introductie bij plaatselijke instellingen voor maatschappelijk
werk van belang.
Het bekend maken met de beleidslijnen van het beshmr zal niet alleen in het begin
moeten geschieden. Als in een later stadium van werken de achtergronden wat duidelijker geworden zijn, is het goed de beleidspunten opnieuw aan de orde te stellen.
'Een taakomschrijving ,is hierbij van groot belang, voor leidster en bestuur.
Als laatste punt, belangrijk bij het inwerken van een nieuwe leidster, noemde de
inleidster de administratie. Een maatschappelijk werkster zal gauw de neiging hebben op dit punt enige terughoudendheid
te betonen. Het bestuur zal zich dan ook
duidelijk dienen te beraden wie haar deze inlichtingen zal geven; een deskundige op
administratief gebied is binnen de bestuursformatie zeker gewenst.
Als dan het bestuur het werk op verantwoorde wijze heeft overgedragen zal verwacht
mogen worden, dat de leidster op zelfstandige wijze het werk zal verrichten. Dit
kan echter niet betekenen, dat het bestuur ook volledig de verantwoordelijkheden
uit handen geeft. Voor de aan haar gedelegeerde taak blijft de leidster verantwoording verschuldigd aan het bestuur; regelmatige inlichtingen aan het bestuur zijn
dan ook gewenst. Als beste vorm van informatie ziet mevrouw v. d. Sterren voor het
bestuur het door de leidster schriftelijk uit te brengen verslag met mondelinge toelichting. De belangrijkheid van deze rapportage werd door de inleidster onderstreept
met de constatering dat klachten vaak niet eel,der worden geuit, dan nadat zij al
tot moeilijkheden aanleiding hebben gegeven.
Mevrouw v. d. Sterren besteedde vervolgens aandacht aan de inhoud van de rapportage. Hierbij sluit zij graag aan bij de mening van de heer Breevaart:.
De moeilijkheid van rapportage aan besturen in het maatschappelijk werk wordt
gevormd door het feit, dat het beroepsgeheim een rem betekent op het geven van
feiten, waarvan weer vaak een te globale weergave daarvan het gevolg is. De besturen worden dan weer onvoldoende ingelicht.
Een bedwingen van nieuwsgierigheid door de bestuursleden acht inleidster wel gewenst; aan de andere kant is zij van mening, dat de leidster zich zal dienen te beraden op de algemene punten die zij in het verslag zal kunnen verwerken. Dit zijn
er vele. Inleidster geeft enkele voorbeelden:
\iVelke aanvragen om hulp kwamen binnen?
- Waarop ligt hierbij het zwaartepunt?
- Treden er verschuivingen
op door maatschappelijke
veranderingen:
b.V. door
meer arbeid van gehuwde vrouwen, door het ouder worden van de bevolking of door
het feit, dat minder huishoudelijke hulp beschikbaar is?
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- Hoe is de verhouding t.O.V. andere organisaties?
- Zijn er moeilijkheden met personeelsleden?
- Hoe staat het met de vervoersmiddelen en andere outillage?
- Plaatsing van gezinsverzorgsters buiten eigen levensbeschouwelijke
sfeer. Hoe
wordt dit gehanteerd?
Indien zich in het werk bepaalde moeilijkheden voordoen, dan is het voor de leidster
vaak een heel karwei door middel van een nota verbeteringen aan te geven.
Een eerste behandeling van deze punten in een volledige bestuursvergadering
is
meestal ook niet de aangewezen weg. Inleidster pleitte dan ook voor de mogelijkheid
van rechtstreeks contact van de leidster met b.v. één bestuurslid (als vertrouwenspersoon uit het bestuur) of met een bestuurscommissie (b.v. enkele bestuursleden,
waaronder deskundigen).
Mevrouw v. d. Sterren ziet hierin vele voordelen, die ook in de praktijk zijn aangetoond. Het zich speciaal verdiepen in het werk van de leidster door een kleine groep
mensen is uitermate belangrijk. Een ongevraagd advies van de leidster kan via de
vertrouwenspersoon
of de kleine commissie voor een betuursvergadering
worden
voorbereid. Voor de gezinsverzorgsters vervult de leidster deze functie; het is niet
onlogisch, dat ze aan een dergelijke contactvorm zelf ook behoefte heeft.
De verhouding bestuur - leidster zal voor de leidster steeds een spanning betekenen
tussen behoefte aan steun en medewerking enerzijds en de behoefte aan zelfstandigheid anderzijds. Het bestuur kan in de ondersteunende functie veelal niet verder
gaan dan bepaalde handreikingen; het mogelijk maken van supervisie, het tonen van
belangstelling e.d. Zijn er persoonlijke moeilijkheden, dan zijn de beleidslijnen niet
de aangewezen weg, waarlangs een oplossing kan worden gevonden. Ook de supervisie kan hier veelal geen oplossing bieden, omdat deze zeker niet bedoeld is voor
persoonlijke moeilijkheden buiten het werk.
Terugkerend tot de informatie die een bestuur als hulpmiddel bij zijn bestuurstaken
nodig heeft, meent mevrouw v. d. Sterren, dat - los van de door de leidster te geven
inlichtingen - de landelijke organisatie een grote steun moet zijn. Conferenties,
nota's, artikelen in het kaderblad zullen hierbij o.m. de media zijn. Ook de subsidiëring geeft bepaalde impulsen aan het werk. Ingrijpende wijzigingen in de plaatselijke situatie zullen veelal ook hun terugslag op het bestuursbeleid vertonen.
AI met al zal het bestuur steeds kritisch moeten zijn t.a.v. optredende wijzigingen
in de plaatselijke situatie; een goede aansluiting van het werk op de reële situatie
blijft een bestuursverantwoordelijkheid.
werkgeverschap

ten opzichte van de gezinsverzorgsters/-helpsters

De contactellj tussen bestuur en de uitvoerders in de gezinsverzorging zijn mmlmaal. Nieuwe krachten in de gezinsverzmging worden veelal ook door de leidster
aangenomen. Voor de gezinsverzorgsters en -helpsters vormt de leidster danook in
feite de werkgeefster. Zij draagt hiermee een grote verantwoordelijkheid;
overleg
daarover met het bestuur zal veelal reeds een goede steun betekenen.
Ten aanzien van de contactavonden met gezinsverzorgsters/-helpsters
is inleidster
van mening, dat vaak de aanwezigheid van een bestuurslid positief werkt. Veel zal
afhangen van plaatselijke omstandigheden
en de wensen van de medewerksters.
Mevrouw v. d. Sterren wees hierbij op het onderscheid tussen contact en communicatie. Dit laatstE' is een onmisbare factor; uit het goede inzicht in de rol van zich
zelf en in die van anderen zal één geheel moeten ontstaan. De overtuiging, dat men
elkaar hierbij nodig heeft mag hierbij niet ontbreken; dit geldt zowel voor leidster
als bestuur. Het 'houdt elkaar in ere' dient de leidraad voor een goede verstandhouding te zijn.
J. TERLOUW

STICHTING BEJAARDENTEHUIS

HUMANITAS DEVENTER

Voor het in november a.s. gereedkomende moderne verzorgingstehuis
voor bejaarden van de stichting, dat plaats biedt aan 244 bewoners en
een ziekenafdeling voor 32 patiënten omvat, worden sollicitanten opgeroepen voor de navolgende staffuncties.

hoofd ziekenverzorging
(intern)
Vereist: diploma ziekenverpleging A en ruime ervaring.
Salaris volgens de schaal hoofdverplegenden van de salarisschalen ziekenhuiswezen.

hoofd van de huishouding
(intern)
Taak: de leiding over de gehele huishoudelijke dienst, omvattende de
linnenkamer, de verzorging en distributie van maaltijden en het onderhoud van gebouwen en inventaris.
Vereist: diploma huishoudkundige
voor inrichtingen, ervaring in het
organiseren van huishoudelijke diensten en het vermogen om leiding te
geven aan huishoudelijk personeel.
Salaris f 855,- - f 1125,- per maand (exclusief huurcompensatie).
Sollicitaties binnen 10 dagen aan de directeur van het tehuis, Adelbondstraat 22, Deventer.

