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VERZORGENDFBEROEPEN

de 'ziekenverzorgster'
ter inleiding
Het door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ingediende ontwerp
van wet, regelende de wettelijke voorschriften inzake ziekenverzorgsters en ziekenverzorgers, is aanleiding om de verzorgende beroepen onder de loep te nemen.
Hierbij wordt niet gedacht aan een serie artikelen, maar aan een introductie van het
onderwerp met een eerste commentaar onzerzijds.
Het is de eerste maal dat de wetgever een regeling voorstelt rond één der verzorgende beroepen (we beperken ons hierbij in gedachten tot zieken-, kraam-, gezins-,
bejaardenverzorging,
etc.). Alleen daardoor al verdient dit ontwerp van wet onze
grote belangstelling.
Nu één beroep een wettelijke status krijgt, zal dit ongetwijfeld een invloed hebben
op de naastliggende beroepen. Een interessante vraag is bovendien, dat hier in
strikte zin niet het beroep, doch de uitoefening ervan plus het voeren van de titel
geregeld worden.
Gaarne ontvangen wij aanvulling en/of commentaar op dit eerste pogen om de 'verzorging' in het middelpunt der belangstelling te zetten.

de nieuwe wet voor de ziekenverzorgster
In september 1962 is door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een
ontwerp van wet ingediend, dat wettelijke voorschriften inhoudt inzake ziekenverzorgsters. (Hiermee wordt eveneens de ziekenverzorger aangeduid.)
In de eerste plaats ligt dit op het terrein van verpleging en ziekenverzorging, maar
ook voor Humanitas zijn er raakvlakken, o.a. in de gezinsverzorging en de bejaardenzorg.
Het lijkt ons daarom gewenst enkele aspecten van het voorliggende ontwerp van
wet onder de loep te nemen.
In de eerste plaats, welke de hoofdontwerpen van de wet zijn, te weten:
1. regeling van opleiding;
2. bescherming van het diploma;
3. bescherming van de gekozen naam 'ziekenverzorger'
- 'ziekenverzorgster'
en
het in"signe;
4. regeling van voorwaarden, waaronder deze hulpkrachten
hun werkzaamheden
zullen verrichten.
In de tweede plaas lijkt het ons gewenst te bezien, of en welke consequenties dit
heeft voor de vereniging.
In de derde plaats welke neven-vragen dit ontwerp van wet bij ons oproept.
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1. regeling van de opleiding
Artikel 3 zegt: 1. Het diploma voor ziekenverzorging wordt slechts uitgereikt aan
hen, die in een door Onze Minister daartoe aangewezen inrichting zijn opgeleid op
de wijze door hem te bepalen en die met gunstig gevolg een examen hebben afgelegd, waarvan het programma door Onze Minister wordt vastgesteld.
2. Onze Minister stelt de voorwaarden voor de aanwijzing vast. Hij stelt tevens de
voorschriften vast waaraan de aangewezen inrichting dient te voldoen. De aanwijzing
kan worden ingetrokken, indien de inrichting niet of niet meer voldoet aan de door
onze minister gestelde voorschriften.
3. Wij kunnen aan diploma's voor ziekenverzorging
buiten Nederland verkregen,
onder door Ons te bepalen voorwaarden, dezelfde rechtskracht verbinden als aan het
diploma bedoeld in artikel 2.
Uit de toelichting blijkt, dat de minister bij. 'aangewezen inrichting' in de eerste
plaats denkt aan verpleeginrichtingen.
Bij ziekenhuizen slechts indien daar een van
de verpleegstersopleiding
gescheiden opleiding tot ziekenverzorgster
kan plaatsvinden.
Voor programma en examen zal o.m. worden uitgegaan
zorgster (1959) van de voorlopige verplegingsraad.

van het rapport

ziekenver-

2. bescherming van het diploma
Artikel 4 zegt: 1. Nadat de in artikel 2 bedoelde inschrijving heeft plaatsgehad, wordt
aan de ziekenverzorger
of ziekenverzorgster
een onderscheidingsteken
uitgereikt,
hetwelk van rijkswege in bruikleen wordt afgestaan.
2. Het onderscheidingsteken
wordt door de houder of door de houdster ingeleverd,
zodra het recht zich ziekenverzorger of ziekenverzorgster te noemen is vervallen.
In volgende artikelen wordt omschreven welke maah'egelen mogelijk zijn, om bij
het vervallen van het recht zich ziekenverzorgster te noemen, de inschrijving ongedaan te maken en het insigne in te leveren. Hiermee komen we tot een kern van
het ontwerp van wet, nl. de titelbescherming.
3. bescherming van de naam ziekenverzorger/ster
en het insigne
Artikel 2 zegt: 1. Alleen zij die het diploma voor ziekenverzorging hebben verworven en zijn ingeschreven in een door de .hoofdinspecteur
aan te houden register,
mogen zich ziekenverzorger of ziekenverzorgster noemen.
2. Onder het voeren van de benaming ziekenverzorger
mede verstaan het dragen van het in artikel 4 bedoelde

of ziekenverzorgster
onderscheidingsteken.

wordt

Uit de toelichting op de wet nu, blijken enkele interessante discussievragen naar
voren te komen. Enerzijds heeft men niet het beroep (i.c. hulpkracht in verpleging
en ziekenverzorging) doch de titel (i.c. het verrichten van werkzaamheden
onder de
naam ziekenverzorgster)
beschermd. Dit, omdat 'het niet mogelijk is het beroep
nauwkeurig te omschrijven en af te bakenen t.o.v. het verpleegstersberoep
en dat,
waar zulks wel mogelijk is, het niet zou aangaan het te monopoliseren.' ,M.a.W. men
mag wel verpleeghulpen
etc. aantrekken, ook als ze niet opgeleid zijn, maar ze
mogen de in deze wet beschermde titel 'ziekenverzorgster'
niet voeren, noch het
insigne dragen.
Anderzijds wordt het recht zich ziekenverzorgster
te noemen niet aan het diploma,
doch aan de inschrijving van de houdster van het diploma in een register gekoppeld.
Hiermee wordt in de wet een reglement ingevoerd, dat ons tot dusverre niet bekend
was, nl.: bepaling en beperking van de tewerkstelling.
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4. regeling van voorwaarden, w.o. deze hulpkrachten hun werkzaamheden
zullen
verrichten.
Artikel 5 zegt: 1. Het verrichten van werkzaamheden als ziekenverzorger of ziekenverzorgster is uitsluitend toegestaan:
.
a. in door onze minister daartoe aangewezen verpleeginrichtingen
of ziekenhuizen;
b. in dienst van daartoe door Onze Minister aangewezen instellingen van gezondheidszorg.
Artikel 6 zegt: Onze Minister kan aan een aanwijzing, zoals bedoeld in artikel 5,
voorschriften verbinden.
2. Onze Minister kan de aanwijzing intrekken, indien aan de voorschriften niet wordt
voldaan.
Bovenstaande wil dtis zeggen, als de minister (lees inspectie volksgezondheid) een
bepaalde inrichting niet aan de eisen acht te voldoen, men het werken, onder de titel
ziekenverzorgster wel te verstaan, kan verbieden. Dan kan volgen het schrappen uit
het register met de daaraan verbonden gevolgen.
Hiermee wordt onderstreept, dat men niet opgeleid kan worden tot ziekenverzorgster
(vergelijk b.V. de opleiding van allerlei andere beroepen) doch tot ziekenverzorgster in
bepaalde inrichtingen. Dit komt voort uit de angst, dat men de opgeleide verpleegkundige hulpkracht op geen enkele wijze in de hand zou hebben, als men de inschrijving in het register niet hanteert. Hiermee komen we als vanzelf op de vraag,
welke consequenties dit voor Humanitas heeft. In een eerste oogopslag lijken die consequenties niet groot. Immers, het ontwerp van wet is vooral bedoeld om in het geheel
van de verpleging tot een grotere doelmatigheid van werkverdeling te komen. De
verpleegster is te zwaar belast, ook met eenvoudige werkzaamheden,
die door een
andere kracht verricht kunnen worden.
'De feitelijke toestand in de ziekenhuizen is', zo lezeü we 'verder, 'dat deze eenvoudige werkzaamheden
grotendeels worden verricht door leerling-verplegenden,
die daardoor echter te langdurig en té veelvuldig deze werkzaamheden
moeten
verrichten, 'hetgeen niet in het belang van de opleiding moet worden geacht.' Met dit
argument en ook het volgende, dat daarmee het beroep verpleegster (met zijn grote
verantwoordelijkheden)
minder aantrekkelijk wordt, kunnen wij van harte instemmen.
De nieuw gedachte ziekenverzorgster kan hierbij een onmisbare rol gaan vervullen.
In het boven aangehaalde artikel 5 wordt onder b. ook gesproken over 'instellingen
van gezondheidszorg'.
Blijkens de toelichting denkt de minister bij zijn 'aanwijzing' (d.w.z. de toestemming
om onder de titel ziekenverzorgster te mogen werken) in de eerste plaats aan de onder
5a genoemde verpleeginrichtingen
en ziekenhuizen.
, Bij 'instellingen van gezondheidszorg' denkt hij aa~l de wijkverpleging en nadien pas
bij particulieren! Het zal dus wel enige jaren duren, voordat dit 'in de wijk' doorwerkt,
maar enkele vragen komen toch naar voren, o.a. t.a.v. de gezinsverzorging.
In een volgend artikel zal vanuit de gezinsverzorging nader op deze vragen worden
ingegaan, waarbij tevens enkele andere aspecten aan de orde zullen komen.
Ook in de bejaardenzorg rijzen vragen, waarop we apart terugkomen.
Wel moet ons hier van het hart dat de minister, en met hem de instanties die hij
met zijn beleid dekt, de moeilijkheid om een beroep te omschrijven omzeilt, resp.
omzeilen, door de uitoefening aan banden te leggen.
Wij kennen de verpleegwereld
onvoldoende om verdergaande
conclusies te mogen
trekken, maar in elk geval is hiermee langs indirecte weg (nI. via het toewijzen van
opgeleide krachten) een mogelijkheid gecreëerd om inrichtingen en andere instellingen, die niet aan de eisen voldoen, te beïnvloeden. Het lijkt o.i. wenselijker om, als
men bezwaren heeft of eisen wil stellen, dit langs meer directe weg te bereiken en niet
langs het kanaal van de beroepsuitoefening.
Bovendien is hiermee de vrijheid van
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werkgever - en werksoort - te veranderen, bijzonder sterk aangetast. Daarmee zijn
we, ten slotte, beland in het gebied van de neven vragen.
Een eerste is, naast het bovengestelde,
dat ondanks allerlei bezwaren die men wellicht kan hebben, een in de wet erkende titel aantrekkelijk is. Dit zowel voor de
betrokkene, de werkgever als de samenleving. Het naar voren halen van deze werkkracht zal ongetwijfeld zijn invloed laten gelden op de andere verzorgende beroepen.
Een afstemmen op elkaar van opleidingen, salariëring e.d. lijkt ons daarvoor een
eerste eis. Het wil ons toeschijnen dat aan dit aspect nog weinig of geen aandacht
besteed is.
Een tweede, nauw samenhangende
vraag is, om de term verzorgster niet tot misverstanden zal leiden. Er is een duidelijk verschil tussen de gezinsverzorgster/bejaardenverzorgster,
etc., die op haar werkterrein sterk zelfstandig werkt en de hulpkracht onder directe leiding, die de ziekenverzorgster zal worden.
Het aspect opleiding laten wij dan hier verder buiten beschouwing, hoewel ook daar
grote vraagpunten liggen.

commentaar vanuit de bejaardenzorg
Noodzakelijkerwijs
moeten wij ons beperken tot het onderwerp ziekenverzorging,
hoewel blijkt, dat één deel van de bejaardenzorg aan de orde stellen betekent, binnendringen in een nog grotendeels braakliggend gebied.
Het verzorgen en verplegen heeft, vanuit het maatschappelijk
werk gezien, twee
kanten. Ten eerste is, vanuit het standpunt
dat de mens zolang mogelijk in
eigen milieu zelfstandig moet blijven wonen, af te leiden, een stelsel van hulpverlening. Het 'voorkomen is beter dan genezen' gaat hier op. Na familie en/of
burenhulp treden aanvullende mogelijkheden op, zoals warme maaltijdverstrekking,
gezinsverzorging met bejaardenhulp,
etc. Een duidelijk volgend stadium is de verpleging door de wijkzuster - in nauwe samenwerking met de huisarts. Het is hier
vooral, dat de ziekenverzorgster
belangrijk werk kan doen en de aarzeling van de
minister om de overige instellingen direct te erkennen, blijkend uit zijn toelichting
tot het wetsontwerp, is zeker voor discussie vatbaar. Een deskundige uit de wijkverpleging vertelde ons, dat de wijkzuster meer dan 50 pct. van haar dagtaak aan
bejaarden besteedt. Een groot deel van de werkzaamheden
kan ook door een andere
kracht - mits natuurlijk daartoe opgeleid - worden verricht.
Maar zelfs indien de wijkverpleging toestemming verkrijgt tot aanstelling van ziekenverzorgsters,
is een verbinding naar het maatschappelijk
werk noodzakelijk. Indien op dit vlak plaatselijke initiatieven tot ontwikkeling gebracht kunnen worden
(b.v. een dienstverleningscentrum,
waarin wijkverpleging,
gezinsverzorging,
maatschappelijk werk etc. samenwerken) zal dit tot zegen van veel bejaarden zijn, die
daardoor hun zelfstandigheid geheel of voor nog lange duur behouden.
De tweede kant is, dat de zelfstandig wonende mens, dus ook de bejaarde mens,
kans loopt op een bepaald moment te moeten worden opgenomen in een ziekenhuis of verpleeginrichting.
Een nonnaaI uitgangspunt
is daarbij, dat men na korter
of langer tijd weer terugkeert in de eigen woning. Dit laatste is dikwijls voor de
bejaarde zieke onmogelijk. Voor zover dit terug te voeren is op sociale moeilijkheden
(aanhouden huis, etc.) ligt er een taak bij het maatschappelijk werk. Dit geldt zowel
voor opname als terugkomst. Het blijkt echter, dat deze 'terugkeer' bemoeilijkt, dikwijls zelfs onmogelijk wordt, door het ontbreken van een goede vorm van hulpverlening.
I-lier pleiten we voor een ruimer begrip - en taak - van de ziekenverzorgster.
Te
denken valt aan de bejaardenverzorgster,
al dan niet aangehaakt bij algemeen maatschappelijk werk of gezinsverzorging,
die als basisopleiding heeft ziekenverzorging
plus een aanvullende
opleiding bejaardenzorg.
Ook ware te denken aan andere
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krachten (b.v. gezinsverzorgsters)
die dan de aanvulling ziekenverzorging behoeven.
Voor onze vereniging liggen hier duidelijk taken.
De ziekenverzorgster,
zowel de naam als de inhoud van de functie, kan dan behouden blijven voor de specifieke hulp in de verpleging.
Een volgende kanttekening dient gemaakt te worden bij het personeelsbestand
van
een verzorgingstehuis. voor bejaarden. Een vrij ideale oplossing blijkt te zijn, dat
een wat groter tehuis verdeeld wordt in afdelingen (vleugel, verdieping, etc.). Aan het
'hoofd' van zo'n afdeling staat de bejaardenverzorgster,
die geassisteerd wordt door
bejaardenhelpsters.
Deze verzorgster lijkt op de figuur die wij hierboven aanduiden
voor de wijk. Een zwaarder gekwalificeerde kracht dus dan de ziekenverzorgster,
die immers altijd onder leiding werkt.
Voor de verpleegafdeling
van het verzorgingstehuis
geldt, dat hier een verpleegster
aan het hoofd staat. Deze kan geassisteerd worden door de ziekenverzorgsters.
Dat
in de praktijk b.v. bejaardenhelpsters
geplaatst worden ~p een ziekenafdeling is een
(onjuiste) noodmaatregel.
De in de wet gegeven mogelijkheid (artikel 5) kan, ruim gesteld, van toepassing
gedacht worden voor het verzorgingstehuis met verpleegafdeling.
Het lijkt ons juist
dat dit gebeurt. Ten eerste om te voorkomen, dat onbevoegden op de verpleegafdeling geplaatst worden, ten tweede omdat hiermee tevens een erkenning plaatsvindt van een ziekenverpleging 'thuis'. Hoe de techniek van deze verpleging dient
te zijn, kan een deskundige op dit terrein beter uiteenzetten.
Natuurlijk geldt onverminderd
de taak voor ziekenhuis en verpleeginrichting.
De
zaak kan eenvoudig gesteld worden, al wordt er in de praktijk niet altijd naar gehandeld. Het verzorgingshuis is het tehuis, de woning voor de bejaarde. Is hij minder ernstig ziek, dan blijft hij thuis. Moet hij opgenomen worden, dan komt hij na
herstel, maar ook na een gedeeltelijk herstel, als bewoner terug. De klacht uit de
verpleegwereld is tweeërlei:
a. We moeten de mensen langer houden dan nodig is, omdat ze niet terug kunnen.
b. Al ons werk kan nutteloos zijn als het 'thuis' niet wordt opgevangen, zonodig
voortgezet.
Een derde kanttekening betreft de opleidingen.
Dat de minister de ziekenverzorgster in een daartoe aangewezen inrichting wil laten
opleiden is juist. Dat kleinere ziekenafdelingen
van bejaardentehuizen
daarbij uitvallen, kunnen wij eveneens onderschrijven, hoewel de deskundigen uit die wereld
daarover nog niet met elkaar uitgepraat zijn. Wellicht kan dit punt nog eens worden
verduidelijkt. Een aanwijzing ligt natuurlijk in de ziekenfondsbepaling
van ten minste 50 verpleegbedden
om voor uitkering in aanmerking te komen. Over de kleinere
verpleeghuizen kunnen wij geen oordeel geven, maar dat zij een zodanige accommodatie en staf hebben, dat de opleiding volledig tot zijn recht komt, valt wel te betwijfelen.
De conclusie ligt echter voor de hand. De bejaardenverzorging
zal een voor zijn
doel aangepast opleidingsysteem moeten maken, zowel van helpsters als verzorgsters.
Verbetering en uitbouw van het bestaande is daarbij noodzaak. Aansluiting (zie
boven) bij de nieuwe opleiding ziekenverzorging
is voor de bejaardenverzorgster
zeker mogelijk en zal onzerzijds worden toegejuicht.
J. MAASDAM
Na het schrijven van ons artikel plus commentaar verscheen het voorlopig verslag op
dit wetscmtwerp. Het bleek niet noodzakelijk op ons artikel correcties toe te passen.
Wel geven wij hierbij puntsgewijs de verschillende vragen, door de betrokken kamercommissie in dit voorlopig verslag aan de minister gesteld.
1. Werden enkele inlichtingen
der over bestaande opleidingen?

op verpleegkundig

terrein

gevraagd,

in het bijzon-
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2. Waarom is in de opsomming over allerlei bestaande opleidingen de benaming
bejaardenverzorgster
(bejaardenhelpster)
niet genoemd, hoewel hiervoor ook opleidingen bestaan?
3. Hoe ziet de minister de verhouding tussen de werkzaamheden
van enerzijds de
ziekenverzorgster
en anderzijds de bejaardenverzorgster
(en tussen de opleidingen
van deze twee groepen)?
4. Acht de minister aanleiding 'aanwezig, om ook voor het beroep kraamverzorgster
een wettelijke regeling in overweging te nemen?
5. Werden inlichtingen gevraagd over subsidiëring?
6. Over de technische uitvoering van de opleiding zijn veel detailvragen gesteld,
die in dit verband niet ter zake doen.
7. Een belangrijke vraag betreft de huidige salariëring en de invloed hiervan op
andere sectoren.
8. Nadere verduidelijking is gevraagd over de tewerkstelling, met name welk beleid de minister hier denkt te voeren.
9. Voor verscheidene leden der commissie was het een ernstige vraag of het stuk
beroepsbescherming
hetwelk de minister met dit wetsontwerp beoogt, niet tegelijkertijd ten gevolge heeft een beperking van normale beroepsvrijheid, welke hen toch
eigenlijk ontoelaatbaar voorkwam. Het feit, dat het aan opgeleide en gediplomeerde
jonge vroU\ven verboden zal zijn te gaan werken b.v. in gezinnen waar aan eenvoudige verpleging behoefte bestaat, terwijl het onopgeleiden vrijstaat een dergelijke
dienstbetrekking
te aanvaarden,
leek hun onacceptabel.
De minister ondergraaft
hiermee - aldus deze leden - zijn eigen opzet, en wel op twee manieren.
In de eerste plaats hinkt men op twee gedachten, als men een opleiding zo goed
mogelijk tracht op te zetten en tegelijkertijd van zo weinig vertrouwen in diezelfde
opleiding blijk geeft, dat men de abituriënten
niet zelfstandig een werkkring wil
laten waarnemen. Dat kan het prestige van die opleiding moeilijk ten goede komen.
In de tweede plaats zal het moeilijk zijn, leerlingen voor deze ziekenverzorgstersopleiding te recruteren, als van tevoren vaststaat, dat men slechts in een beperkt
aantal inrichtingen de vruchten van de gevolgde opleiding zal kunnen plukken.
Vooral het antwoord op de punten 2, 3, 4, 7, 8 en 9 (de laatste vraag hebben wij
volledig geciteerd) zien we met belangstelling tegemoet. Uit de vragen blijkt duidelijk hoeveel raakvlakken dit wetsontwerp heeft met andere terreinen.
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jEUGpZAKEN

de verdere opbouw van het gezinsvoogdij werk
De ministeriële aanvaarding
van Humanitas
als gezinsvoogdij-instelling
is in de
tweede helft van 1962 in elf arrondissementen
van toepassing verklaard. De (verdere) aanpak van het werk ligt nu in handen van negen uitvoeringsorganen,
bestaande uit gewesten en in enkele gevallen afdelingen. De organisatorische opbouw
gebeurt overal volgens landelijke richtlijnen, die medio 1962 werden herzien. De
meeste uitvoeringsorganen
hebben er de voorkeur aan gegeven de bestuursarbeid
voor deze tak van werk te delegeren aan een 'beheerscommissie'.
De nieuwe besturen zijn momenteel bezig een goed werkapparaat op te bouwen.
In de eerste plaats moet voorzien worden in het creëren van een bureau én in de
aanstelling van een voor dit werk opgeleide maatschappelijk
werk(st)er. Dit alles
kost uiteraard geld, véél zelfs, en voorlopig zal nog niet op subsidie van de overheid gerekend kunnen worden, omdat daarvooi. een werk eerst een bepaalde groei
moet hebben doorgemaakt. Dat is dus voor de besturen al meteen een grote zorg.
Waar halen ze voorlopig het geld vandaan. Ook hierbij wordt in nauw overleg
met het landelijk bestuur gehandeld.
Een volgend voornaam punt voor de besturen is de samenstelling van een eigen
'adviescommissie'.
Deze commissie zal de maatschappelijk
werk(st)er(s) van het
gezinsvoogdijwerk
en het bestuur moeten bijstaan. Zij zal moeten worden bezet
door mensen- die op grond van hun kennis, inzicht en ervaring bijzondere waarde hebben als adviseur m.b.t. het beleid in en de uitvoering van deze tak heropvoedingswerk. Wij denken hierbij met name aan psychologen, psychiaters, psychiatrisch
geschoolde maatschappelijk
werk(st)ers, pedagogen, juristen, eventueel gezinssociologen en ook (nog steeds bestaande!)
niet gekwalificeerde
deskundigen
die uit
hoofde van levenservaring en -wijsheid voor dit 'praktische' gezinsvoogdijwerk
van
veel betekenis kunnen zijn.
Bestuur, beroepskracht
en adviescommissie
zullen eendrachtig
de richting en inhoud van het werk moeten bepalen. Belangrijker nog dan ieders bevoegdheden,
zal ieders intentie zijn, wil deze geleding een harmonisch geheel kunflen opleveren.
Dit werk, nauw geliëerd aan justitiële organen, met reeds een historie in denken en
doen, vraagt immers bij aandachtige beschouwing momenteel op essentiële punten
frisse doordenking in zijn waarde, zijn mogelijkheden en zijn werkwijzen. Het gevaar
kan bestaan, dat te gemakkelijk zou worden meegelopen op de door andere organen
begane wegen. We behoeven ons geen revolutionairen te voelen, om toch te menen,
dat het gewenst is vanuit eigen opvattingen kritisch een werkbeleid te ontwikkelen.
Wij zijn het aan het kind, zijn ouders, ons zelf, maar ook aan de andere organen
en instellingen verplicht.
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Enkele belangrijke problemen, waaraan
len moeten besteden, zijn de volgel~de.

de uitvoeringsorganen

goed aandacht

zuI-

1. de taakbezetting van de maatschappelijke werk(st)ers
Het behoort in de eerste plaats tot de taak van deze beroepskrachten
vrijwillige
medewerkers
voor het gezinsvoogdij werk te selecteren,
in te schakelen en te
coachen. Daarnaast treden 'zij ook zelf in gevallen die niet door vrijwilligers kunnen worden geholpen, als gezinsvoogd op.
De subsidieregeling
stelt hier "normen t.a.v. het aantal vrijwilligers die door één
beroepskracht moeten kunnen worden begeleid. Uiteraard brengt het werk nog een
aantal andere bezigheden voor de beroepskracht
mee (regelmatige contacten met
justitie, rapportering, enz.) In de practijk bestaat de tendens, relatief veel eigen toezichten aan de beroepskracht op te dragén.
Het is zeer noodzakelijk, aan de hand van de praktijk vast te doen stellen, hoe dit
geheel van werkzaamheden
er precies uitziet, in hoeverre gestelde normen redelijk
blijken te zijn en waar eventueel de noodzaak en mogelijkheid, de beroepskracht
met werk te belasten, worden overschreden.
2. de eventuele bijscholing van de maatschappelijke werk(st)ers
De tegenwoordige opleidingen van maatschappelijke
werkers leiden niet op voor het
selecteren, inschakelen en coachen van vrijwilligers.
In hoeverre is het gewenst en mogelijk de m.w.'ers gelegenheid te bieden tot bijscholing, eventueel ook op andere punten, bij voorbeeld ook m.b.t. het functioneren
binnen een vereniging, i.c. binnen Humanitas.
3. de mogelijkheden en de verdere vorming van vrijwilligers als gezinsvoogd
Een 'grondprobeem'
voor dit werk. Wij mogen hier volstaan met de lezer naar ons
rapport, in oktober 1961 in dit blad gepubliceerd, over deze materie te verwijzen.
4. de toepasbaarheid
van gezinsvoogdij
In dit bestek kunnen we hier niet uitvoerig over uitweiden. We stippen slechts aan,
dat we hier met een specifieke vorm van hulpverlening te maken hebben. Het is
nodig, dat in de praktijk niet te kwistig deze hulpvorm als een soort middel voor
alle kwalen, of daar waar een andere vorm minder gemakkelijk is te realiseren,
wordt gebruikt. Het gevaar is niet denkbeeldig. De adviescommissies zullen naar
de grenzen van deze toepasbaarheid
moeten speuren. Het gaat hier om enerzijds voorkoming van grote teleurstelling bij cliënten en helpers, en van energie en
geld, anderzijds het doen benutten respectievelijk creëren van andere hulpvormen
die de samenleving biedt of zou moeten bieden.
5. de noodzaak dat kinderen respectievelijk hun ouders zelf kiezen t.a.v. de hulpverlenende instellingen
Dit punt vraagt van de Humanitas-uitvoeringsorganen
wel bijzondere aandacht. Te
veel nog wordt er in de praktijk van het vooronderzoek van uitgegaan, dat ouders en
kinderen niet tot die keuze in staat' zijn. De doctrine is veelal op routinewerk-ervaringen gebaseerd en houdt naar onze vaste overtuiging in menig geval geen stuk bij
een ernstige wil om de onderzoekfase optimaal dienstbaar te maken aan de latere
hulpverlening.
Daarbij komt dan nog, dat tot nu toe de keuze voor de ouders gemaakt, dikwijls al
te vlot aan Humanitas als keuzemogelijkheid voorbijgaat.
Het is niet mogelijk hier volledig te zijn.
In het bovenstaande
zijn enige grote lijnen en een aantal belangrijke vraagpunten
voor de praktijk van ons gezinsvoogdijwerk naar voren gebracht.
Nu dit werk in -Humanitas breder dan voorheen tot ontwikkeling gaat komen, zal
het nodig zijn over de problematiek, waarvoor onze werkers op dit specifieke terrein
staan en nog komen te staan, van tijd tot tijd ook in het kaderblad te schrijven.
C. UITENBOGAARD
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geef de jeugd de ruimte!
door prof. dr. e. v. w. vercruijsse

Er zijn vele problemen in onze samenleving die hun grond vinden in de onderlinge
verhoudingen van groepen. Zo is het ook met het zgn. jeugdprobleem.
Zodra we
mensen naar hun leeftijd onderscheiden in 'jeugd' en 'volwassenen', hangt daarmee
samen dat we van die groepen niet hetzelfde gedrag verwachten en ons ook op uiteenlopende wijze tegenover hen gedragen. Dat wil echter helemaal niet zeggen, dat
we steeds duidelijk weten, wanneer we iemand wél of niét tot de jeugd moeten
rekenen; dat we er steeds zeker van zijn, wélk verschil we ten opzichte van beide
groepen moeten aanhouden; dat de leden van die groepen zich ook steeds op de
door ons gewenste manier gedragen. Het zijn zulk soort onzekerheden tussen volwassenen en jeugdigen, die hun verhouding vaak nogal gespannen maakt en soms
zelfs in strijd doet overgaan.
wie behoren er tot de jeugd?
Dat schijnt een heel simpele vraag. Tot de jeugd behoort men, zolang men niet tot
volwassenheid gerijpt is. In onze samenleving duurt het ná de lichamelijke volwassenwording nog wel een jaar of tien vóór men ook geestelijk volwassen is. Vandaar, dat
men pas met 21 jaar handelingsbekwaam
wordt en met 23 jaar het kiesrecht verwerft.
Het is echter zonneklaar, dat een opgroeiende mens niet plotseling tussen het 20ste
en 25ste jaar een grens overschrijdt en dan ineens tot de groep der volwassenen
gaat behoren. Vele jeugdigen wordt reeds ver voor de 20 een belangrijk stuk volwassen verantwoordelijkheid
opgelegd op het moment dat zij hun eerste werkkring
binnentreden. Anderen zijn, als zij het kiesrecht verwerven, reeds gehuwd en dragen
wellicht de verantwoordelijkheid
van het ouderschap of zijn na hun 18de jaar op
volwassen voet met de strafrechter in aanraking gekomen.
Daarentegen: ook na het 25ste jaar is men maatschappelijk
niet geheel volwaardig.
Nog afgezien van de velen die tot het 27ste of 28ste jaar (met overheidssteun) studeren en dus buiten de verantwoordelijkheden
van het arbeidsleven blijven, behoeft
men tot zijn 30ste de ouderlijke toestemming tot een huwelijk en is de kans dat men
een plaats van aanzien en gezag verwerft gering. Een rol in het politieke leven is
niet open vóór het 30ste jaar, ja, zelfs nauwelijks voor het 40ste. Politieke partijen
pogen 20- tot 30-jarigen wel aan te trekken, maar dan via hun iongerengroepen.
Naar beide zijden ziet men dus vage grenzen. Ook na het bereiken van wat men
veronderstelt de geestelijke volwassenheid te zijn, wordt men nog te jong geacht
bepaalde rechten te bezitten; ook vóór die datum is men echter oud genoeg bepaalde
plichten te vervullen, die volwassenheid eisen.
geestelijke en sociale volwassenheid
In het gebruik van het woord 'jeugd' ligt daarom een schijn, om niet te zeggen een
schijnheiligheid opgesloten. Het suggereert nl., dat we jonge mensen nog ongeschikt
vinden om bepaalde verantwoordelijkheden
te drágen en ze daarom nog bepaalde
rechten onthouden. Het toelaten tot volwassen verantwoordelijkheden
gebeurt echter
zo gespreid en zo willekeurig, dat het argument van geestelijke onvolgroeidheid nauwelijks serieus genomen kan worden. Ongetwijfeld bevat het een solide kern, maar
het zou heel wat meer genuanceerd en weloverwogen gebruikt moeten worden, om
te overtuigen.
Daarbij komt nog dit: zozeer we ons verantwoord voelen de maatschappelijke
volwassenheid van de geestelijke te laten afhangen, zozeer zien we over het hoofd, dat
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we jonge mensen door ze maatschappelijk
wassen wording remmen.

'klein' te houden,

in hun geestelijke vol-

het gedrag van de jeugd
Het is trouwens nog niet zo zeker, dat we de jeugd - laten we nu maar zeggen
jonge mensen tussen 15 en 25 jaar - veel gelegenheid willen geven zich onvolwassen
te gedragen. Als we eens naar de verwijten zien, die tot de 'jeugd van tegenwoordig'
- met name tot asfaltjeugd of maatschappelijk verwilderde jeugd of nozems - worden gericht, dan komen die er nu juist op neer, dat we van hen een volwassen
smaak, een volwassen belangstelling, een volwassen oordeelsvermogen
en een volwassen verantwoordelijkheidsgevoel
eisen.
Jeugdigen moeten van hun beroep houden, hard en toegewijd werken en steeds
studeren (in de avonduren) om vooruit te komen. Ze moeten minder verdienen of
minder zakgeld gebruiken: geen gesmijt met geld en zeker niet om een bromfiets
te kopen. Het bezit daarvan wekt bij volwassenen immers irritatie. De irritatie verkeert in woede en verontwaardiging,
wanneer jeugdigen al brommend in groepen
op onverantwoordelijke
wijze het verkeer hinderen. Dure Ieren jassen of jacks, toch
al zo ordinair, duiden op onverantwoord uitgeven. Wat al kleren kunnen deze jeugdigen zich permitteren, en dat voor mensen met een zo onvolwassen smaak. Men
klaagt steen en been over gemiste kansen. Hier is nu een jeugd die over een zee
van vrije tijd beschikt en geld heeft om die nuttig te besteden. Maar ho! Ze heeft
geen belangstelling en hangt daarom rond, vooral op straat, maar ook in cafés. De
cultuur is voor haar een gesloten boek. Voor het verenigingsleven,
met name voor
de jeugdbeweging,
is ze ongrijpbaar. En voor zover ze zich dan ergens voor interesseren, is het voor minderwaardige films, muziek en dansen.
En ze hebben geen greintje idealisme. Er is nu eens niets Wluu'voor ze in beweging
komen. De politiek staat geheel buiten hun leven.
een eenzijdig en gekleurd beeld
Het is overduidelijk, dat deze verwijten - die de eisen tot uitdrukking brengen door
de volwassenen aan de jeugd gesteld - hun doel voorbijschieten. Zij zijn te zeer dat,
wat men van bepaalde groepen jongeren ziet als men ze van verre door een gekleurde bril beziet. Van verre: want het beeld dat wij gaven, is dat van de maatschappelijk verwilderde jeugd (1). Van een jeugd dus, die zich aan ons als wilden voordoet, dat is als de bewoners van een ver en vreemd land, waarvan we niet willen
erkennen dat ze, zoals wij, tot de mensen behoren. Door een gekleurde bril: want
het is een alleen maar negatief, somber beeld, dat de zaken te zwart voorstelt.
Er is maar weinig werkelijke aandacht voor de jeugd nodig, men behoeft haar maar
een moment nauwkeurig te bekijken om de onwaarheid van dit beeld te erkennen.
Zorgvuldig en onbevooroordeeld
onderzoek heeft uitgewezen,
dat de jeugd over
minder vrije tijd beschikt en deze actiever besteedt dan de ouderen. Bovendien zijn
jeugdigen vaker lid van verenigingen, vooral van sportverenigingen.
De jeugd is niet interesseloos. En zelfs groepen jongeren die door hun agressief en
opvallend optreden in het openbaar de naam van 'nozem' hebben gekregen, bleken
bij nadere kennismaking geen ongrijpbare nihilisten. Dat wees het onderzoek uit van
een Leidse rock 'n' roll-club (2). De onderzoekers vonden ook, dat deze als nozems
bestempelde jongens vaker over werk en beroep spraken dan over iets anders en opvallend bereid bleken door avondstudie hun beroepskansen
te vergroten.
De eenzijdigheid en de emotionele gekleurheid van het beeld kan daarom onder
kritische beschouwing geen stand houden. Maar toch: er blijft, dat vele jeugdigen
op straat rondhangen, veel slechte films zien, van minderwaardige
boeken en minderwaardige muziek houden en géén belangstelling voor de politiek hebben.
Moeten we ons daar dan bij neerleggen?
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sommige jeugdigen zijn gelijker dan anderen
In onze beschouwing hebben we tot nu toe alle jeugdigen over dezelfde kam geschoren. Onze verwijten golden hen niet. ondanks, maar juist vanwege hun jeugd.
Zij vormen ónze toekomst en moeten die veelbelovend maken. En waarom zouden
we dat niet mogen verlangen van een jeugd die zó bevoorrecht is qua opleiding,
sociale zorg, loon en vrije tijd? Er is geen jeugd die het zo goed heeft als deze.
En toch ...
Dit beklag is bij nader inzien onaanvaardbaar.
En wel om twee redenen. Ten eerste
geven we, zo sprekend, vóór als zouden alle jeugdigen gelijke kansen hebben gehad,
terwijl niets minder waar is. Ten tweede nemen we aan, dat de jeugd, die we nu
juist als groep apart zetten, het beste en het meeste jeugd is, voor zover zij zich aan
de maatstaven der volwassenen laat meten. Dat laatste zal straks afzonderlijk nog
onze aandacht vragen. Het eerste gaat ons hier aan.
Toen de Engelse schrijver George Orwell in zijn 'boerderij der dieren' een satire op
de Sowjetmaatschappij
schreef, liet hij de bewindvoerende
varkens als leus dragen:
'Alle dieren zijn gelijk; sommige zijn gelijker dan anderen.' Deze cynische uitspraak
geeft zeer goed onze verhouding tot de jeugd weer. We behandelen allen gelijk door
ze aan dezelfde eisen te onderwerpen, maar geven niet allen even goede kansen om
aan die eisen te voldoen.
Wij ergeren ons over het straatslenteren
van vele jongeren. Hebben we ons echter
ooit afgevraagd of deze jonge mensen wel keus gelaten wordt? Moeten ze, door de
bekrompenheid
van het ouderlijke huis op straat opgegroeid, hun vertier als bijnavolwassenen bij vader en moeder in de huiskamer zoeken? Zouden ze niet graag van
hun eigen kamer gebruik maken, als de woningtoestanden
dat toelieten? Het boekje
dat dr. Milikowski in zijn bijdrage over woningtoestanden
in Leiden opendoet,
geeft ons het beeld van een stad met een wel zeer sterk verouderde woningvoorraad.
Maar zulke steden zijn er meer! En in alle steden, maar óók op het platteland vinden
we in ieder geval wijken en buurtschappen waar het niet beter is.
Ons verwijt aan de jeugd houdt dus geen steek. Maar dat wil niet zeggen, dat we
ons erbij neer moeten leggen. De groei tot persoonlijkheid wordt krachtig ondèrsteund als jeugdigen in hun behoefte tot afzondering tegemoet gekomen kunnen
worden. Ook vele woningen die we nu bouwen, bieden die gelegenheid niet. Wij
hebben voor onze kinderen ruimere woningen nodig!
Wij kijken neer op het culturele niveau van vele jeugdigen. Ze mogen hun vrije tijd
nu wel actief besteden, maar hoe! Daar is dan opnieuw een schijnheiligheid in ons
oordeel. Hoe kunnen wij belangstelling
en aandacht voor concert- en toneelleven
vragen, voor museumbezoek en voor goede literatuur, als we duizenden jeugdigen in
het geheel niet leren zulke belangstelling en aandacht te ontwikkelen?
Te constateren valt, dat jeugdigen uit lagere milieus weliswaar een minder ontwikkelde culturele belangstelling hebben dan jeugdigen uit hogere milieus, maar hun
opleiding is dan ook gemiddeld aanzienlijk korter.
Veel jongeren blijven nog steeds van noodzakelijk vervolgonderwijs
verstoken. Bovendien is het zo, dat velen niet alleen een kortere maar ook een slechtere opleiding
krijgen. Wat te zeggen van de mogelijkheden van deze jongeren om in de samenleving ah een volwaardige te kunnen handelen en optreden? Daarmee is ook de
staf gebroken over ons verwijt omtrent geringe politieke belangstelling.
Die kan
men in een samenleving die door deskundigen bestuurd moet worden, niet zonder
verworven deskundigheid opbrengen.
een zelfstandige jeugdwereld
Deze tussentitel nemen we onveranderd over uit het betoog van drs. C. E. Vervoort:
'Gedragszekerheid
- centrale behoefte van de huidige jeugd?' (Zie Humanitas no . ,
1962. Deze titel suggereert en drs. Vervoort werkt dat verder uit, dat 'de jeugd niet
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alleen psychisch, maar ook (juist óók) maatschappelijk een aparte fase is geworden
in de ontwikkeling van het individu, dat de jeugd - om zich te kunnen handhaven eigen gedragsvormen gaat scheppen.
,
Dat betekent ten slotte dit: als wij alle jeugdigen - anders dan nu het. geval is gelijke ontplooiingskansen zouden bieden, zouden we daarmee nog niet het recht
verwerven de jeugd aan de standaard der volwassenen te meten. En dat recht zouden we eens te meer verspelen, omdat de jeugdige dan scherper herkenbaar zou
worden als degene die nog recht op onderwijs heeft en niet de arbeidswereld hoeft
binnen te treden Het eigenaardige is eigenlijk nog, dat we die jeugdwereld allang
hebben voor studenten, maar dat we haar ontzeggen aan die groepen jongeren die
juist t.a.v. de opleiding minderbedeeld zijn.
De conclusie is onvermijdelijk, dat we met het recht op meer onderwijs ook het
recht op eigen jeugdgedrag aan andere groepen jeugdigen zullen moeten gunnen.
meer ruimte!
De jeugd heeft dus op alle fronten meer ruimte nodig.
Materieel: woonruimte.
Financieel: studiekansen en studieloon.
Cultureel: het recht op eigen gedragsvormen.
Dat betekent, dat zij ook haar eigen organisatievormen zal moeten scheppen, ook
al passen deze niet binnen het kader van de erkende jeugdverenigingen. Dat is haar
op vele plaatsen niet makkelijk gevallen en ook niet makkelijk gemaakt. Soms werd
en wordt de helpende hand uitgestoken en lukt(e) het. Het is een dringende eis, dat
in breder kring begrip voor deze vitale belangen van de jeugd wordt ontwikkeld,
opdat overal op meer systematische wijze aan deze belangen zal kunnen worden
tegemoetgekomen.
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RECLASSERING

veilig onderdak
turner merfyn. safe loding; the road to norman house
london, hutchinson, 1961, 303 blz.
Ruim een jaar geleden, in het najaar 1961, bracht, zoals de lezer natuurlijk bekend
is, een door het hoofdbestuur van Humanitas ingestelde 'commissie Onderdak' een
rapport uit, waarin mogelijkheid, wenselijkheid en noodzakelijkheid
werden onderzocht en bepleit van een geleid kosthuis (in eigen beheer) voor een gemiddeld aantal van circa 15 kostgangers-reclassenten.
In dit belangrijke rapport lezen we op blz. 3:

dat onze commissie de tijdeli;k dakloze reclassenten voor ogen staan, die tot de
'sociaal-gehandicapten' moeten worden gerekend. Zi; vertonen niet zodanige stoornissen dat een woonverband gekoppeld aan een therapeutische beïnvloeding noodzakeli;k zou zi;n, maar hun karakterstructuW" en daantit voortvloeiend gedragspatroon maakt het gewenst om de - als regel ongehuwde - reclassenten in een leefverband te brengen waar zi; op pedagogische wi;ze geholpen kunnen worden in hun
aanpassingsmoeili;khed en.
Op bladzijde 4:

niet alti;d (kunnen) scherpe scheidingsli;nen worden getrokken .... Bovendien zi;n
het niet enkel onderdak behoevende reclassenten, die tot de sociaal gehandicapten
moeten worden gerekend, alhoewel hier ongetwijfeld van een zekere correlatie sprake is.
Een belangri;k deel van het beschuttende onderdak acht de commissie onder meer
de hulp bi; de integratie in de samenleving. Zodoende komen we op een ... uitgangspunt, nameli;k dat deze opvang van ti;deli;ke aard zal moeten zi;n en leiden
tot mogeli;kheden voor de 'kostganger' om een eigen thuis te zoeken en op eigen
benen te staan.
Op bladzijde 7:
Het gaat dus in hoofdzaak

om die typen reclassenten en mogeli;k andere sociaalgehandicapten, die geholpen moeten worden om zich weer ergens 'thuis' te voelen.
Weliswaar behoren zij niet tot het specifieke zwerverstype, maar zi; ontberen al
te zeer het gevoel van geborgenheid en veiligheid dat van een huiseli;ke omgeving
kan uitgaan
Veelal bli;kt deze onmst ook een slechte invloed te hebben op hun
arbeidsleven
.
Het boek van Merfyn Turner: 'Safe lodging' is een Londens antwoord uit de praktijk
op het probleem door de Nederlandse commissie gesteld. Turner heeft van 1955 tot
1960 met zijn vrouw de leiding gehad van een tehuis in Londen, 'Norman House',
dat - zelfs naar de omvang - geheel voldoet aan de eisen door de commissie gesteld.
Dit bijzonder goed geschreven boek geeft een kritisch verslag van vele belevenissen
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in deze kleine samenleving, met een uit de aard der zaak vlottende bevolking. In
de vijf eerste jaren van zijn bestaan zi"jn ongeveer tweehonderd huisgenoten door
Norman House gegaan. Turner typeert velen, in hun voorgeschiedenis,
in hun gedragingen, in hun moeilijkheden uitstekend. Dit boek zou een ieder die werkt met
meermalen gestrafte strafwetovertreders,
moeten lezen. Zo goed als alles bij ons,
misschien met dit onderscheid dat de Britse rechtspraak dikwijls nog dommere, dwazere vonnissen velt dan de Onze. Wat de organisatie en de hervorming van gevangeniswezen en reclassering, van 'af ter-care' betreft, lopen Groot-Brittannië en Nederland niet geheel synchroon, bovendien zijn de mechanismen van een enigszins andere historische makelij. Maar dat zal over vijftig jaar nog slechts een zeer pietepeuterig onderzoekertje vaststellen. Een tijdgenoot van ver weg zal - evenals wij,
wanneer we minder op de techniek dan op de mensen letten - nu reeds vooral het
overeenkomstige zien. Bijna alle mensen, door Turner beschreven, hadden Nederlandse, vooral Amsterdamse, Rotterdamse of Haagse jongens kunnen zijn.
Turners verhaal bevat wat wij allen nodig hebben, waarin wij ons zelf herkennen:
een relaas van moeilijkheden, mislukkingen, misverstand, pogingen, warme menselijkheid, kameraadschap
waar je ze niet (?) zou verwachten, hoteldebotel worden,
er van door gaan, terugkomen, lang aan de rol blijven, stommiteiten, wantrouwen,
vertrouwen, aanvaarding. Natuurlijk wordt er niet getheoretiseerd,
maar evenzeer
spreekt het van zelf dat Turner overtuigend materiaal aandraagt ... dat we eigenlijk
uit eigen ervaring allang kennen, helaas nooit tot vervelens toe, maar steeds net
bijna tot wanhopen, in ieder geval tot het slaken van onnetheden toe, hérkennen.
Centraal in dit boek staat - natuurlijk - de medemens die niet aanvaard is, niet
aanvaard wordt, dikwijls vanaf zijn nog zeer prille jeugd (ge)stichtelijk is behandeld.
Of de andere, die geheel thuisbehoort en zich thuis voelt in de kleine wereld, waarin enigszins andere spelregels gelden dan algemeen worden beleden en voor wie
daardoor 'BorstaI' en 'prison', tuchtschool, ROG (nog niet ontwikkeld tot RJI of
RMl) en gevangenis tot de normale langdurige onderbrekingen van zijn levensloop
in hinkstapsprong
worden gerekend. Misschien behoren deze zo duidelijk milieugetekenden nog tot de vrij normalen? Maar zij zijn een kleine minderheid onder de
mensen die Turner beschrijft en die wij ook uit literatuur en eigen ervaring kennen.
Velen die Turner ons beschijft, kunnen als volgt worden gekarakteriseerd.
Reeds bij de geboorte ongewenst, ontdekken al jong dat zij een 'vergissing' zijn, gehaat, afgewezen, soms 'verwend', maar niet aanvaard, kinderen die nooit echt kind
waren en daardoor infantiel blijven, die hun hele leven om 'moeder!' en dikwijls
oook om 'vader!' schreeuwen. De verleiding is groot, tal van de door Turner opgetekende levensgeschiedenissen
te gaan navertellen. Lees ze zelf!
Laat Turner nu eerst vertellen, hoe hij tot Norman House kwam (bladzijde 7 e.v.):

Norman House werd op een mooie zondagmorgen geboren in Stockholm. Ik had
een en ander gezien van de Deense gevangenissen en o.a. ook de inspirerende
Kofoed-school, waar thuislozen werden geholpen op hun weg terug naar de maatschappii. Toen was ik naar Zweden gegaan, omdat ik had vernomen, dat, wat de
Denen goed deden, de Zweden nog verbeterden. Of dit nu waar is of niet, in ieder
geval had ik genoeg ervaring met Engelse gevangenissen om mij ervan te kunnen.
vergewissen dat Denemarken en Zweden ons veel konden leren. En op geen gebied \
zoveel als op dat van de nazorg voor delinquenten.
.
Reeds vele jaren eerder (in 1939 A. TI'.) was mijn belangstelling ontwaakt voor gevangenissen en hun béwoners. Als principieel dienstweigeraar deed ik mijn eerste ,I
.\
eigen ervaring op in het begin van de Tweede Wereldoorlog. Bij mijn ontslag onder\
vond ik geen speciale moeilijkheden: ik kon weer terug naar mijn familie. Maar ik
,,
ontmoette toen reeds velen zonder thuis, zonder vrienden en ik ervoer reeds iets
van de narigheid die zij in hun situatie moesten doorstaan.
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Later, als gevangenis bezoeker, leerde ik pas goed de geestelijk verminkende werking van maatschappelijk isolement kennen. In' de gevangenis waarin ik bezoeker
was, bevonden zich slechts gedetineerden die meermalen waren veroordeeld. Daardoor woog voor velen van hen het feit van het thuisloos zijn zo zwaar, daar de vereenzaming die men bij het verlaten van de gevangenis ervaart, erger wordt naarmate
men langer heeft gezeten.
Uit mijn gevangenisbezoeken leerde ik ook dat het niet waar is, dat iemand die
meermalen gevangen heeft gezeten, veel gemakkelijker aan de gevangenis went.
De gevangenistijd heeft zijn mijlpalen: een begin, een einde en. .. het niets daartussenin.
'
Vooral de thuisloze zag met angst zijn ontslag tegemoet. Langzamerhand kwam ik
tot de overtuiging dat het voor een aantal gevangenen bij hun ontslag noodzakelijk
was, dat zij een thuis zouden vinden, dat zij nooit hadden gekend, dat zij tot een
gezin zouden kunnen behoren.
Zo kwam het dat ik op een mooie zondagmorgen in Stockholm, onder de indruk van
wat ik in Denemarken had gezien, een antwoord trachtte te formuleren op het probleem van de noden der thuisloze strafwetovertreders. Ik schreef dit aan Sir Donald
Allen, de secretaris van de 'London parochial charities'. Hij vroeg mij, met hem te
komen praten, zodra ik terug was in Londen. Dat werd het begin van Norman House,
waarvan ik vijf jaren leider ben geweest. Norman House is geen pensiontehuis en
geen hotel, maar een gezinsgroep van ongeveer vijftien mensen, van wie de meesten
eens of meermalen in de gevangenis hebben gezeten.
Daar het moeilijk is, de verleiding tot veelvuldig citeren te weerstaan, geef ik hier
slechts de titels van verschillende hoofdstukken weer. Zij karakteriseren voortreffelijk
de mensen, in die hoofdstukken beschreven. Het eerste deel"Overdenking'
beschrijft
eerst Turners eigen ervaringen als nr. 3207: 'Gevangenisreis'. Dan volgen de verschillende typen, hun anamnesen, hun levensgeschiedenissen, welke tot hun bepaalde
instelling en tot de probleemstelling leiden. Let op de ontwikkeling: 2. Ge wilt mij
niet veranderen; 3. Ge kunt me niet veranderen; 4. Ge geeft me de kans niet te veranderen; 5. Verander dan als je kunt; 6. Langzaam aan veranderen; 7. Waarom
kan ik niet veranderen?; 8. Te laat om nog te veranderen; 9. Klaar voor de verandering.
Turner gelooft niet aan 'gevangenisbekeringen';
hij weet dat ieder die langere tijd
of meermalen heeft gezeten, beschadigd,
dikwijls ernstig beschadigd
is, dat de
schone voornemens in de cel kapot worden geslagen in de werkelijkheid erbuiten
door alle factoren die vroeger werkten en bij iedere terugkeer in 'de maatschappij'
met vergrote hevigheid de mens in zijn vereenzaming steeds weer sociaal doen mislukken.
Het tweede deel van het boek, tweederde van het werk, heet 'Doen'. De schrijver is
geïnspireerd door de voorgeschiedenis
van Norman House in december
1953.
Dat was 'Normanhurst',
een van die oude barken of volgschepen, die de Theems
beneden Londen mede tekenen, of zij nu als school- of 'gevangenisschip', als opslagplaats of als woning gebruikt worden. Aan de wal werd het later dus Norman House,
teen voldoende geschikte grotere' woning. Maar Turner vertelt zijn verhaal als een
: feereis, tenminste in de titels. Een beetje gezocht misschien, veel zeelui zijn minder
, I I thuisloos
dan je denkt. Maar het spreekt aan, bij Londenaars, bij Rotterdammers en
I
; bij Amsterdammers en bij nog enige anderen.
"I Luister: Korte reis; allen aan de wal; koers bepalen; op sleeptouw; zwaar weer;
harde lessen; het patroon wordt duidelijk; 'hands on deck'; bakens; diep water; gezinssfeer; kind aan boord, enz. Zoals men zal begrijpen: het geheel is een leerrijk
verhaal van vallen en opstaan, veel mislukkingen, rijke ervaringen, moed en volharding.
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Hier volgen enkele conclusies na vijf jaren
in het 24ste hoofdstuk: 'Vuur en water'.

Norman

House,

welke Turner

schreef

Een van de eerste lessen die wii hadden geleerd, was dat een kort verbliif in Norman
House weinig resultaat had. Bii een langdurig verbliif werd slechts dán wat bereikt
wanneer de mens nauw betrokken werd bii het leven van ziin medebewoners. Een
kort verbliif bleek slechts een voorlopige oplossing voor de onmiddelliike oppervlakkige moeiliikheden. Het hielp de mensen aan werk, bood hun een beschuttend dak
voor de eerste tiid, totdat de herinnering aan de gevangenis enigszins was vervaagd
en het zelfvertrouwen was gegroeid. Als zii gewend waren aan het leven Intiten de
gevangenis, maar nog voordat ze van de roes van de vriiheid waren bekomen, gingen
deze 'huisgenoten voor kortere tiid' op kamers wonen. Daarmede hadden zii dan
bereikt wat zii in de gevangenis voornemens waren. Maar in feite was het gevaar
van een kort verbliif in Norman House, dat het slechts schiinbaar de delinquent de
gelegenheid bood ziin plaats in de samenleving te hervituien, maar dat het hem in
werkeliikheid daarin terugplaatste als een mens, die nog niets veranderd was ...
Dus een langer verblijf, waarbij de verschillende huisgenoten sterk betrokken werden
bij elkanders moeilijkheden
is nodig. Natuurlijk behoorde tot de huisgenoten
het
gezin van de leidster en leider geheel. Met alle moeilijkheden daaraan verbonden.
Ook zonder dat men Turner heeft gelezen, kan men zich voorstellen - zeker kan ieder
dat, die enige ervaring heeft met internaten voor oudere jeugd, met tehuizen voor
werkende jeugd, die toch in zeer veel opzichten vergelijkbaar zijn met dit experiment
- kan men bijeen fantaseren, welke moeilijkheden zich konden voordoen, welke gevaren konden dreigen en reëel werden.
Toen na vijf jaren het gezin Turner de directe leiding overliet aan anderen en ergens
i~ de omgeving van Norman House een etagewoning betrok, waren twee jongens,
één begin twintig, één eind twintig, pas kort in huis. Beiden met een enorme behoefte aan een moederbinding.
Nog in Norman House bleken beiden bij herhaling
in de slaapkamer van het echtpaar Turner te hebben gerommeld, in ieder geval had
één van hen ondergoed en sieraden van mevrouw Turner ontvreemd. De ander had
dit in het verleden reeds bij herhaling gedaan bij een oorlogspleegmoeder,
die hem
wel met haar man zeer 'goed' had verzorgd, maar hem nooit had aanvaard.
Toen de Turners vertrokken waren, en bij hun verhuizing door de meeste huisgenoten in alles waren geholpen, toen zij daarna met vakantie gingen ... werd in
hun nieuwe woning alles overhoop gehaald en brand gesticht. De brandstichter bleek
de jongste van deze twee jongens te zijn, hij die reeds lijfgoederen van mevrouw
Turner had ontvreemd. Korte tijd daarna werd hij langdurig gestraft wegens poging
tot geweldpleging
tegen drie jonge vrouwen. Toen hij zat, smeekte hij om geregeld
bezoek door de Turners. Een dramatisch einde ... in voortgang.
De conclusie van het bestuur en van de leiding van Norman House gezamenlijk is,
dat men niet langer dan vijf jaren aaneen de leiding kan volhouden. Dan is minstens
een lange pauze nodig.
Norman House heeft in de laatste jaren veel navolging gekregen, vooral dank zij
wijlen Margery Fry uit Birmingham. Ter herinnering aan haar werk werd in 1959
het 'Margery Fry-fonds' opgericht. In april 1961 werd het Birmingham
Norman
House geopend. Leicester, Sheffü;ld, Wakefield, Gloucester en Aberdeen volgden,
onderzochten,
toen Turner dit schreef (blz. 302), mogelijkheden.
Belfast was eveneens geïnteresseerd.
In Hampshire kwam het Langley House tot stand. Hier wordt,
volgens Turner, anders dan in Norman House, de nadruk gelegd op godsdienstige
bekering als basis voor re-educatie. In de zomer van 1961 werd in Londen door de
Kon. Ver. voor Hulp aan Ontslagen Gevangenen een tehuis voorbereid. Reeds bestond toen al het 'Borstal after-care hostel', dus min of meer een tehuis voor werkende jongens.
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Men leert uit het boek van Turner, voor zover men het nog niet wist, dat, wat hier
en aan de overzijde van de Noordzee, en elders, gepoogd wordt, gelijksoortig is, 'in
de lucht zit', we worden er eindelijk rijp voor. We kunnen veel van elkander leren.
Hopelijk lezen we als vergelijkingsmateriaal
over een jaar of vijf de ervaringen van
Jansen, Piet ers en en Klaassen van Humanitas of van - kan ons eigenlijk schelen van
wie of van welke organisaties, hopelijk van zoveel mogelijk samen - over de ervaringen in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen of waar dan ook,
in vergelijking met gelijksoortig werk, nu reeds verricht hier. Men leze dus Turner,
maar vooral ook. naar aanleiding van het rapport 'Onderdak' vol ge men met alle
aandacht wat hier gebeurt. Wie het nog niet wist mag het best horen: er wordt hier
in Nederland voortreffelijk en voorbeeldig gezwoegd.
We eindigen met een slotbeschouwing van Turner (blz. 297):

Wij bekommerden ons niet zozeer om succes of mislukkingen. Waar is, dat van de bijna tweehonderd man die in de eerste vijf jaren in Norman House hebben gewoond, slechts één teruggekeerd is naar de gevangenis, toen hij met ons samenwoonde. Maar wat zich in Norman House voltmk, was veel wezenlijker dan het
probleem van misdaad en gevangenis. Voor ons is het een les in levenskunst geworden. De misdaad bracht ons tesamen. Afwijzing ervan hield ons samen. Maar in
het levensproces werd aan ons de complexiteit onthuld van alle factoren welke crimineel gedrag bepalen. Het optreden of verdwijnen van het symptoom was van
secundaire betekenis in betrekking tot het werk dat wij trachtten te doen. Dat gold
dus eveneens voor de terugkeer van een van ons naar de gevangeni~. Onze liefde
(love) voor hem werd niet minder, hoezeer hij ook mocht hebben misdaan tegen
de samenleving in haar geheel en tegen ons in het bijzonder.
Dat klinkt een beetje gezwollen, maar is het o.i. niet. Gaarne onderschrijven
ook de laatste zin op bladzijde 299:

we dan

Ware aanvaarding is een eenvoudig belijden van liefde. Zij vergoelijkt niet en veroordeelt niet, maar wordt vrijwillig geschonken aan ieder die wil deelhebben aan het
leven dat zij schept. Zij is het beginpunt van werkelijke nazorg.
.
A. TREURNIET

gedachten wisseling
tussen d. w. v. hattem en p. e. hutte
Rondom de jaarwisseling heb ik wat lees achterstand ingehaald. Zo las ik nu eerst
het artikel van de heer Hutte over de Reclasseringsraden
in het juni-nummer van
1962. Toch zal de schrijver de volgende opmerkingen resp. vragen nu nog wel
willen beantwoorden?
Er zouden vier grote reclasseringsinstellingen
op levensbeschouwelijke
basis zijn.
Daartoe moet dan ook het Nederlands Genootschap behoren. Wil de schrijver dat
dan eens nader aantonen? Leden, vrijwillige medewerkers, ambtenaren,
enz. van
het Genootschap zijn van zeer verschillende geestelijke pluimage, de cliënten dito.
Ik dacht dat het Genootschap meer voldoet aan de volgende omschrijving van prof.
J. P. Kruyt: Algemene organisaties zijn dan organisaties die als zodanig niet op een
bepaalde levensbeschouwelijke
grondslag staan. Uiteraard hebben haar leden wel
een bepaalde levensovertuiging. Wil een organisatie of instelling wezenlijk algemeen
zijn, dan moet per definitie de open houding bij organisatie en bij leden overheersen.
Op welke gronden drukt de heer Hutte op het Genootschap een levensbeschouwelijk
stempel? En van welke modaliteit?
Het buitenkerkelijk deel van de bevolking is in de reclasseringsraden
schaars ver-
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tegenwoordigd,
schrijft de heer Hutte. Uit een onderzoek van de Landelijke Sectie
bleek dat van de circa 190 leden er vermoedelijk ten hoogste 4 uit onze kring afkomstig zijn. Opnieuw treft mij hier de identificering van 'buitenkerkelijk'
en 'onze
kring'. Opnieuw. Ik heb nl. al eens eerder bezwaar gemaakt tegen een propagandistische publikatie waarin Humanitas de organisatie werd genoemd van en voor de
buitenkerkelijken.
Tot mijn genoegen nam voorzitter In 't Veld die uitspraak niet
voor zijn rekening ... De heer Eutte wél? En is het nu werkelijk voor een vereniging
als Humanitas zo bijzonder relevant dat leden van de reclasseringsraden
die uit het
Genootschap afkomstig zijn, levensbeschouwelijk
worden ingedeeld? Volgens de heer
P. Albarda - zie zijn artikel 'Apart of samen helen' in het april-nummer - is onze
vereniging 'zeer rllim levensbeschollweli;k gefundeerd, maar niet specialistisch'. Als
de heer Hutte het hiermede eens is - maar hier zet ik een vraagteken - vindt de
schrijver het dan mét mij niet van meer belang dat de betrokken leden van het
Genootschap exponenten zij~ van een open organisatievorm?
De samenwerking
met het Genootschap maakt rechtstreekse
deelname van onze
vereniging aan het werk van de reclasseringsraden
niet mogelijk, aldus de heer
Hutte en het artikel eindigt met de wens dat onze vereniging in de gelegenheid kon
worden gesteld een rechtstreekse bijdrage in de ontwikkeling te leveren. Waarom
niet via het Genootschap, heer Hutte? Tal van leden - ook vooraanstaande leden van Humanitas zijn bij het Genootschap en nemen daarin belangrijke en minder
belangrijke plaatsen in. Er is samenwerking! Waarom nu dit rechtstreeks? Denkt de
heer Hutte mentaal in termen van apartheid? Bij voorbaat dank voor een duidelijk
antwoord!
D. W. v. HATTEM
Het lijkt mij volkomen juist dat de heer Van Hattem op een zwakke plek in mijn
betoog de vinger heeft gelegd. In een poging om summier en globaliserend een
overzicht te geven van de reclasseringsorganisatie
in ons land is mij de aanvechtbare zinsnede uit de pen gegleden. In zoverre ook aan de lezers mijn excuses. Ondertussen geeft mij dit gelegenheid om hieraan nog enige gedachten te verbinden. Dat
ik het Genootschap per ongeluk rangschikte onder de levensbeschouwelijke
instellingen is niet juist, maar zij wil zich wel gaarne omringd en bevolkt zien door Werkers die hun werk bewust verrichten uit een eigen levensvisie. De (vorige) algemeen
voorzitter sprak eens in dit verband op een jaarvergadering
over het 'zich gegrepen
weten en wel op een zodanig wijze dat men gevoelt dat dit het gehele leven - en in
het bijzonder ook de verhouding tot de medemens - behoort te beheersen' en iets
verder - ik citeer opnieuw - ' ... dat ieders arbeid door zijn persoonlijke levensbeschouwing behoort te worden beheerst en gericht'. Hieruit blijkt wel hoezeer het
Genootschap als algemene organisatie prijs stelt op de bewuste inbreng van ieders
levensvisie.
Moge dit dus enerzijds een bevestiging
zijn van wat Van Hattem betoogt,
tegelijkertijd
constateren wij de hartewens van het Genootschap
om een ideële
achtergrond te geven aan het werken in reclasseringsverband.
Wellicht was dit wel
de reden waarom ik er onwillekeurig toe kwam om het Genootschap ondergebracht
te denken bij de organisaties die het werken gedragen vanuit een levensvisie van
belang achten, al zijn er uiteraard grote verschillen te denken in de wijze waarop
men als werker dit in de praktijk wel of niet tot uiting dient te brengen. Dat zou een
onderwerp op zich zelf zijn.
Overigens blijkt telkens weer hoe moeilijk de term 'algemeen' als begrip te vatten is.
Het wordt dan ook in verschillend verband op telkens andere wijze geïnterpreteerd,
al naar gelang waar men het hoofdaccent wil leggen. Eet is mij wel eens opgevallen
dat 'algemeen' vaak gebezigd wordt in tegenstelling tot 'bijzonder' (of speciaal). Misschien is dit wel een onderscheiding
die voor alle gebruik van de term 'algemeen'
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geldt, al zal men in elk afzonderlijk gebruik moeten nagaan wat men dan onder algemeen en wat onder bijzonder wil verstaan.
, Ten slotte zou ik er nog op willen wijzen dat we twee organisatiewijzen zouden kun- .
nen onderscheiden met betrekking tot de algemeenheid naar levensvisies, nl. a) de
algemeenheid via personen en b) de algemeenheid door de samenwerking van organisaties.
De Genootschapsbesturen
zijn in hoofdzaak samengesteld naar het eerste principe.
Maar het getuigt van de openheid van het Genootschap dat het zich tevens richt op
het samenwerken met bijzondere groepen, zoals het Joods Maatschappelijk Werk, de
Algemene Diaconale Raad van de Hervormde Kerk en Humanitas. Bijzonder niet alleen in de zin, van uit te gaan van gevarieerde levensvisies, maar ook omdat ieder
van hen de wens kent om het reclasseringswerk te integreren in haar algemeen maatschappelijk werk.
De sterke tendens tot verzuiling in ons land heeft weliswaar veroorzaakt dat de
besproken algemeenheid
van het Genootschap
aan belemmeringen
blootstaat (in
het bijzonder door het bestaan van KRV en PCRV) maar het gaat ons hier om het
principe volgens welke het Genootschap wil werken. Ik vrees dat het door mij wel
eens gedroomde perspectief, nl. dat het Genootschap - wellicht onder een nieuwe
benaming - zou kunnen uitgroeien tot de gespecialiseerd
geoutilleerde
instelling
voor alle reclassering, geënt op het (algemeen) maatschappelijk werk, voorshands een
utopie zal blijken.
Met de uitspraak van de heer Albarda dat 'onze vereniging (Humanitas) zeer ruim
levensbeschouwelijk
is gefundeerd, maar niet specialistisch,' kan ik het van harte
eens zijn. Ik heb echter de indruk, dat Van Hattem meent dat dit 'specialistisch'
duidt op het in dezelfde zin gebruikte 'levensbeschouwelijk'.
Dat zou dan een misverstand zijn, omdat de heer Albarda daarmede bedoeld heeft: 'niet gespecialiseerd
op één werksoort'. Dat slaat nl. op het voorafgaande in zijn artikel. Hier onderkennen we een typisch kenmerk van onze vereniging; het kenmerk namelijk dat we,
uitgaande van enige richtinggevende
beginselen, die wij algemeen-humanistisch
plegen te noemen (vergelijk de doelstelling in artikel 2 van onze statuten) het geestelijk
klimaat willen scheppen waarin algemeen en specialistisch maatschappelijk
werken
elkaar ontmoeten in een zinvol samengaan. Dit veronderstelt bij onze medewerkers
een grote mate van ruimte in hun bewuste denken over en in' hun (levens)visie
op het werken binnen onze vereniging, in de geest van onze doelstelling: een elkaar
tegemoettreden
vrij van elke leerstelligheid. Het algemene en het bijzondere (specialistische) worden zodoende wel onderscheiden,
maar niet gescheiden gedacht.
Een moeilijkheid is gelegen in de - thans toch wel verouderde - uitdrukking: van
en voor buitenkerkelijken.
Laten we echter niet vergeten dat iedere organisatie zijn
historische wortels heeft en die zijn bij Humanitas onder meer terug te vinden bij
wat wij wel eens schertsend de 'lacune-theorie'
hebben genoemd. Humanitas is namelijk opgericht met het oog op de lacune die er in ons land bestond met betrekking
tot de maatschappelijke
hulp aan buiten(niet)kerkelijke
landgenoten. En ook thans
is er bepaald nog geen reden om deze 'wortel' te verwaarlozen. Wanneer wij zeggen
dat wij in het bijzonder ons richten op de buitenkerkelijken,
dan is het m.i. duidelijk
dat dit niet-kerkelijk georganiseerd
zijn nog altijd een sterke stimulans voor het
bestaan van onze vereniging vormt. Wanneer onze algemeen voorzitter mr. In 't
Veld de beperkte uitdrukking 'van en voor buitenkerkelijken'
niet (meer) voor zijn
rekening neemt, dan is dit mede te danken aan een (verdere) ontwikkeling in ons
denken over de positie van Humanitas in het geheel van de samenleving.
Mag ik nog even terugkomen op de omstandigheid dat Humanitas zich principieel
wil richten op de totaliteit van het menselijk helpen? In haar streven om op het terrein van het praktische helpen algemeen en specialistisch werken te bundelen, meent
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Humanitas tevens - voor zover niet strijdig met het eigen karakter - te moeten
streven naar samenwerking. Dat betekent dat wij menen dat alle vormen van maatschappelijk helpen (ook het specialistische zoals zich b.v. in de reclassering voordoet)
zijn wortels behoort te hebben in het algemene maatschappelijk
werk. Dat we ons
nog midden in de discussie bevinden op de vraag of het helpen in de ruime zin zoals
wij bedoelen, voldoende tot uitdrukking komt in de naam: vereniging voor maatschappelijk werk (in de strikte zin die daar als regel aan gegeven wordt) getuigt m.i.
van de dynamische sfeer waarin ons werk zich ontwikkelt. Wij weten ons te bevinden in een boeiend, maar wel eens problematisch spanningsveld.
Mag ik aannemen dat in het aangeven van deze kenmerkende karaktertrekken
van
Humanitas tevens de motivering is gelegen voor de door mij gesuggereerde rechtstreekse deelname aan het werk van de Reclasseringsraden?
Het is m.i. moeilijk te
verwachten dat de Genootschapsleden
in deze raden - tenzij zelf uit Humanitaskring afkomstig - dit 'werkklimaat' van onze vereniging zouden kunnen 'vertegenwoordigen'. Daarvoor zouden zij zelf midden in dit spanningsveld moeten staan.
De heer Van Hattem heeft mij om een duidelijk antwoord gevraagd. Ik weet niet of
ik hierin geslaagd ben. Misschien is het wel meer uitvoerig dan duidelijk geworden,
maar in ieder geval heb ik een poging willen wagen om iets dat zijn uiteindelijke
gestalte nog moet krijgen, in zijn (huidige) ontwikkelingsgang
te schetsen. En ik
hoop dat hij mij nu niet meer van denken in apartheid zal verdenken. Eigenheid is
nog geen apartheid, al geef ik toe dat het gevaar niet denkbeeldig is.
Genootschap en Humanitas streven beide naar een open organisatievorm, maar bieden hierin een eigenheid, die deels door de historie, deels door ieders afzonderlijke
opdracht bepaald wordt. In een welbewuste toenadering zullen algemeenheid
en
bijzonderheid elkaar in een rendabel spanningsveld kunnen vinden, maar dat zal wel
enige aanpassing vergeIl.
P. E. HUTTE
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OVERHEID
INITIATIEF

EN PARTICULIER

de algemene bijstandwet
Als het eind van de wereld nog eens wordt dichtgeplakt met krantenpapier,
dan zal
men daarbij een heel eind komen met het papier dat bedrukt is met artikelen over de
Algemene Bijstandwet, die binnenkort in de Staten-Generaal in behandeling komt na
een jarenlange aanloop, minstens vanaf 1947 toen werd ingesteld de 'staatscommissievervanging-Armen wet'.
Ondanks alle politieke en journalistieke aandacht die aan het ontwerp van wet is
gewijd, ontstaat niet bepaald de indruk dat het Nederlandse volk er ondersteboven
van is.
De Nederlandse staatsburger begint laconiek te worden op het punt van de sociale
rechten en zekerheden die hem de een na de ander toestromen. 'Omtrent het wel of
niet wettelijk verbieden van het couperen van paardestaarten
ontstaat meer beroering
dan omtrent de gehele of gedeeltelijke opheffing van zo gevestigde instituten als het
verhaalsrecht
en het subsidiariteitsbeginsel,
gelijktijdig met het toekennen van een
recht op financiële bijstand aan iedere Nederlander.
Misschien dat de op handen zijnde behandeling van het wetsontwerp in de Eerste en
Tweede Kamer tot groter algemene belangstelling leidt, de op de achtergrond werkzame processen in de maatschappij-ontwikkeling
zijn er interessant genoeg voor.
Wellicht is de laconieke houding van de mensen om ons heen verklaarbaar als men
aanneemt dat de wetgeving altijd achterloopt bij de in de samenleving levende rechtsgevoelens. Populaire reacties op het ontwerp Algemene Bijstandwet zijn dan ook in
deze trant te beluisteren: 'De Armenwet? ... was al lang uit de tijd. Het verhaalsrecht? ... daar werd allang niet meer strikt de hand aan gehouden. Financiële steun
allereerst een plicht van de kerkelijke gemeente en pas subsidiair een taak voor de
overheid? ... een historisch gegeven dat nu niet meer toepasselijk is'.
In publikaties uit 'min of meer orthodox-confessionele
kringen klinkt nog wel enige
heimwee door naar goede oude tijden, toen een materieel beroep op de naastenliefde
nog mogelijk was en zelfs als eis gesteld kon worden. De auteurs tonen zich daarbij
niet ontvankelijk voor de argumentatie van de meerderheid-pro-bijstandwet.
Deze argumentatie zou kunnen luiden:
'Nu is de naastenliefde
pas werkelijk tot de hele maatschappij
doorgedrongen.
Als we nu ons belastingbiljet invullen kunnen we dit doen met de gedachte dat we er
een stuk solidariteitswerk mee leveren ten bate van de lotsverbetering van onze naaste,
ongeacht zijn confessie.' Het valt te betwijfelen of het aanslagbiljet in de praktijk
velen tot zulke nobele gedachten zal inspireren, maar de consequentie ligt hier toch
duidelijk.
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. Overigens stelt het wetsontwerp duidelijk dat het recht op bijstand blijft bestaan,
ongeacht giften en hulp die de aanvrager mocht ontvangen van een kerkelijke of
andere instantie (tot een nader te bepalen grens).
Dit alles biedt de organisaties voor maatschappelijk werk, inclusief Humanitas, gunstige perspectieven.
Tot op heden stond het maatschappelijk werk vaak machteloos, hoe kun je een cliënt
die geen of minimale inkomsten heeft helpen om adequaat aan de samenleving deel
te nemen?
Voordat het maatschappelijk
werk zijn eigenlijke functie kon gaan vervullen moest
eerst de weg worden gebaand in materiële zin, door middel van budget- en schuldsanering, bemiddeling bij overheidsdiensten
en particuliere fondsen, contacten met
de werkgever, enz. enz.
Dit vóór-werk zal straks als de Bijstandwet van kracht wordt ook nog wel de aandacht
vragen, maar allicht in mindere mate dan nu het geval is. Mocht er gelijktijdig ook
een wet op het afbetalingssysteem
tot stand komen, dan zal er in de kringen van het
maatschappelijk werk helemaal een zucht van opluchting worden geslaakt.
Welke perspectieven biedt het wetsontwerp in zijn huidige vorm nog meer aan het
maatschappelijk werk?
In de eerste plaats het hoopvolle vooruitzicht dat aan de gemeentelijke dienst tot verlening van financiële bijstand ('sociale zaken') wettelijk wordt voorgeschreven dat ze
hulpzoekenden
de weg dient te wijzen naar de particuliere organisaties voor maatschappelijk werk.
Nu is verwijzen van een hulpzoekende naar de voor zijn geval meest geschikte hulpbron een kunst en een kunde, die iedere ambtenaar van sociale zaken zich niet zo
maar in een handomdraai eigen zal maken.
De organisaties van maatschappelijk
werk zullen de overheid hier de helpende hand
moeten bieden, door mee te werken aan een goed contact over en weer (zie het
artikel over de plaatselijke maatsch.-contactorganen),
en door het geven van een goede
voorlichting, zodat de gemeentelijke overheid over een volledige 'sociale kaart' kan
beschikken.
Duidelijkheid op dit punt zal een goede verwijzing van cliënten door de gemeentelijke
overheidsdiensten
bevorderen, of liever nog: zal het de ambtenaren mogelijk maken
de cliënt objectief en volledig voor te lichten over de hem ter beschikking staande
hulpbronnen,
want (het is merkwaardig dat dit nog steeds niet overal als vanzelfsprekendheid
wordt aanvaard!) de cliënt moet toch zelf, in volledige vri;heid, de
instantie kunnen kiezen waartoe hi; zich wil wenden. Geen van de levensbeschouwelijke of algemene organen van maatschappelijk werk zal er gelukkig mee zijn als men
de cliënt op het gemeentehuis een kerkelijk of niet-kerkelijk etiket opplakt en hem
daarmee 'toewijst' aan 'zijn' maatschappelijk werk-organisatie.
Enige discussie is sinds het bekend worden van het ontwerp Bijstandwet gerezen rond
de vraag: als er in art. 2 staat dat de gemeentelijke diensten verwij~en naar het maatschappelijk werk van de kerkelijke en particuliere organisaties OF van de overheid,
wie bepaalt dan in welke gevallen de cliënt in de particuliere sector niet kan worden
geholpen zodat de overheid zelf een maatschappelijk
werker moet inschakelen?
Rekening houdend met het recht op eigen vrije beslissing van de cliënt, is het antwoord heel simpel; de cliënt (na goed te zijn ingelicht) bepaalt dit zelf.
Er blijft ongetwijfeld een categorie over van hulpzoekenden,
die om verschillende
redenen niet in staat zijn zelfstandig een keuze te doen. Voor het juist opvangen van
deze hulpzoekenden
hangt alles af van een goed samenspel van de hulpbiedende
instanties.
Veel goeds zal hier tot stand kunnen worden gebracht door de Adviescommissie
Bijstandwet, die door B. en W. 'in het leven dient te worden geroepen en waarvan
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ook één of enkele deskundigen op het gebied van het maatschappelijk werk deel zullen
uitmaken.
Het staat tevoren al vast dat er een goede communicatie zal moeten worden geregeld
tussen deze Adviescommissie en de plaatselijke 'Sociale Raad' (om het contactorgaan
nog maar bij de oude naam te noemen).
Het is uitnodigend om nog op een hoeveelheid details rond het thema Bijstandwet in _
te gaan, maar verdere beschouwing kan beter worden uitgesteld tot een tijdstip waarop praktijkervaring
is opgedaan. Nu blijft alles nog bij gissingen die alleen maar
beantwoord kunnen worden met: 'alles zal afhangen van de goede intenties waarmee
-de wet door de overheid zal worden toegepast, en van de goede coördinatie en uitrusting van de hulpbronnen per gemeente of groep van gemeenten'.
Op het laatste punt zal het maatschappelijk werk in de particuliere sector er niet voor
moeten schromen waar nodig een beroep te doen op de subsidiërende
taak van
(gemeentelijke- en rijks-) overheid.
Als de overheid het maatschappelijk
werk door middel van wetten (w.o. straks de
Alg. Bijstandwet) een kennelijk voor de samenleving belangrijke functie toekent, dan
zal het maatschappelijk werk ook in staat moeten worden gesteld aan die functie te
voldoen.
P. ALBARDA

plaatselijk maatschappelijk

contact

Sinds enige tijd is er op landelijk, op provincia~l en hier en daar ook op plaatselijk
niveau een discussie gaande over het onderwerp 'plaatselijk maatschappelijk
contact'. De directe aanleiding hiertoe vormt het uitbrengen van een nota door een
werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van Maatschappelijk
Werk en van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in december 1962.
Door de minister van Maatschappelijk Werk is o.a. aan de landelijke organisaties die
verenigd zijn in de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk om advies over de
inhoud van deze nota gevraagd.
Reeds langer was het bij verschillende betrokkenen bekend, dat de minister wellicht
genegen zou zijn om een subsidieregeling in het leven te roepen voor instellingen
die voorlopig meestal werden aangeduid als 'plaatselijke platforms' of 'stedelijke
opbouworganen'.
Dat de gedachten wisseling, gestimuleerd door de minister, de laatste paar maanden
in versneld tempo plaatsvindt, houdt wellicht verband met het feit, dat de zittingsperiode van het huidige kabinet bijna ten einde is.
Het onderwerp is niet nieuw. In enkele plaatsen ontstonden na de Tweede Wereldoorlog b.V. organisaties die trachtten een gemeenschapsgedachte
te verwerkelijken.
Zo kennen we bij voorbeeld nog steeds de 'Zaandamse Gemeenschap'.
Vaak verrichten dergelijke instellingen goed werk, b.v. door het coördineren van de activiteiten van allerlei organisaties op sociaal en cultureel terrein, door het organiseren
van contactbijeenkomsten
voor nieuw-ingezetenen,
het houden van vakantiespelen
voor de jeugd. Er kunnen zo elementen van maatschappelijk opbouwwerk verwezenlijkt worden.
Andere instellingen die in dit verband genoemd moeten worden zijn de sociale
raden waarvan er in ons land in 17 gemeenten een bestaat, terwijl er daarnaast nog
twee districts-sociale raden zijn. Met de op handen zijnde intrekking van de Armenwet van 1912 en de komst van de nieuwe Algemene Bijstandswet zal de wettelijke

47

I

basis aan de sociale raden ontnomen worden. Het coördinerende en soms ook uitvoerende werk, dat zij doen zal echter niet opeens mogen verdwijnen. De functie
van coördinatie zou door een plaatselijk maatschappelijk
contactorgaan
overgenomen en vaak ook verbeterd kunnen worden. Daarover hieronder meer. In kleinere
plaatsen, b.v. in Drente, kent men raden van overleg voor het maatschappelijk werk,
die voor het 'elkaar vinden' nuttig kunnen zijn.
We zijn intussen genuanceerder
gaan denken over het begrip 'gemeenschap'.
We
weten dat het van weinig werkelijkheidszin
getuigt om in nieuwe stadswijken naar
de opbouw van een gemeenschap te streven, waarin mensen van allerlei sociale en
levensbeschouwelijke
groeperingen
intensief met elkaar omgaan. Maar we weten
ook, dat het velen de eerste jaren vaak moeilijk valt om zich 'happy' te voelen in zo'n
nieuwe woonomgeving.
Slet:hts geleidelijk leert men er mensen kennen met wie
men vriendschappelijk
wil omgaan - of men vindt ze er in het geheel niet -, en
slechts geleidelijk krijgt de omgeving zijn stoffering die haar leefbaar maakt. Vaak
bllijft het aan wezenlijke onderdelen, zoals goede speelmogelijkheden
voor de kinderen, ontbreken.
.
Moeten we aan deze elementen: relatieopbouw
en milieuverbetering
denken, wanneer we spreken over 'plaatselijk maatschappelijk
contact' of 'stedelijk opbouwoOl'gaan'? Misschien in de toekomst wel, maar vooreerst nog niet, dunkt ons. Let wel:
als doel op de achtergrond dienen zij mee te spelen.
Bij de bepaling van wat er in de naaste toekomst wenselijk en mogelijk is, dienen
we echter zo goed mogelijk in te spelen op enkele concrete ontwikkelingen.
We
doelen daarmee op het intrekken van de Armenwet van 1912 en de indiening van
het ontwerp Algemene Bijstandswet, én op het wetsontwerp tot wijziging van de
bepalingen van de gemeentewet met betrekking tot de commissies.
Laten we eens nader bekijken, wat men onder een plaatselijk maatschappelijk
contactorgaan kan verstaan.
Men kan daarbij op verschillende manieren onderscheidingen
aanbrengen.
a. werkzaamheid
1. vri;bli;vend contact, een zekere mate van uitwisseling van informatie en gedachtenwisseling daarover; platformgedachte.
2. inventarisatie van aanwezige voorzieningen en opsporing van leem teIl.
3. overleg ter bepaling hoe in de lee:nten kan worden voorzien.
4. coördinatie en onderlinge afstemming van de bestaande voorzieningen.

5. het verrichten van sociaal onderzoek.
6. advisering aan de participerende
instellingen

ten aanzien

van uitvoering

van

voorzieningen.

7. advisering aan de overheid in verband
schappelijk

met het beleid ten bate van het maat-

werk.

8. gesprekspartner zijn voor de overheid en andere instanties die een rol spelen bij
de sociale opbouw, inclusief woningbouw, onderwijs, recreatie, sport, volksgezondheid, ten bate van de planning b.V. bij de sanering van oude of de opbouw van
nieuwe stadswijken.
9. gesprekspartner zijn voor overheid en anderen (zie 7) ten bate van de llitvoering.
b. werkterrein
1. het algemene en het gespedaliseerde
maatschappelijk
werk ten bate van enkeling en gezin (het individueel maatschappelijk werk).
2. naast het individueel maatschappelijk
werk ook verwante terreinen zoals buurtwerk, sociaal-cultureel werk, zorg voor de volksgezondheid.
3. een nog breder werkterrein, en wel alles wat een rol speelt bij sociale opbouw:
zoals woningbouw,
volkshuisvesting,
scholenbouw,
openbare
nutsvoorzieningen,
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weg-en
waterbouw,
riële bijstand.

recreatie,

volks gezondheidszorg,

maatschappelijk

werk, mate-

c. samenstelling
Dit punt hangt uiteraard met het voorgaande samen. De werkterreinen
waarop een
instelling betrekking heeft, zeggen al iets over de vraag welke organen hierin vertegenwoordigd moeten zijn, b.v. gemeentelijke dienst van volkshuisvesting, van sociale zaken, geneeskundige dienst, overkoepelende raden, van overheid en particuliere instellingen op het gebied van b.v. sport, cultuur, onderwijs, maatschappelijk
werk.
d. doelstelling
Eigenlijk zou dit punt voorop dienen te staan. Het is echter de vraag of men in de
praktijk veel verder komt, wanneer men over de doelstelling tot klaarheid tracht
te komen alvorens een begin te maken met de uitvoering.
In het begin spraken we al over mogelijke doelstellingen: 'milieuverbetering',
'relatieopbouv/.
Ook noemt men vaak: verminderen van de afstand van bestuurders en bestuurden,
het tot elkaar brengen van verschillende (levensbeschouwelijke,
of rang- en stands-)
groeperingen,
het bestrijden van de toenemende overorganisatie
en het bij elkaar
langs werken van allerlei instellingen.
Dit is een bonte reeks van doelstellingen, waarvan sommige vrij concreet en andere
veel vager zijn. Geen van alle zijn ze gemakkelijk te bereiken. We zullen het beste
bij de meer concrete kunnen beginnen, daarbij rekening houdend met wat er wenselijk en mogelijk is in de concrete situatie van het ogenblik.
samenstelling uit personen of organisaties
Het is duidelijk, dat een plaatselijk maatschappelijk
contactorgaan niet alleen maar
een extra-organisatie
moet worden, maar juist een doeltreffender
en efficiënter
werkwijze van de bestaande moet bevorderen. Dat betekent dat er goede verbindingen moeten zijn met die bestaande organisaties, niet alleen informeel maar ook
formeel. Deze organisaties dienen dan ook als zodanig in het contactorgaan
vertegenwoordigd te zijn.
Er wordt weleens gesteld, dat de leden van het contactorgaan wellicht beter à titre
personnel hiervan deel uit zouden kunnen maken. Men zou dan nl. vermijden dat
een enorme veelheid van organisaties die men in vele plaatsen aantreft een werkelijk
overleg onmogelijk maakt. Ook stellen sommigen, dat het waardevoller is, wanneer
kemfiguren en informele leiders uit levensbeschouwelijke
bevolkingsgroepen
begrip
voor elkaar leren opbrengen, dan wanneer de organisaties dier groeperingen gecoördineerd worden. Het laatste zou nl. nog geen toenadering tussen die groeperingen zelf behoeven in te houden. Het is echter de vraag, of dat bij vrijblijvend contact der formele en informele leiders wél het geval zal zijn. Bovendien kan er bij een
dergelijk vrijblijvend contact geen sprake zijn van planning en beleidsvorming.
de rol van de overheid
Hierbij dient men zich af te vragen, door wie eigenlijk in feite de planning en beleidsvorming ten bate van de sociale opbouw tot stand gebracht wordt. Dat is in de
eerste plaats de overheid op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau. Zij trekt
grote lijnen: zij maakte b.v. uitbreidingsplannen,
wijst plaatsen aan voor industrievestiging, woningen, scholen, wegen enz.;. zij schept mogelijkheden door subsidies,
én zij is tevens op vele terreinen één der uitvoerders.
Evenals het onjuist is om een contactorgaan, of opbouworgaan - hoe men het ook
wil noemen - bij de bestaande instellingen langs te laten werken, zou het onjuist
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zijn om te trachten hierdoor een sociale opbouw tot stand te brengen zonder vooraf
rekening te houden met de grote lijnen getrokken door de overheid en door andere
invloedrijke organen zoals grote ondernemingen.
We komen hiermee terug op de werkzaamheid van het contactorgaan. Van de negen
onder a. genoemde mogelijkheden kunnen we na het bovenstaande betoog een aantal
nu nader onder de loep nemen.
een bundeling van het maatschappelijk werk
Door degenen die zich met maatschappelijk werk, de zorg voor de volksgezondheid,
buurtwerk (in het algemeen de onder b. 2. genoemde werkterreinen) bezighouden,
wordt vaak gesteld, dat de overheid in haar beleid te weinig rekening zou houden
met 'sociale gezichtspunten'.
Anderzijds hoort men van de kant van de overheid vaak aan de particuliere instellingen op deze terreinen vragen om een inbreng van deze gezichtspunten,
opdat
daarmee rekening gehouden kan worden bij de planning. Deze particuliere instellingen te zamen komen moeilijk tot de formulering van die sociale gezichtspunten,
omdat er zo'n grote veelheid van zeer verschillend geaarde instellingen bestaat, die
bovendien door gebrek aan financiën vaak worstelen met een onvoldoende personeelsbezetting.
Op sommige terreinen zoals van sport en cultuur komt men hier en daar tot doeltreffende overkoepelingen,
mede gesteund door overheidssubsidies
en gebruik makend van de diensten van een administratief en deskundig overheidsapparaat.
Bij het maatschappelijk
werk schijnt men een efficiënte overkoepeling veel moeilijker tot stand te kunnen brengen.
\Vij menen, dat een plaatselijk maatschappelijk contactorgaan zou moeten zijn: een
overkoepeling van instellingen voor maatschappelijk
werk (zie b. 1.), zowel van de
overheid als van het particulier initiatief, met als werkzaamheden in de eerste plaats:
inventarisatie van bestaande voorzieningen, opsporing van leemten, overleg ter bepaling hoe in de leemten kan worden voorzien, verrichten van onderzoek, coördinatie en onderlinge afstemming van bestaande voorzieningen, bevorderen dat de participerende instellingen noodzakelijk gebleken nieuwe voorzieningen tot stand brengen, advisering aan de overheid in verband met het beleid ten aanzien van maatschappelijk werk, (zie a. 2. t/m 6.).
.
Zoals we reeds vermeldden, wijzen we de vrijblijvende platformgedachte
af.
De verdergaande
werkzaamheid van gesprekspartner
voor de overheid en andere
instanties die een rol spelen bij de sociale opbouw zal van het begin af bevorderd
moeten worden. Het zal zich echter slechts geleidelijk kunnen realiseren naarmate
er zich een gedachtenwisseling
en meningsvorming ontwikkelt in het contactorgaan.
In ieder geval zal het duidelijk zijn, dat er naar onze mening geen zeer breed opgezet opbouworgaan tot stand gebracht zou moeten worden, dat woningbouw, volkshuisvesting, recreatie, volksgezondheidszorg,
maatschappelijk
werk, cultureel werk,
sport enz. omvat. Er zou nl. een groot gevaar bestaan dat een dergelijk orgaan een
machteloos praatcollege zou worden, niet alleen door zijn grote omvang, maar ook
doordat de beslissingsbevoegdheden
op vele der genoemde terreinen bij de overheid
berusten.
'Niet aan een orgaan voor community organization náást gemeentebestuur
en -raad,
bestaat er behoefte, maar aan een werkelijke dialoog tussen gemeentebestuur,
gementeraad en gemeentelijke diensten en de organen van het particulier initiatief.
Daartoe dient er een bepaalde gezindheid, een bereidheid tot community organization te bestaan bij alle betrokkenen.
Een goede intensieve voorlichting is hier van groot belang niet alleen tussen de betrokkenen onderling, maar ook aan de 'gewone man' die zich vaak zo machteloos
voelt tegenover alles wat 'ergens ver weg' bedisseld wordt. Tentoonstellingen,
radio,
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televisie en pers bieden mogelijkheden die wellicht meer bewust en verantwoord
benut zouden kunnen worden.
De instellingen van het particulier initiatief zullen dan verwachten, dat zij in hun
eigen functie door de overheid erkend zullen worden en tevens, dat zij door het
subsidiebeleid van de overheid voldoende in staat gesteld zullen worden om zich
te ontwikkelen en ook werkelijk als gesprekspartner
te kunnen fungeren.
onderscheiding van de Adviescommissie Bijstandwet
Wij stelden, dat er met bepaalde concrete ontwikkelingen van het ogenblik rekening gehouden moet worden.
Elders in dit tijdschrift treft u een artikel aan over de Algemene Bijstandwet. U
kunt daarin lezen, dat er door burgemeester en wethouders in iedere gemeente, of
soms in een aantal gemeenten tesamen een bijstandsadviescommissie
in het leven geroepen zal moeten worden, die bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste vijftien
leden. Ten minste drievijfde van hun aantal wordt benoemd uit personen van wie
een bijdrage tot de werkzaamheden
van de commissie verwacht kan worden op
grond van hun kennis van het werk der vak- en standsorganisaties
het maatschappelijk werk en de zorg voor de volksgezondheid, of van andere vormen van bevordering van het maatschappelijk
welzijn. Deze leden mogen geen lid zijn van het
gemeentebestuur of in dienst zijn van de gemeente.
Men kan zich afvragen of het in kleine gemeenten niet te veel van het goede zal
zijn, om zowel een bijstands-adviescommissie
als een maatschappelijk
contactorgaan
in te stellen. Sommigen menen, dat de adviescommissie tevens als maatschappelijk
contactorgaan zal kunnen fungeren. Uit de opsomming van werkzaamheden
die wij
voor het contactorgaan gegeven hebben, blijkt wel, dat deze veel verderstrekkend
zijn dan die van de bijstandsadviescommissie,
die nl. slechts als beperkte opdracht
heeft het geven van advies aan het gemeentebestuur
over de algemene aspecten
van de verlening van materiële bijstand. Hoewel er daarbij ook kwesties als inschakeling in het arbeidsproces komen kijken, zal het toch het beste zijn wanneer
de bijstandsadviescommissie
zich zoveel mogelijk aan zijn beperkte opdracht houdt.
In de beide afzonderlijke organen kunnen dan voor een deel dezelfde personen zitting hebben.
Er is nog niet bekend, hoe groot de gemeenten zullen zijn waarvoor de minister
van Maatschappelijk
Werk een subsidiemogelijkheid
voor een plaatselijk maatschappelijk contactorgaan
zal willen scheppen. Het is gebleken, zelfs in sommige
gemeenten met minder dan 50.000 inwoners, dat een raad van overleg voor het
maatschappelijk werk van betekenis is.
de vorm
De privaatrechtelijke
vorm van een stichting zal waarschijnlijk te verkiezen zijn
boven de ook wel eens geopperde mogelijkheid van een functionele raadscommissie,
die wanneer de voorgestelde wijziging van de gemeentewet doorgang zal vinden,
voor een deel samengesteld zal kunnen zijn uit niet-gemeenteraadsleden
die op
voordracht van particuliere instellingen worden aangewezen. Alle functionarissen
en het administratieve apparaat zullen dan van de gemeente moeten komen. Het is
niet goed te overzien, hoe in een functionele raadscommissie een bundeling van
uitvoerende instellingen op het gebied van het maatschappelijk
werk tot stand te
brengen is. Bundeling en standpuntbepaling
zou eigenlijk vooraf moeten gaan.
Vandaaruit zou mede-beleidsbepalingo.a.
in functionele raadscommissies kunnen
plaatsvinden.
Daarnaast is er de mogelijkheid om onder de hoede van het contactorgaan functio-
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de vrijwilliger in de kinderbescherming.
mens schöner en j. clee
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door dr. b.l. f. cie-

De vrijwilliger in de kinderbescherming,
door dr. B. L. F. Clemens Schröner en J.
Clee. Dit werkje van 59 bladzijden is een gezamenlijke uitgave van de Nationale
Federatie voor Kinderbescherming,
Nederlandse Bond voor Moederschapszorg
en
Kinderhygiëne en Stichting Voor het Kind.
In dit boekje zijn belangrijke gezichtspunten
neergelegd m.b.t. de betekenis en de
mogelijkheid van de vrijwilliger, speciaal als gezinsvoogd.
Het belicht achtergronden
van spanningen tussen vrijwilligers en beroepskrachten
(maatschappelijke werkers) op het terrein van het maatschappelijk werk.
De typering van de werkwijze van de vrijwilliger als gezinsvoogd, gebaseerd op gesprekken met hen, stemt overeen met de typering die in ons rapport 'De vrijwilliger
als gezinsvoogd in Humanitas' is gegeven.
De schrijvers zijn overtuigd van de waarde van de vrijwilliger naast de beroepskracht. Het maatschappelijk werk staat voor de opgave, om op grond van hernieuwde waardering van de vrijwillige helper, deze laatste o.l.v. beroepskrachten
zo veel
mogelijk in te schakelen. De noodzaak is er om de werkverhoudingen
tussen 'bestuurs'-vrijwilligers, 'werk'-vrijwilligers en beroepskrachten beter te structureren overeenkomstig ieders verantwoordelijkheid
en kundigheid.
Hierbij dient goede aandacht te worden gegeven aan de onderling verschillende motivering m.b.t. het werk
en de verschillen in identificatie met de instelling respectievelijk vereniging.
Dit boekje bevelen wij gaarne, speciaal ook onze maatschappelijk-werk-adviseurs
en
maatschappelijk
werk(st)ers, ter bestudering aan.
C. U.

mensen, groepen, organisaties

In de serie Bouwstenen voor de kennis der Maatschappij is verschenen als nr. 47;
Mensen, groepen, organisaties, speurwerk in de sociale psychologie, deel I, onder
redactie van prof. dr. W. Mulder. Uitgever: Van Gorcum & Comp., N.V., Assen.
Intekenprijs voor deel I en Ir samen f 37,80. De delen zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar.
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De bundel geeft een groot aantal recente sociaal-psychologische onderzoekingen in
Nederland. Het werk is bedoeld voor ieder die het opbouwen van samenwerking, het
geven van leiding, de omgang van de ene mens met de andere interesseert.
Na een inleidend hoofdstuk volgen bijdragen o.a. over: participatie in de vrijwillige
organisatie; machtsmotief; positieve en negatieve identificatie; dimensies van de
gelaatsexpressie; Lou en zijn aanhangers; stereotiepen over heilsoldaten; perceptie
van voorkeursverhoudingen en vele andere interessante onderwerpen.
Te zijner tijd hopen wij in een bespreking op deze publikatie terug te komen. R. Z.
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nele secties, b.v. voor gezinszaken, jeugdzaken, kinderbescherming, zorg voor minder-validen enz. in te stellen. Deze secties zullen in hun beraadslagingen ook
functionarissen van de betreffende gemeentelijke instellingen kunnen betrekken,
terwijl zij anderzijds door gemeentelijke organen voor overleg ad hoc uitgenodigd
zouden kunnen worden. Bovendien kunnen er voor dergelijk ad hoc overleg b.v.
betreffende de uitvoering van stadssanering tijdelijke werkgroepen ingesteld worden, op uitnodiging van het contactorgaan, of van het gemeentebestuur met deelnemers van overheid en particuliere instellingen.
Er zijn nog andere belangrijke punten. We denken b.v. aan de relatie met sociaalculturele wijkcentra in de steden, met streek welzijnsorganen in agrarische gebieden,
met provinciale opbouworganen.
Het voert te ver hier nader op de taakverdeling en de onderlinge verbindingen
in te gaan.
R. A. E. ZI}LMAN

