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SECTIE ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK

WERK

de betekenis van een goede registratie
in het maatschappelijk werk

De Coinmissie Onderzoek Maatschappelijk Werk, die werkt onder aliSpiciën van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk en het Ministerie van Maatschappelijk Werk gezamenlijk, heeft in de beide afgelopen
jaren een viertal publicaties het licht doen zien, die zeker onze aandacht
verdienen. Het zijn beknopte geschriftjes, die elk een bepaald aspect
van het grote terrein van het maatschappelijk werk op een eenvoudige,
doch zeer verantwoorde wijze behandelen. Het eerste bulletin bevat
"Een korte introductie tot werkterrein en problematiek". Het tweede
bulletin geeft "Een wegwijzer in de literatuur". Nummer drie behandelt
het onderwerp: "De registratie in het maatschappelijk werk". Het laatste
tot dusverre gepubliceerde nummer gaat over: "De contactlegging in
het maatschappelijk werk". Deze bulletins zijn verkrijgbaar bij het
Staatsd1'llkkerij- en Uitgeversbedrijf in Den Haag.

leg de gegevens vast
Dat wij hier in dit kaderblad nummer drie, "De registratie in het maatschappelijk
werk" aan de orde stellen, vindt zijn oorzaak in het feit dat de inhoud van dit
bulletin ons speciaal voor de besturen van onze afdelingen van belang lijkt.
Een eerste voorwaarde voor het goed functioneren
van een bedrijf, - waarom
zouden wij een maatschappelijk-werk-organisatie
ook niet een bedrijf kunnen
noemen? - is een goede registratie van gegevens. Deze registratie van gegevens
moet als één van de belangrijkste hulpmiddelen worden gezien, waarmede het maatschappelijk werk tot ontplooiing kan worden gebracht, omdat de geordende gegevens ons de basis verschaffen waarop een gezond beleid gebouwd kan worden,
zowel bij de behandeling van een individueel geval van hulpverlening, als bij het
uitstippelen van de werkwijze van de instelling als geheel.
In het bulletin wordt het begrip "regish'atie" gebruikt in de algemene zin van het
vastleggen van ervaringen. Het begrip "rapportage" is in het maatschappelijk werk
meer ingeburgerd en heeft meestal de beperktere betekenis van het vastleggen van
gegevens omtrent het concrete hulpverleningsgeval.
Zogezien is rapportage dus een
bepaalde vorm van registratie.
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vertrouw niet op je geheugen
Dat een geregelde rapportage over de concrete hulpverleningsgevallen
noodzakelijk
is wordt in het algemeen wel ingezien. In de eerste plaats moet de maatschappelijk
werker steeds in staat zijn het verloop van een hulpverleningsgeval
aan de hand van
zijn notities te overzien. Het afgaan op het geheugen houdt het grote gevaar van
herinneringsvervalsing
in, waardoor de eenheid in de behandeling in het gedrang
kan komen. Maar de behandeling van een geval moet ook overdraagbaar
zijn aan
een collega of vrijwillig medewerker, die op de vastgelegde gegevens van een voorganger moet kunnen terugvallen en voortbouwen. Ook waar samenwerking in de
behandeling nodig is, bijvoorbeeld in teamverband,
daar is het vastleggen van de
gegevens noodzakelijk. En vooral in een organisatie, zoals Humanitas wil zijn,
waarin de diverse werksoorten nauw naast elkaar werken en waarin gestreefd wordt
naar een zo goed mogelijke coördinatie van deze werksoorten, is een goede rapportage onmisbaar. Gecoördineerde behandeling van de gevallen, door de tijd heen, is
zonder een goede registratie niet denkbaar.
Ook voor de methodiekverfijning
en voor de supervisie van de maatschappelijk
werker is het vastleggen van gegevens noodzakelijk. Leren wil zeggen ervaringen
opdoen, keuzen doen aan de hand van vergelijkbaar
materiaal. Wil men zijn
methoden bij de behandeling van de gevallen verbeteren, dan moet men gegevens
en resultaten vastleggen, om deze later te bestuderen en te vergelijken:
het kost tijd en geld
Het vastleggen van de gegevens over de gevallen door de beroepswerker, het rapporteren dus, is een tijdrovende bezigheid. Het is moeilijk een schatting te maken
van de tijd die daartoe nodig is, maar als men het op een vierde van de werktijd
stelt, dan geloof ik dat dit niet overdreven is, integendeel. De rapportage eist naast
het verdere administratieve werk dat elke beroepskracht nu eenmaal heeft, een groot
deel van de arbeidstijd op en ik meen dat het van belang is dat de besturen daarvoor begrip hebben.
Voor de andere vormen van registratie, die mogelijk zijn en die juist van breder
belang kunnen zijn voor de instellingen en voor de ontwikkeling van het maatschappelijk werk is in het algemeen minder belangstelling. Dit komt waarschijnlijk,
doordat het systematisch vastleggen van gegevens nogal tijdrovend is en een grote
dosis van planmatigheid
eist, waarvoor de meeste particuliere instellingen geen
gelegenheid hebben, maar ook doordat deze materie nog te weinig doordacht is en
te veel in een experimenteel stadium verkeert.
Toch is het noodzakelijk om over systematisch vastgelegde gegevens te beschikken,
wil men tot een efficiënte bedrijfsvoering komen.
In het bulletin no 3 wordt gewezen op de noodzaak van een duidelijk geformuleerde
doelstelling van de registratie. Goede registratie brengt vrij hoge kosten met zich
mee en willen deze kosten verantwoord zijn, dan moet men weten waartoe men de
gegevens gebruiken wil. Vastleggen van gegevens in het wilde heeft geen zin. In
dit verband worden een aantal functies van de registratie opgesomd, functies, die
overigens onderling samenhangen en niet te scheiden zijn.
Zo
a.
b.
c.
d.
e.
f.

worden kort behandeld de betekenis van de registratie voor:
het concrete hulpverleningsgeval;
de maatschappelijk
werker;
het instellingsbeleid;
het maatschappelijk
werk als zodanig;
het sociaal beleid;
,
het wetenschappelijk
onderzoek ten dienste van het maatschappelijk

\
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werk.

een ander moet er ook iets van kunnen begrijpen
Over de registratie ten behoeve van het concrete hulpverleningsgeval
is hiervoor al
iets gezegd. Het rapport heeft betekenis als communicatiemiddel
vooral in die gevallen, waarin ook anderen bij de behandeling betrokken zijn. Vooral in Kinderbescherming
en reclassering spelen de voorlichtingsrapporten
een belangrijke rol
doordat speciaal op deze werkgebieden beslissingen genomen moeten worden door
instellingen en personen, die zelf geen onderzoek verrichten,
doch die moeten
steunen op gegevens verzameld door de maatschappelijk werker. Het rapport dient
dan als een belangrijke informatiebron.
Het kan dit ook zijn voor de opvolger van
een maatschappelijk
werker wanneer hij de behandeling van een geval moet voortzetten, of bijvoorbeeld voor de opvoeder wanneer een kind in een tehuis wordt
geplaatst of voor de behandelende psychiater.
je kunt er wat van leren
Ten behoeve van de maatschappelijk
werker zelf is de registratie belangrijk omdat
het vastleggen van gegevens een betere continuïteit en ordening in de behandeling
kan geven. De registratie kan zo, zoals in het bulletin gezegd wordt, een hulpmiddel
zijn om tot een meer bewuste hantering van dit contact (met de cliënt) te komen.
Wanneer een maatschappelijk
werker zijn gegevens, het verloop van een behandeling, opschrijft, kan hij later onder leiding van een trainer of, supervisor, nog eens
nagaan wat hij gedaan heeft en hoe hij het gedaan heeft en zo trachten tot betere
werkmethoden te komen. Het noteren van de gegevens heeft voorts het belangrijke
voordeel dat de werker gedwongen is zijn gegevens te ordenen en te combineren,
zodat een duidelijker beeld van de probleemsituatie
ontstaat en van de mogelijkheden om hulp te verlenen.
er moet lijn in zitten
Veel minder aandacht wordt er in het algemeen gegeven aan de betekenis, die de
registratie heeft voor de beleidsvorming van de maatschappelijk-werk-instelling.
In
het bulletin wordt erop gewezen dat wat in het bedrijfsleven vanzelfsprekend
is
geworden, in het maatschappelijk
werk nog nauwelijks de aandacht krijgt.
Uiteraard heeft het geen zin min of meer in het wilde weg allerlei gegevens te
registreren. Wil men de beroepskracht
of vrijwillige medewerkers
niet met veel
tijdrovend en zinloos werk belasten dan moet er uiteraard sprake zijn van een bereidheid tot bewuste beleidsvorming, waarvoor de gegevens nodig zijn. Een afdeling
besturen betekent vooruit denken, plannen maken, richtlijnen uitstippelen.
Maar
plannen moeten ergens aan de realiteit aansluiten, moeten ~oorzien in behoeften en
voor het kennen van de behoeften moet men over gegevens beschikken. Deze gegevens behoeven natuurlijk niet uitsluitend ontleend te zijn aan de eigen ervaringen,
maar de eigen ervaringen kunnen juist vaak belangrijke gegevens verschaffen en op
gegevens van elders een bijzonder licht werpen.
Wanneer men verantwoord werken wil dan ontstaat de behoefte aan bepaalde gegevens. Deze behoefte zal dus in hoge mate de inhoud van het registratieschema
bepalen. Maar omgekeerd zullen de gegevens ook weer het beleid beïnvloeden en
sturen. In een levende organisatie is er dus een voortdurende wisselwerking tussen
registratie en beleidsvoering, alhoewel de registratie steeds slechts een hulpmiddel
blijft, zij het een belangrijk.
De beleidsvragen leveren dus de basis voor de inrichting en hantering van de regisb-atie. Zij kunnen zowel algemene als detailvragen omvatten.
Een algeme'ne vraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn wat er in feite terecht komt van
de doelstelling welke bestuur en medewerkers voor ogen staat, of bijvoorbeeld of
het noodzakelijk is het gevoerde beleid aan de zich wijzigende omstandigheden
aan
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te passen. Een detailkwestie is bijvoorbeeld de vraag wanneer de beroepskracht
het
best vacantie kan nemen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden.
In het bulletin worden nu als voorbeeld een aantal categorieën gegeven, die een
eerste aanzet kunnen vormen voor een registratie, die gericht is op het verzamelen
van gegevens voor een goede beleidsvoering,
en die op eenvoudige wijze te registreren zijn, zonder dat dit veel tijd hoeft te kosten. Het zijn categorieën,
die
gegevens omtrent het concrete hulpverleningsgeval.
Zo gezien is rapportage dus een
doordat speciaal op deze werkgebieden
beslissingen genomen moeten worden door
betrekking hebben op de cliënten, de gegeven hulp en op de werzaamheden
van de
functionarissen.
Ik geef ze hier in het kort weer omdat ze de meest essentiële punten
omvatten.
hulp aanvragen
a Vergelijking van het aantal aanmeldingen van cliënten over een bepaalde periode
kan een ontwikkeling aan het licht brengen, die anders niet opvalt en die ons noopt
om het instellingsbeleid
te herzien. Zo kan het bijv. nodig blijken het aantal spreekuren te vermeerderen
of te verminderen,
een intensievere voorlichting te geven of
naar de oorzaken te zoeken die aan wijzigingen ten grondslag liggen.
b De aard van de hulpaanvragen,
de problemen waarin om hulp wordt gevraagd,
kan een afdeling soms nopen om de functiè' van de instelling te wijzigen. Soms
blijken bepaalde vonhen van werk niet meer aan de behoeften van de samenleving
aan te sluiten, vaak ook levert de registratie gegevens op omtrent nieuwe behoeften,
aan de hand waarvan het noodzakelijk blijkt nieuwe stukken werk aan te vatten.
c Van belang is het steeds te weten hoe de aanvragers bij de instelling terecht
komen. Op grond van deze gegevens kan men bijv. nagaan welk beeld de samenleving
in het algemeen (of bepaalde instellingen of personen daarin) van de instelling heeft en
of dit beeld juist is. Blijken hier hiaten te bestaan, dan kan men trachten hieraan iets
te doen.
d Wat dè gegevens omtrent de cliënten zelf betreft is het bijv. van belang te weten
of men met nieuwe dan wel heropende gevallen te maken heeft, of de cliënten al
eens elders geholpen zijn, welk beroep zij hebben, welke leeftijd, woonplaats of wijk
en hoe de gezinssamenstelling
is en welke de levensbeschouwelijke
gerichtheid.
Deze gegevens, die betrekkelijk makkelijk te registreren zijn, kunnen voor allerlei
doeleinden belangrijk zijn.
de gegeven hulp
a Het probleem van de cliënt is moeilijker te registreren en dit kan meestal pas na
een langere periode wanneer de werker meer inzicht gekregen heeft in de eigenlijke
aard van de moeilijkheden. Het uitwerken van een goed indelingsschema
is hier van
belang, alsmede e~n goede insb'uctie van degene, die de gevallen moet indelen.
vVant het zal vooral op zijn interpretatie aankomen.
Een grondige kennis van deze problemen, op zich zelf en in combinatie met andere,
is van veel belang voor een goed instellingsbeleid,
omdat de diagnostiek en de
aanpak hier-van afhangt.
b Het verloop van de hulp wordt in hoge mate bepaald door een juist inzicht in de
aard van het probleem van de cliënt. Sommige gevallen vragen een betrekkelijk
korte, andere gevallen een langer durende behandeling. Essentiële kenmerken in de
loop van het hulpverleningsproces
aan te geven is niet gemakkelijk. Het aantal in
behandeling
genomen gevallen, de duur van de behandeling,
verwijzingen
en afgebroken contacten en het aantal contacten per hulpverleningsgeval,
kunnen evenwel in eerste instantie enig inzicht geven in het verloop en aanwijzingen bevatten
voor het beleid, bijv. t.a.v. de intake en een goede werkverdeling.

44

De Commissie wijst er in het bulletin op dat een goede registratie ook van belang
is voor de voorlichting over het werk, vooral wanneer men de registratie rr;eer ten
behoeve van het eigen beleid gaat aanwenden.
het is nodig t? weten of je op de goede weg bent
Registratie van gegevens kan ook belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het
m.w. als zodanig. Het maatschappelijk werk in zijn moderne vorm is pas een jonge
sociale functie. In ondand is de grote ontwikkeling pas in de laatste jaren gekomen.
Voldoet het maatschappelijk
werk aan wat wij ervan verwachten? Voldoet het aan
de eisen van de moderne samenleving? Kan het m.w. de vlucht van zijn eigen ontwikkeling in de hand houden? Heeft de samenleving niet behoefte aan anaere en
nieuwe werkvormen en heeft de samenleving niet behoefte aan een geheel andere
structuur van de sociale hulpverlening
dan de huidige? Dit zijn maar een paar
vragen, waarop het antwoord alleen verantwoord gegeven kan worden op grond van
beschikbare gegevens.
.
het kan nog meer opleveren
Ten aanzien van het sociale beleid kan de registratie in het maatschappelijk
werk
ook belangrijke gegevens verschaffen. Het gevaar is niet denkbeeldig dat het maatschappelijk werk door het lenigen van bepaalde vormen van maatschappelijke
nood
ongewenste toestanden helpt continueren. Dit gevaar bestaat vooral wanneer algemeen voorkomende nood, die veroorzaakt wordt door tekortkomingen
in de
samenleving, niet onderkend wordt. Het maatschappelijk
werk is vaak meer dan
enige andere sociale instelling geëigend om algemene noden te signaleren en aanwijzingen te geven omtrent de behoefte aan algemene sociale maatregelen om in die
noden te voorzien of om oorzaken op te heffen.
de wetenschap

zal het wel uitpluizen

...

Ten slotte is het verzamelen en vastleggen van materiaal van belang voor het wetenschappelijk onderzoek ten dienste van heL maatschappelijk
werk. Op alle gestelde
vragen moet een gefundeerd antwoord gegeven worden en daarvoor moet materiaal
verzameld worden. Hoewel er in de archieven van de diverse instellingen ongetwijfeld
veel materiaal beschikbaar is, is het bezwaar dat dit materiaal te weinig vanuit bepaalde vraagstellingen verzameld is, dat het te weinig gestandaardiseerd
en veelal
onvolledig is.
Naast het onderzoek naar de behoeften is vooral het onderzoek naar de resultaten
van de hulpverlening van belang. Wil heL maatschappelijk
werk zijn functie beter
vervullen, wil het betere resultaten oogsten en mede daardoor meer aanzien verwerven, dan is critisch onderzoek naar de resultaten, dus evaluatie van de hulpverlening, van veel belang. Maar hiervoor is een speciale registratie-opzet nodig, die
grote deskundigheid vereist .
. . . maar wat doen we er zelf mee

-,

Voor de afdelingen van Humanitas is de r~gistratie vooral van belang ten behoeve
van het concrete hulpverleningsgeval
en ten ,behoeve van de maatschappelijk werker.
En, lest best, ten behoeve van een verantwoorde beleidsvoering. Op den duur zullen
we moeten trachten tot een uniforme registratie te komen. Maar dit kan ten slotte
alleen maar weer aan de hand van de in de afdelingen opgedane ervaringen. Daarom is het van belang dat elke afdeling begint met het zo goed mogelijk vastleggen
van gegevens, hoe bescheiden misschien ook de start mag zijn.
Voor degenen die zich op dit gebied wat oriënteren willen biedt het bulletin 'no 3
van de Commissie onderzoek maatschappelijk
werk een waardevolle
algemene
oriëntatie.
N. d. G.
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wetgeving en politiek
Begin mei j.1. heeft de Tweede Kamer een tweetal wetsontwerpen aangenomen, die
betrekking hebben op de kinderbescherming:
het ontwerp "herziening van kinderstrafrecht en kinderstrafprocesrecht"
en het ontwerp "beginselenwet voor de kinderbescherming". Allang was naar de openbare behandeling van beide wetsontwerpen
uitgezien; zij dateren reeds uit 1955. Sedertdien is er alweer het nodige aan deze
ontwerpen herzien en vernieuwd. Bij de algemene beraadslagingen
in de Kamer
werd even gespeeld met de $edachte of het wellicht overweging verdiende deze
bejaarde ontwerpen maar voor goed op te bergen en met een geheel nieuw stuk
wetgeving voor de dag te komen.
Maar Minister en volksvertegenwoordiging
waren het toch wel eens, dat de thans
"te veld staande oogst" bepaald rijk genoeg was om te worden binnengehaald. Zeker
lijkt het dat de snelle praktijkontwikkeling
en de voortschrijdende
inzichten in de
vele en vaak moeilijke vraagstukken van het kinderbeschermingswerk
te zijner tijd
de wetgever weer opnieuw - en dan wellicht zeer grondig - aan het werk zullen
zetten.
Voor een paar zaken, die bij de behandeling van deze wetsontwerpen
aan de orde
~ijn geweest, willen wij tha~s graag de aandacht van onze lezers vragen.
de nu getroffen regeling
De positie van de gezinsvoogdijverenigingen
was voorheen in de wet niet geregeld.
De wet kende enerzijds de kinderrechter in zijn dubbele rol als rechter en als leider
van de gezinsvoogdij en anderzijds de gezinsvoogd - meestal een "particuliere
persoon" - door de kinden:echter aangesteld en onder diens leiding werkend. De
gezinsvoogdijverenigingen
hebben in de praktijk tussen beide figuren een positie
verkregen, die thans door de wetgever is bekrachtigd. Voortaan zal de kinderrechter
overeenkomstig de nieuwe bepalingen alvorens tot benoeming van een gezinsvoogd
over te gaan als regel het gevoelen inwinnen van een officieel erkende gezinsvoogdijvereniging en verder zal hij zo veel mogelijk de medewerking van de vereniging
inroepen bij de uitoefening van de leiding van het toezicht.
Voor het moment kunnen wij uit praktische overwegingen wel vrede hebben met
deze regeling van de positie van de gezinsvoogdijverenigingen.
Toch hadden wij het
graag anders gezien.
De thans geschapen
1. De kinderrechter
handen.

regeling komt nu hierop neer:
houdt de leiding bij de uitvoering

van de gezinsvoogdij
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2. De gezinsvoogd draagt primair ~erantwoordelijkheid
voor de gang van zaken bij
de hulpverlening aan kind en gezin.
3. De kinderrechter
is gehouden de gezinsvoogdijvereniging
zo veel mogelijk bij
de 'leiding van het toezicht te betrekken.
4. Het staat de gezinsvoogd in wezen vrij(!) van de leiding van een gezinsvoogdijvereniging al dan niet te profiteren.
Deze regeling rammelt, al zal het in de praktijk wel loslopen. In 't algemeen kan er
wel op worden gerekend - mede door het overleg tussen kinderrechter
en gezinsvoogdijvereniging
terzake van de benoeming van een gezinsvoogd - dat de gezinsvoogden in het belang van een verantwoorde hulpverlening de mogelijke steun van
een gezinsvoogdijvereniging
zullen aanvaarden en gebruiken.
regeling principieel

aanvechtbaar

Wij menen evenwel dat de poging van de wetgever, de gezinsvoogdijvereniging
op
de haar toekomende plaats te zetten halverwege is blijven steken. Het volgende
citaat uit een request, dat onze vereniging in april 1960 aan de vaste Commissie
van Justitie van de Tweede Kamer heeft gezonden, moge dit verduidelijken.
"De huidige werkpositie van deze instellingen is niet anders dan in flagrante sb"ijd
te achten met de eisen die aan een goed georganiseerd hulpverleningsapparaat
in
deze tijd in het kader der gezinsvoogdij moeten worden gesteld. Zoals ook voor
andere takkan van maatschappelijk
werk, geldt onvoorwaardelijk
voor het gezinsvoogdijwerk, dat het werk nog slechts verantwoord mogelijk is op basis van in het
maatschappelijk
werk reeds bereikte kennis omtrent achtergronden
van persoonlijke
en maatschappelijke
moeilijkheden
en omtrent mogelijkheden,
die tot oplossing
daarvan kunnen bijdragen. Zulks impliceert zeker niet, dat inschakeling van nietopgeleide krachten als gezinsvoogd of patroon, achterwege zou behoren te blijven,
Hiermee wil echter wel gezegd zijn, dat principieel ten onrechte de toezichthouder
als niet-opgeleide
kracht door het ontvangen van de gerechtelijke
werkopdracht
primair met de verantwoordelijkheid
voor de te bieden hulp wordt belast.
In het belang van een zo goed mogelijk naar aard, omvang en tijdsduur te waarborgen hulpverlening
dient de primaire verantwoordelijkheid
daarvoor te worden
gelegd in handen van de met deskundige krachten toegeruste instellingen, De verantwoordelijkheid
van de gezinsvoogd zou daarbij principieel niet verder mogen
gaan, dan zijn mogelijkheden bij de hulpverlening
reiken.
Bij alle goede ervaringen in de verstandhouding
en samenwerking
tussen gezinsvoogden en beroepskrachten
van cle gezinsvoogdij-instellingen,
blijft het feit bestaan,
dat de jure thans wordt gespot met het recht op en mogelijkheid tot meest adequate
hulp aan hen, die nota bene tot het aanvaarden van die hulp wettelijk gehouden
zijn.
.
Naar onze opvatting is thans de enige aanvaardbare
en ook dringend gewenste
regeling van cle rechtspositie der gezinsvoogdij-instellingen
deze, waarbij zij wettelfjk
met de uitvoering der gezinsvoogdijen worden belast."
"Wij doen daarom een ernstig beroep op Uw Commissie, nu het gaat om de vast-'
stelling van een geheel nieuwe Beginselenwet voor de Kinderbescherming
en daarmee verband houdende wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek, de Minister van
Justitie in overweging te willen geven, de thans ontworpen wetgeving alsnog in
bovenbedoelde
zin te wijzigen."
het oordeel van de vaste commissie van justitie en dat van de minister
De Commissie heeft indertijd ons standpunt
aan de Minister voorgelegd, omdat
"hoewel deze suggestie door een aantal leden van de commissie prematuur werd
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geacht, deze zaak niettemin van genoegzaam gewicht is, om haar in het overleg met
de bewindsman aan de orde te stellen."
De Minister bleek van oordeel dat :,het niet juist was zulk een ingrijpende wijziging
van het in het Burgerlijk Wetboek geregelde instituut van de ondertoezichtstelling
in
het kader van een herziening van het kinderstrafrecht tot stand te brengen." Daarom
is volstaan met "een meer voorzichtige benadering van de materie."
De commissie heeft daarop nog geantwoord, dat zij zich kan verenigen met het door
de Minister voorgestane beleid, dit punt niet in het kader van de onderhavige wetsontwerpen aan de orde te stellen. "Een aantal leden was nochtans van oordeel, dat
de ontwikkeling zeer wel in de richting zou kunnen gaan van een overnemen van de
taak, welke thans nog primair door de kinderrechters wordt vervuld, door de op dit
gebied werkzame verenigingen.
gewenste scheiding van beleidswerk

en rechterlijk

werk

Het ging hier naar hun oordeel wezenlijk om beleidswerk, niet om rechterlijk werk.
De Minister gaf daarop nog ten antwoord,
"dat er een aanmérkelijk verschil is tussen enerzijds de gewone voogdij, die wel aan
een voogdijvereniging wordt opgedragen, anderzijds de gezinsvoogdij. Het gaat bij
de gezinsvoogdij om een ingrijpen in de ouderlijke macht, die op zich zelf in stand
wordt gelaten. De kinderrechter, die tot de gezinsvoogdij besluit, behoort te weten,
wie zal opb'eden als gezinsvoogd. Deze beslissing behoort' niet te worden overgelaten
aan het bestuur ener vereniging. De verhouding tussen de kinderrechter en de vereniging is als die van kapitein en loods. Terwijl de loods zijn taak vervult, zal de kapitein toch steeds kunnen ingrijpen, hij blijft verantwoordelijk.
De bewindsman was
VUl1 mening, dat de omstandigheid, dat van tijd tot tijd de kinderrechter vereniging
of gezinsvoogd passeert, in de praktijk niet van veel betekenis is en in elk geval geen
grond oplevert om het primaat aan de kinderrechter te ontnemen."
Dit principiële antwoord van de bewindsman ging evenwel aan de kern van ons
betoog voorbij. Heel wel is immers mogelijk, dat de kinderrechter een gezinsvoogd
werkend onder de verantwoordelijkheid
van een gezinsvoogdijvereniging
zou benoemen.
gezinsvoogdij-verenigingen

te jeugdig?

Bij de openbare behandeling
hebben enige sprekers deze zaak wederom aangesneden, waarbij men er aan toevoegde, de thans ontworpen positieregeling voàrlopig wel te willen aanvaarden. De Minister heeft toen het accent gelegd op het feit
dat de gezinsvoogdijverenigingen
nog zeer jeugdige verenigingen zijn, die zich nog
in een groeiproces bevinden, zodat hij moeilijkheden vreesde wanneer deze verenigingen met de leiding zouden worden belast.
Nu willen we de rijpe institutionele leeftijd van d~ kinderrechter enerzijds en de
gezinsvoogd anderzijds niet in twijfel trekken, maar wel de juistheid van de keuze
van een traditionele werkstructuur boven een zodanige, die consequent is gebouwd
op nieuwe verworvenheden
van de samenleving ten dienste van medemenselijke
hulpverlening,
i.c. gezinsvoogdij. Is de "pedagogische"
houding die de Minister
t.a.v. bedoelde "jeugdigen" aanneemt wel de juiste? Wij twijfelen er aan - al geloven wij dat de laatsten desondanks wel tot verdere volwassenheid zullen rijpen en
metterdaad zullen bewijzen tot het zelf-dragen van verantwoordelijkheid
in staat
te zijn!
keuze-vrijheid

mogelijk gemaakt

De Tweede Kamer heeft ons hier bepaald een niet geringe verrassing bezorgd. De
wet is zodanig geamendeerd, dat voortaan geestelijke verzorging van met name het
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Humanistisch Verbond als keuze-mogelijkheid
voor niet tot enige kerkgenootschap
of godsdienstige gemeenschap behorende jongens of meisjes - in rijksopvoedin~~inrichtingen
verblijvend - gelijkwaardig is gesteld met godsdienstoefeningen
en
godsdienstonderwijs.
Voorwaar een zeer verblijdend teken van progressie in ons
politieke klimaat! Het debat hierover in de Kamer was zeer boeiend. De heer
Daams, lid van de Tweede Kamer voor de P.v.d.A. - zelf katholiek - heeft op
voortreffelijke, even objectieve als gevoelvolle wijze deze zaak in de Kamer verdedigd.

de door de .minister gedachte regeling
De heer Daams zette uiteen, dat de oorspronkelijke wettekst zowel als de door de
Minister voor de praktijk gedachte regeling van deze materie naar analogie van die
in het gevangeniswezen,
een discriminatie van niet-godsdienstige
geestelijke verzorging inhield.
Daarop heeft de heer Daams scherp en uitvoerig betoogd, waarom deze zaak diende
te worden rechtgetrokken.
Het ging hier niet om kwantitatieve verhoudingen en ook
niet om subsidiëringsperikelen,
die hierachter zouden zitten. "Het is", zei de heer
Daams, "in mijn ogen alleen belangrijk vanwege het feit, dat wij de mogelijkheid
dienen te scheppen, tot een vrije entree van een volksdeel, dat tot de drie stromingen behoort, waarop de cultuur van Nederland als natie is gebaseerd, en tevens
omdat wij uit een oogpunt van democratie en van verdraagzaamheid
geen verdere
inperkingen moeten maken met betrekking tot die entree dan in verband met het
algemeen welzijn te rechtvaardigen
zijn."
onbevredigende

situatie

De heer Daams ging ook uitvoerig in op de onbevredigende
situatie van de humanistische geestelijke verzorgingsmogelijkheid
in de gevangenissen, welke regeling de
Minister dus voornemens was over te nemen voor de rijksopvoedingsinrichtingen.
De heer Daams zei daarover:
"Nu heeft de Minister gezegd, dat hii zich voorstelt een situatie te scheppen, voornamelijk bij wijze van algemene ma~tregel van bestuur, naar analogie van die in
het gevangeniswezen.
In eerste instantie heb ik gezegd, dat de situatie daar naar
. mijn mening onbevredigend
is. Ik heb er in de tweede plaats op gewezen, dat de
eigen aard van de materie, waar het hier om minderjarigen
gaat, tevens een afwijkende regeling noodzakelijk maakt. Nu heeft de Minister gezegd, dat hij de
situatie bij het gevangeniswezen
niet onbevredigend
vond. Dit verwondert
mij,
omdat ik meende te weten, dat de Minister dit standpunt, dat hij inderdaad in 1959
tijdens het mondeling overleg had ingenomen, intussen had verlaten. In feite is het
aldus, dat gedetineerden - en ik spreek nu over de meerderjarigen - als regel niet
naar geestelijke verzorging vragen. Zij zijn daar zelf doorgaans onvoldoende in geinteresseerd. Bij de overmaat van de gevallen - en dan spreek ik over alle gezindten
- gaat het leggen van contact uit van de raadsman, de aalmoezenier, de predikant.
Men mag wel aannemen, dat het niet-geïnteresseerd
zijn zich bij de minderjarigen in
niet geringere mate zal voordoen en evenmin bij de ouders of bij anderen, die de
ouderlijke macht over deze minderjarigen bekleden. Immers, dezen zijn in de meeste
gevallen juist min of meer te kort geschoten.
extra belemmeringen

voor buitcnkerkelijke

gecstelijke verzorging

In de tweede plaats vraagt men ook niet graag, als men gedetineerd is, naar een
werkverband, naar een benadering, die terecht of ten onrechte - dit laat ik op het
ogenblik nog even in het midden - de schijn van discriminatie draagt. Er zijn gevallen, waarin betrokkenen het zelfs gevaarlijk schijnen te vinden met het oog op
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de voorwaardelijke invrijheidstelling
of ontslag, om een dergelijk contact te leggen.
De huidige regeling is in de derde plaats (wederom dils ten aanzien van de meerderjarigen) ook te ingewikkeld, zowel voor de directies als voor de gedetineerden.
In
feite brengt de huidige regeling met zich mee, dat iedere gedetineerde binnen drie
weken tweemaal een gesprek met de directeur moet hebben: de eerste maal bij
binnenkomst en de tweede maal, als hij de geestelijke verzorging van de zijde van
een godsdienstige
gezindte heeft afgewezen. Bij die tweede bespreking kan de
gedetineerde er dus op gewezen worden, dat hi{ toelating van een buitenkerkelijk
raadsman kan verzoeken.
Deze regeling heeft in de vierde plaats ook tot gevolg, dat zij de goede menselijke
verhoudingen
tussen hen, die bij de geestelijke verzorging zijn betrokken, niet
bevordert, en in de vijfde plaats is het resultaat daarvan, dat door de extra belemmeringen,
die alléén aan de buitenkerkelijke
geestelijke verzorging worden
opgeworpen, een groot aantal mensen zonder geestelijke verzorging blijft. Op de
circa 4000 meerderjarige
gedetineerden
in de rijksgestichten
zijn er zeker 600
buitenkerkelijk,
van wie slechts 250 contact hebben met de geestelijke raadsma'n,
terwijl vaststaat, dat bij een soepeler regeling, die niet discriminatoir zal zijn, veel
meer contact zal bestaan.
verbetering

in voorbereiding

Ik heb al gezegd, dat de Minister in 1959 van mening was, dat deze regeling wel
bevredigend was. Nu dacht ik dus - en ik wil dus ook de bron vermelden, waarom
ik meende, dat de Minister erop was teruggekomen -, dat het college van advies
voor de geestelijke verzorging van buitenkerkelijke
gedetineerden
hem een voorstel
had voorgelegd om tot een bevredigender
oplossing te komen. Dat college van
advies ging dus van een niet bevredigende
gang van zaken uit. Ik dacht, dat de
.Minister naar aanleiding van zijn beraad over dat voorstel in een schrijven aan de
voorzitter van het Humanistisch Verbond ook had uitgesproken, dat hij zelf begrip
had voor het in 'de practijk gebleken bezwaar, dat de geestelijke verzorging van de
gedetineerden,
die de godsdienstige verzorging hebben afge~ezen, niet steeds geheelbevredigend
zou verlopen. Ik dacht, dat ik een dergelijke zinsnede niet anders
zou kunnen uitleggen dan als een gevoel - ook zijnerzijds - van onbevredigend.
zijn . .In ieder geval meen ik, dat de Minister een wijzigingsvoorstel ter zake heeft
ingediend, dat thans zal worden bèproefd. In de samenhang van dit alles meen ik
het eerste argument, dat ik heb gehanteerd, nl. de onbevredigende
gang van zaken
bij de meerderjarigen
dus te moeten staande houden."
regeling niet onbevredigend?
\Vij willen onze lezers ook graag het antwoord hierop van de Minister geven:
"De geachte afgevaardigde de heer Daams is begonnen met zijn amendement toe te
lichten aan de hand van de regeling, die er is voor volwassenen. Hij is, als ik hem
goed heb begrepen, van mening, dat die regeling niet geheel bevredigend werkt en
dat ik ten aanzien van die regeling zelf van standpunt zou zijn veranderd. Dit is
bepaaldelijk niet het geval. Volgens de regeling zullen de gedetineerden
hebben te
verklaren, of zij al dan niet de godsdienstoefeningen
willen bijwonen. Als zij de
godsdienstige verzorging afwijzen, is er volgens de regeling voor hen gelegenheid
een buitenkerkelijke verzorging op geestelijk gebied te krijgen, wanneer zij de wens
daartoe te kennen geven. Nu hebben de directeuren de plicht op het bestaan van
die mogelijkheid van geestelijke verzorging te wijzen, maar van de zijde van het
Humanistisch Verbond is mij medegedeeld, dat men op die wijze altijd afhankelijk
bleef van de manier, waarop de directeur van een gesticht op de mogelijkheid van
geestelijke verzorging wees.
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Toen heb ik geantwoord, dat, als dit in de praktijk bezwaarlijk was gebleken, ikmij
er zeer wel mee kon verenigen, dat het Humanistisch Verbond in een eenvoudig geschrift op zijn taak en doelstelling zou wijzen, dat wij dit geschrift ter beschikking
zouden stellen van de directeuren van de diverse gestichten met de aanwijzing om,
als zij een gedetineerde
op het bestaan van de mogelijkheid van geestelijke verzorging wezen, daarbij het geschrift van het Humanistisch Verbond te overhandigen
en bij de gedetineerd~ achter te laten. Het was mij er namelijk om te doen de rege. ling voor de volwassen gedetineerden zo goed mogelijk te doen slagen.
geen discriminatie
Ik ben het geheel niet eens met de geachte afgevaardigde de heer Daams, dat deze
regeling, die naar ik meen afkomstig is van Minister Donker - de gevangenismaatregel, zoals die nu luidt in de artikelen 39 en 40 -, ten opzichte van het
Humanistisch Verbond een discriminatie inhoudt. De mogelijkheid van geestelijke
verzorging buiten de kerkgenootschappen
om is voor de gedetineerden,
die daarvoor
belangstelling hebben en daarom vragen, zeer reëel en wordt in geen enkel opzicht
tegengewerkt.
De vraag is echter nog zeer gering. Dit ligt enigszins in de aard, want de mensen,
die nog een godsdienstige opvoeding hebben gehad, zullen in de gevangenis dikwijls
terugvallen op de jeugdjaren. Het aantal gedetineerden,
dat bewust wenst te leven
uit het humanisme, is in ieder geval zeer gering."
de dubbele drempel
Tot slot dan nog hetgeen de heer Daams daarop naar voren bracht:
"In de eerste plaats echter een opmerking over de vraag of de gang van zaken bij
de meerderjarigen
bevredigend of niet bevredigend
zou zijn. Ik heb toestemming
gekregen om gebruik te maken van het beh:okken schrij~en en ik mag dam'uit
misschien de volgende zinsnede citeren:
"Anderzijds echter heb ik begrip voor het in de practijk gebleken bezwaar, dat de
voorlichting der gedetineerden,
die de godsdienstige verzorging hebben afgewezen,
over de mogelijkheid van geestelijke verzorging van de zijde der genootschappen
op
geestelijke grondslag niet steeds geheel bevredigend zal verlopen, zonder" - zegt de
Minister dan verder - "daarmede evenwel te willen stellen, dat de directeuren, die
met deze voorlichting zijn belast, zich niet voldoende van deze taak zouden hebben
gekweten."
.
Als men dus aan de ene kant zegt, dat er voldoende voorlichting is gegeven en dat
men die directeuren in dit opzicht geen verwijt wil maken, en als men aan de
andere kant toch moet concluderen, dat desondanks de gang van zaken niet bevredigend is, en als dat door de gehele commissie wordt medegedeeld - de commissie, waarin ook een aantal niet-humanisten
zitting hebben, expres om te voorkomen, dat de humanisten op hol zouden slaan -, dan kan men tot geen andere
conclusie komen dan dat hier toch van een onbevredigende gang van zaken sprake is.
vVat ervan zij, wanneer men nu - onder handhaving
van de in het algemeen
geldende verplichting aan godsdienstoefeningen
deel te nemen - naar analogie van
die regeling of van de regeling met dat vlugschrift een soortgelijke dubbele drempel
in het contact met minderjarigen
wil leggen, dan meen ik te moeten staande
houden, dat dat wel discriminatoir is, want die dubbele drempel wordt niet aangelegd ten aanzien van de aalmoezeniers en de predikanten.
Dat is eigenlijk mijn
grootste bezwaar. De aalmoezeniers en de predikanten hebben wel direct toegang
tot de buitenkerkelijken.
\Vaarom die wel? Ik zie geen enkele reden om het de een wel en de ander niet te
geven. Dat is discriminatie; ook al ontkent men het.
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getallen onbelangrijk
Het aantal humanisten in de betrokken imichtingen is werkelijk niet interessant.
Daarover heb ik al gesproken. Het gaat erom of hier geestelijke noden liggen,
waaraan tegemoet gekomen kan worden, waaraan in een aantal gevallen van de
zijde van de confessionele godsdienstige verzorging niet tegemoet gekomen wordt
en ten aanzien waarvan ik het op priis stel als confessioneel man, dat er wel aan
tegemoet gekomen wordt, juist omdat ik begrip heb voor de waarheidselementen,
die ook in het verband van het humanisme liggen."
Ziedaar, het was een boeiend steekspel tussen Minister Beerman en de heer Daams.
Het betoog van de heer Daams heeft niet nagelaten indruk op de Kamer te maken.
En professor Oud (V.V.D.) was er om daaraan uitdrukking te geven door zich (en
met hem zijn politieke vrienden in de Kamer) met nadruk bij het amendement van
de heer Daams aan te sluiten.
simpele afwezigheid

...

Het lot - grillig als steeds - besliste ten slotte. Het amendement kreeg de meerderheid van de in de Kamer aanwezige stemmen. De schrik sloeg enige confessionele
Kamerfracties om 't hart: zij stemden abrupt tegen het gehele ontwerp van wet.
De zaak zal nu nog in de Eerste Kamer beklonken moeten worden.
In een volgend artikel hopen we op nog enige andere zaken m.b.t. deze beide wetsontwerpen in'"te gaan.
C. Uitenbogaard

ervarin~en uit de gezinsoorden
Zoals bekend is het experimentele werk in degezinsoorden
en internaten van het
Ministerie ~an Maatschappelijk
Wel:k in 1960 beëindigd. Teneinde de ervaringen,
verkregen bij dit werk ten behoeve van probleemgezinnen,
zo goed mogelijk vast
te leggen, heeft het team van adviseurs en geestelijke verzorgers van de gezins~
oorden de samenstelling op zich genomen van een reeks brochures.
In deze reeks "Ervaringen uit de gezinsoorden" is thans bij het Staàtsdrukkerij- en
Uitgeversbedrijf
te 's-Gravenhage het eerste deel verschenen: "Rapporten maken,
hulpmiddel in het werk" (prijs f 2,40). De volgende deeltjes in de reeks, waarvan
een aantal reeds ter perse is, zullen o.m. aandacht schenken aan: gezinsverzorging;
sociaal-cultureel
werk; jeugdwerk; geestelijke verzorging; arbeid; financiële regelingen; maartschappelijk
werk.

Veel lezers van ons blad zullen het op prijs stellen de jaargangen van
Humanitas ingebonden te bewaren. Er staat voldoende wetenswaardigs
in om later nog eens na te lezen.
Een stapeltje tijdschriften op uw boekenplank staat slordig, maar twaalf
kaderorganen gevat in een stevige linnen band, met de naam Humanitas
op de achterzijde, zijn een sieraad voor uw boekenkast.
Inbinden is niet nodig. De nummers worden op ingenieuze wiize met
een verende stalen naald bevestigd. De enige voorwaarde om de 'banden
aan te kopen en u te leveren is evenwel een voldoende oplagè.
Geeft u ons dus per ingesloten bestellingsbriefkaart
op hoeveel banden u
wilt bestellen. Een band voor twaalf nummers met vierentwintig stalen
naalden kost f 3,- (onder voorbehoud
van voldoende bestellingen).
Het zal van de binnengekomen bestellingen afhangen of wij dit aanbod
kunnen uitvoeren. Daar zullen alle aanvragers bericht over ontvangen.
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GEZINSVERZORGING

verslag werkgroep gezinshelpsterskursus
opdracht
Ingesteld bii besluit van de landeliike sektie gezinsverzorging
in haar vergadering
van 21 nov~mber 1960 heeft een ~erkgroep zich bezonnen op de organisatie van
een vormingskursus voor gezinshelpsters. Deze werkgroep werd gevormd door verschillende deskundigen:
enige leidsters van afdelingen, een soc. psychologe, een
directrice van een vormingscentrum,
bestuursleden van plaatselijke sekties en functionarissen van het Centraal Bureau.
uitgangspunt
Uit de in de subsidieregeling
opgenomen
definitie volgt, dat de gezinshelpster
slechts daar zou moeten worden ingezet, waar de zieke huisvrouw tijdelijke (huishoudelijke) assistentie nodig heeft.
Teoretisch gezien zou de gezinshelpster
dus slechts komen in die gezinnen, waar
het (goede) gezinsleven dreigt te worden geschaad, door het tijdelijk niet goed
funktioneren van de huishouding.
Duidelijk is echter, dat in vele gevallen de grenzen tussen gezinsverzorging
en
gezinshulp vooraf moeilijk te trekken iijn. 'Naar bij komt, dat de oudere gezinshelpster door haar grotere levenservaring
(groter dan van de veelal jonge gezinsverzorgsters) en door haar grotere kennis van de huishoudelijke parktijk deze "grensverschuiving" door de leidsters in de hand werkt.
Een nadeel hierbij blijft echter het feit, dat veelal bepaalde elementaire kennis ontbreekt, die men bij de beoordeling van bepaalde gezinssituaties nodig heeft.
Met name ten aanzien van die situaties, waarbij kennis gevraagd wordt van de
achtergronden,
die betrekking kunnen hebben op:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

de
de
het
de
de
de
de

kernfunkties van het gezin;
plaats en taak in het gezin als tijdelijk helpster;
gezin als sociologische en psychologische eenheid;
geestelijke belangstelling;
opvoeding van de kinderen;
zorg voor een goede gezondheid;
gezinsadministratie;

en verder op die punten, die de instelling als organisatievorm
en het funktioneren
van de gezinshelpster binnen dit organisatorische
verband betreffen.
Voor de gezinshelpster,
zowel als voor het gezin kunnen deze tekorten moeilijkheden, zelfs spanningen betekenen.
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noodzaak

van vorming

Bovenvermelde, in de praktijk gesignaleerde tekorten, vormen niet alleen de rechtvaardiging, doch zelfs de noodzaak de vOlming van de gezinshelpster ter hand te
nemen.
Dat een dergelijke vorming gezien kan worden als een voorbereiding tot verdere
opleiding (b.v. tot gezinsverzorgster) is een feit, dat wij als gunstig bij-verschijnsel
van - en niet als rechtvaardiging
voor - de kursus zouden willen noemen.
Heeds eerder is in andere organisaties, met name van de zijde van de Nationaal
Katholieke Gezinszorg en van de Nederlands Hervormde Diaconale Raad, het belang van het organiseren van gezinshelpsterskursussen
ingezien.
Ondanks de enkele jaren ervaring in genoemde kringen hebben wij echter niet de
indruk gekregen, dat men tot algemeen aanvaarde richtlijnen is gekomen. Dit was
voor ons reden, om - naast gebruikmaking van het beschikbare ervaringsmateriaal
geheel eigen wegen te volgen om tot een véfantwoorde opzet te komen.
werkwijze
De werkgroep is er bij haar oriëntatie van uitgegaan, dat gestart zou moeten worden
met een proefkursus in klein verband.
Mede door het feit, dat:
1) de provincie Noord-Holland
zich reeds eerder bereid toonde gezinshelpsterskursussen te financieren,
2) in bedoelde provincie de (dicht bijeen liggende) plaatsen Amsterdam en Haarlem
over voldoende gezinshelpsters beschikken om een verantwoorde start mogelijk te
maken,
viel de keuze voor deze proefkursus op de genoemde plaatsen Amsterdam en
Haarlem.
Bij haar werkzaamheden
heeft de werkgroep - zich beperkende tot de twee genoemde plaatsen - zich de volgende taken gesteld:
a) b e e 1 d v 0 I' min g van de groep gezinshelpsters, met wie een proefkurus gestart zou moeten worden;
b) en q u êt e I' i n g vnn de bedoelde groep gezinshelpsters;
c) het nagaan van de k nel p u n ten
in de praktijk;
d) het verzamelen van e I' var in g s ma ter i a a lover
de reeds (door anderen)
georganiseerde
gezinshelpsterskursussen.
Ten aanzien van deze punten kan het volgende gezegd worden:
a) De b e e 1 d VOl' min g :
Aan de hand van administratieve
gegevens werd van de in aanmerking komende
gezinshelpsters nagegaan:
1) de leeftijden;
2) het dienstverband:
helpsters met volledige en gedeeltelijke dagtaak;
3) de vooropleiding;
4) de doorstroming:
helpsters langer dan een jaar in dienst (met vermelding van het aantal jaren),
helpsters korter dan één jaar in dienst.
b) En q u ê te:
Aan de hand van schriftelijk gestelde vragen werd nagegaan:
1) de belangstelling voor een kursus. Bij een positieve reakt.ie op deze vraag:
2) de voorkeur voor een interne of externe kursus;
3) de voorkeur voor het in kursusverband
deelnemen aan een groep van leeftijdsgenoten óf aan een groep met gespreide leeftijden;
4) de bereidheid een deel van de kursus te betalen;
5) de motivatie tot deelneming aan een kursus;
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6) de wensen, die men ten aanzien van een te organiseren kursus had (deze vraag
had mede betrekking op de vormingsstof);
7) eventuele bijzonderheden.
c) K nel p u n ten
in dep
rak t ij k :
Door middel van observatie en gespreksvoering
werd door de beide leidsters nagegaan welke soort moeilijkheden
(knelpunten,
spanningen) in de praktijk voorkomen en hoe vaak deze optreden.
d) E r var i n gsm a ter i a a I :
Door middel van gesprekken met degenen, die bij de leiding van onderstaande
kursussen betrokken waren, werd ervaringsmateriaal
verkregen over:
1) Internaatskursussen van 2 x 1 week, georganiseerd door de Nederlands Hervormde Diaconale Raad in Gelderland.
2) Kursussen georganiseerd
door de Nationale Katholieke Gezinszorg in de Bisdommen Rotterdam en Haarlem.
De informaties betroffen:
a) externe kursussen van één middag per week te: Leiden (4 maanden), Bergen
(4 maanden), Rotterdam (6 maanden), Haarlem (10 maanden), Den Haag (24 mnd.)
en Amsterdam (24 maanden).
b) internaatsktll'sus te Hijswijk (14 dagen).
(Deze kursus moet gezien worden als een vervanging van de onder a) genoemde
kursussen te Leiden, Bergen en Hotterdam.)
3) Kursussen van 4 studiedagen en één lang weekeinde georganiseerd
door de
Nationaal Katholieke Gezinszorg in het Bisdom 's-Hertogenbosch.
4) Internaatskursussen van 7 dagen gevolgd door 12 lesmiddagen georganiseerd
door het Katholieke opleidingsinstituut
voor gezinsverzorgsters
te Arnhem.
enkele konklusies uit de verkregen

gegevens

1) De belangstelling, die voor de organisatie van een kursus voldoende geacht mag
worden, ging voornamelijk uit naar een externe kursus;
2) de leeftijdss]Jreiding van degenen, met wie een kursus georganiseerd kan worden
is zeer groot en varieert van 18 tlm 54 jaar;
3) naast een gerichte vorming dient (in verband met de verwerking van de stof)
aandacht gegeven te worden aan individuele gesprekken;
4) aan de wensen van de eventuele deelneemsters kan in alle gevallen worden voldaan;
.5) uit het verkregen ervaringsmateriaal
zijn zowel ten aanzien van interne als van
externe kursussen konklusies te trekken, die de nuttigheid van beide aantonen.
De werkgroep meent, dat het verzamelde materiaal, met de daaraan verbonden konklusies, het volgende advies rechtvaardigt: de organisatie van een korte externe cursus
onderbroken en afgesloten dooreen week-end.
vormingsplan
Uitgaande van het hierboven geformuleerde
advies heeft de werkgroep bij het opstellen van het vormingsplan de volgende uitgangspunten
aanvaard:
1) de vormingsstof moet rekening houden met de vanuit de vereniging als noodzakelijk geoordeelde kennis;
2) de vormingsstof moet rekening houden met de wensen van de deelnéemsters;
3) tijdens de kursus moet een individuele opvang van de deelneemsters mogelijk zijn;
4) de vormingsstof zal op eenvoudige wijze gebracht dienen te worden;
5) tijdens de kursus zal - voornamelijk door het hanteren van bepaalde metodieken
(groepsdiskussies, rollenspel enz.) - aan de gemeenschapsvorming
aandacht besteed
dienen te worden.
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----c,-,

-----------------c:c-----~-------------~.~\'.~--c:--

Het realiseren van bovengenoemde uitgangspunten
leidde tot een nader kontakt over
de vormingsstof met het Instituut Voor Individueel Onderwijs (Stichting I.V.I.O.).
De mogelijkerwijs
in aanmerking
komende lesboeken .van bedoelde
Stichting
werden door de leden van de werkgroep stuk voor stuk op hun waarde beoordeeld.
Veel van deze LV.LO.-lessen, die op eenvoudige, op de praktijk gerichte wijze zijn
geschreven, heeft de werkgroep als "basisstof" in het vormingsplan verwerkt.
financiële konsekwenties
Ook aan de financiële
waardering

konsekwenties

heeft de werkgroep

haar aandacht

besteed.

voor de met goed resultaat gevolgde kursus

a) Door middel van een certificaat enlof speciaal te ontwerpen broche;
de werkgroep is van mening, dat het uitreiken van een certificaat geadviseerd moet
worden, terwii! men, mede in verband met -de kosten voor een broche zou willen
bepalen: aan het verkrijgen van het certificaat is het recht een broche te mogen
dragen verbonden.
Wellicht kan deze broche dan uit eigen middelen worden aangeschaft.

b) Door middel van salarisverhoging;
/

hoewel dit punt aan het beleid van de betreffende afdeling dient te worden overgelaten, is de werkgroep van mening, dat het goed doorlopen van de kursus in een
kleine salarisverhoging
tot uitdrukking moet komen.
organisatie van de kursus
Als startdatum voor deze eerste kursus meent de werkgroep maandag 4 september
1961 te moeten adviseren.
Wat de vorm betreft is uitgegaan van 16 weken, met 3 lessen per middag.
Tijdsduur: 14-17 uur.
\
De kursus zou op deze wijze eindigen op 18 december 1961.
Weekeinden te houden: eind oktober 1961 en als afsluiting: begin januari 1962.

Plaats
Geadviseerd wordt de kursus voor de helft te Amsterdam
te Haarlem te doen geven.
puntsgewijze

samenvatting

en voor de andere

helft

van de gegeven adviezen

1) organisatie van een voornamelijk externe kursus;
2) de kursus te doen geven gedurende 16 weken met 3 lessen per middag;
3) de kursus te doen starten op 4 september 1961 en te doen eindigen op 18 dec.
1961;
4) weekeinden te doen organiseren in oktober 1961 en januari 1962;
5) aan het met goed resultaat beëindigen van de kursus te -verbinden:
a) certifikaat, met het recht een broche te mogen dragen;
b) kleine salarisverhoging.
De werkgroep stelt zich voor de resultaten, die deze kursus zal opleveren achteraf
nader te bezien, om o.a. aan de hand hiervan voor een verdergaande
organisatie
plannen op te stellen.
J. Terlouw.

konferentie gezinsverzorging "humanitas"
op 18 maart te amersfoort
Vertegenwoordigd
waren de afdelingen: Almelo, Amersfoort, Amsterdam, Assen,
Delft, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Den Haag, Haarlem, Heerlen/Mijnstreek,
Hollandseveld, Nijmegen, Schiedam, Utrecht, Voorburg/Rijswijk en Zwolle.
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belangrijke ontwikkeling
De voorzitter van de landelijke sectie, de heer Swiebel wees in zijn welkomstwoord
op de ontwikkeling, die de gezinsverzorging sinds 1946 doormaakte.
De banden met het maatschappelijk werk zijn geleidelijkaan losser geworden.
Naast hulp-funktie van het maatschappelijk werk is de gezinsverzorging thans ook
voor een groot deel "sociale dienstvenichting".
De hulp-bij-ziekte is nu een vanzelfsprekendheid geworden. De vraag, of de gezinsverzorging objekt van verzekering
kan zijn, houdt nog steeds de gemoederen bezig.
personeelsgebrek
Het personeelsgebrek noemde de heer Swiebel één van de grootste problemen van
de huidige gezinsverzorging. Zelfs financieel draagkrachtige afdelingen zijn niet in
staat voldoende krachten aan te trekken.
Op verschillende manieren wordt naar een oplossing gezocht. Binnenkort zal in
verscheidene provincies een propaganda-aktie
starten, terwijl ook in verschillende
kringen gedacht wordt over een mogelijke verlaging van de (subsidiabele) leeftijdsgrens voor gezinsverzorgsters en -helpsters. Ook de financiën blijven een probleem
vormen.
gunstige ontwikkeling
Ondanks de bovengenoemde moeilijkheden is binnen Humanitas een gunstige ontwikkeling te konstateren.
In het afgelopen jaar konden een vijf-tal afdelingen de gezinsverzorging aan hun
werkzaamheden toevoegen, terwijl in de meeste bestaande afdelingen een duidelijke
groei te konstateren valt. De overheid neemt ten aanzien van de gezinsverzorging
een duidelijk positieve houding in.
geleen
Ten aanzien van Humanitas is deze positieve houding van de gemeentelijke overheden in het zuiden van ons land niet steeds merkbaar. Waren er aanvankelijk - de
inmiddels opgeloste - subsidie-problemen
in Eindhoven, de gemeenteraden
van
Hoensbroek en Geleen (Limburg) blijven Humanitas subsidie weigeren.
De weigering te Geleen heeft dit jaar veel stof doen opwaaien.
Vanuit "Humanitas" is voorlopig door middel van een pers-communiqué
en advertenties een ernstig protest naar voren gebracht.
samenwerking
De samenwerking met de andere gezinsverzorgingsorganisaties
noemen; voor Humanitas bestaat een duidelijk begrip.

is zeker

goed te

sociale positie en rechtspositieregeling
De pensioenregeling voor de gezinsverzorgsters en -helpsters in vaste dienst is de sociale positie van ons personeel betreft - een duidelijke stap voorwaarts.
Hiermee heeft "Humanitas" een voorsprong op de andere organisaties.
Een verplichte oplegging wordt door het Depatiement
overwogen.
De kortgeleden aan de afdelingen toegezonden rechtspositieregeling
voor het
soneel is - naar mening van de landelijke sektie - voor de gezinsverzorging in
huidige vorm onbruikbaar.
Ook heeft de landelijke sektie gepleit voor een overleg met de vakbonden~
Het hoofdbestuur heeft zich hiermee inmiddels akkoord verklaard.
Hierna stelt de voorzitter de punten van de agenda, die in een reeds eerder
gezonden nota nader werden toegelicht, aan de orde.
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1) vijf-daagse

.

werkweek

Bij de discussie kwamen de volgende punten naar yoren:
Bij verkorting van de werkweek tot 5 dagen acht men de verlenging van de
huidige werkdag een bezwaar.' De vraag is dan ook, of niet beter tot een 40- of
42)~-urige werkweek, dan tot een 5-daagse werkweek kan worden overgegaan.
- Ook wordt het voorstel gedaan de zaterdag met tijdelijke hulpen "op te vangen".
De moeilijkheid zal zijn deze krachten aan te trekken, daarom rijst de vraag: is niet
een rouleersysteem als bij doktoren mogelijk? Dus bij toerbeurt heeft een gezinsverzorgster z.g. "zaterdagsdienst".
- Als moeilijkheid van het niet op zaterdag werken komen nog de volgende punten
naar voren:
- in de agrarische sektor is de vrije zaterdag nog onbekend;
- niet iedere man is in staat de huishouding te verzorgen, hetgeen als de gezinsverzorgster twee dagen achtereen ~fwezig is, nodig is;
- er zullen altijd gezinnen blijven, waar de man op zaterdag zal blijven werken
(b.v. P.T.T., politie, spoorwegen enz.).
In de konkurrentie met andere beroepen ziet men de noodzaak van een spoedige
invoering van de 5-daagse werkweek.

=-

Met de volgende eindkonklusie

kon een ieder zich verenigen:

a) in de komende periode, tot volledige invoering van de 5-daagse werkweek, zal de
beoordeling van het al dan niet op zaterdag werken bij de leidster moeten liggen
(in overleg met het gezin);
b) als de 5-daagse werkweek definitief is ingevoerd en de leidster oordeelt een
werken op zaterdag nodig, dan moeten de gewerkte zaterdagen met andere vrije
dagen gekompenseerd
kunnen worden;
c) het Departement zal verzocht moeten worden de subsidieregeling zodanig aan te
passen, dat - zonder financiële konsekwenties voor de afdeling - aan de leidster
kan worden overgelaten naar bevind van zaken te handelen;
d) de aanpassing van de subsidieregeling
dient niet aan stringente bepalingen
gebonden te worden, omdat de plaatselijke verschillen nog te groot zijn;
e) aan de gezinsverzorgsters en -helpsters moet de verplichting worden opgelegd indien nodig - op zaterdag te werken, waarbij kompensatie op andere dagen wordt
mogelijk gemaakt;
f) bij het doen van voorstellen zal er voor gepleit worden de werktijd op de andere
dagen niet te verlengen; de werkweek zo mogelijk te binden aan 40 of 42)~ um.
2) positie van de leid5ter
De voorzitter leidt dit onderwerp als volgt in:
over de leidster in de gezinsverzorging wordt momenteel in verschillende organen
gesproken. Deze diskussie hangt samen met de opvatting, die men heeft over de
eisen, die aan taak en opleiding gesteld moeten worden. Met name ten aanzien van
de opleidingseisen ziin twee vragen te onderscheiden:
1) is het wenselijk, d~{tde leidster een volledig opgeleide maatschappelijk werkster is?
2) is het ten aanzien van het maatschappelijk werk in het algemeen verantwoord bij
het huidige tekort een groot aantal maatschappelijk
werksters voor de gezinsverzorging te reserveren?
De praktijk wijst overigens uit dat een groot deel van de leidsters aan de - ook in de
subsidier';gelin'g gestelde - eis van de opleiding niet voldoet.
De resultaten 'van een vrij uitvoerige diskussie op deze konferentie kunnen als volgt
worden samengevat:
.
In principe is het juist, dat voor de funktie van leidster een volledig opgeleid maatschappelijk werkster wordt aangesteld.
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Dit vooral, omdat de diagnose, het herkennen van sociale nood, een belangrijk
onderdeel van haar taak vormt.
De verder aan de leidster te stellen eisen, werden als volgt, samengevat:
het vermogen leiding te kunnen geven;
- het kunnen omgaan met mensen;
- het kunnen begeleiden van de - veelal vlottende - groep gezinsverzorgsters
en
-helpsters;
- het kunnen begeleiden van de gezinnen;
- nauwkeurigheid
in de administratie.
In de praktijk blijkt, dat de meeste vrijwillige (niet opgeleide) leidsters aan de hierboven geformuleerde "eisen" kunnen voldoen.
Duidelijk is, dat de hier geformuleei-de eigenschappen
niet zonder meer via een
opleidingsinstituut
te verwerven zijn.
De moeilijkheid een volledig opgeleid maatschappelijk werkster aan te stellen wordt
nog vergroot door de volgende - praktische - punten:
1) het is voor de kleinere afdelingen niet mogelijk:
a) op grond van te geringe omvang van het werk,
b) om redenen van financiële aard,
een volledig opgeleide kracht aan te trekken;
2) een feit is dat in een groot aantal hulp gevallen wèl een "noodsituatie" is ontstaan
door het uitvallen van de huisvrouw, doch dat van "sociale nood" onmogelijk gesproken kan worden.
Op grond hiervan zou men kunnen zeggen, dat de taak van de gezinsverzorging
uiteenvalt in twee funkties:
a) sociale hulpverlening;
b) hulpfunktie van het maatschappelijk
werk.
Het is duideliik, dat voor deze - vaak moeiliik van elkaar te schieden - funkties
ook andere ei~en aan de leidster gesteld 'moet~n kunnen worden. Men neemt aan,
dat de gevallen als onder a) bedoeld bij de huidige gezinsverzorging
veel voorkomen. De vraag hierbij echter is, zoals boven al even aangeduid, of bij de hulpverlening op "medische indikatie" de leidster toch niet steeds in staat zal moeten
zijn eventuele sociale moeilijkheden te onderkennen.
Men vroeg zich af, of niet zal moeten worden nagegaan, of de gezinsverzorging
eveneens gebaat kan zijn met krachten, die een andere dan maatschappelijk
werk
opleiding hebben genoten.
Om dit te kunnen bepalen is het nodig, dat wordt nagegaan welke minimum eisen
aan de leidster gesteld dienen te worden.
De landelijke sektie zal zich hierop beraden.
Eventueel zullen hieruit voorstellen m.b.t. een subsidiewijziging moeten resulteren,
om ook de kleinere afdelingen in de gelegenheid te. stellen hun werk uit te breiden.
3) de huidige subsidieregeling
Onderstaande
in een nota aan de konferentie voorgelegde punten m.b.t. een subsidiewijziging, kunnen alle door de deelnemers worden aanvaard:
1) subsidiewijziging
noodzakelijk bij invoering van de 5-daagse werkweek (zie de
hiervoor genoemde drie mogelijkheden);
2) de subsidieregeling m.b.t. de verschillende soorten leidsters;
3) een algemene verhoging van het subsidiepercentage
i.V.m. de gestegen kosten;
4) de vraag, hoe met handhaving van de z.g. 1-1 verhouding een zodanige verruiming kan worden verkregen, dat kleine instellingen, die moeite hebben met het
aantrekken van een gezinsverzorgster,
minder moeilijkheden ondervinden als gevolg
van deze vastgestelde verhouding;
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5) de mogelijkheid de hulpverlening aan bejaarden te kunnen voortzetten, ook als
gedurende een langere periode een instelling buiten haar schuld geen gezinsverzorgster in dienst had;
6) de vraag of men tot een algemene vereenvoudiging
van subsidieregeling
en
administratie kan komen;
7) verhoging van het subsidiabel bedrag voor bijkomende kosten;
8) subsidie in het salaris van een administratieve kracht;
9) een extra verhoging vim het subsidie. voor hulpverlening aan bejaarden.
Een 10e punt werd aan deze wensen toegevoegd:
de kracht, die een opleiding tot gezinsverzorgster
volgt reeds als verzorgster te
mogen meerekenen bij het bepalen van de Z.g. 1 : 1 verhouding.
Uit de diskussie kan nog het volgende worden aangetekend:
- De Z.g. 1 : 1 verhouding acht men in principe juist; een zekere verruiming (dus
niet een laten vallen) is wel gewenst.
Blijkt dit voorstel toch niet realiseerbaar, dan zal gepleit dienen te worden voor het
subsidiabel blijven van de helpster, als een gezinsverzorgster wegvalt.
Momenteel is voor deze laatste mogelijkheid de maximum termijn gesteld op
80 dagen.
- Het gestelde onder punt 3 zou men willen aanvullen. Een subsidieverhoging acht
men nl. óók gewenst, omdat
a) de retributies over het algemeen te hoog zijn;
b) de bijdrage door de vereniging - van ongeveer 15 % - te hoog is.
- Een eventuele verhoging van de subsidie in het kader van de bejaardenverzorging,
is wellicht het best plaatselijk te bepleiten.
De gemeenten zijn ongetwijfeld financieel gebaat bij een hulp aan bejaarden.
- De vraag, of het N.V.V. verzocht kan worden (op grond van haar belang bij de
gezinsverzorging) een grotere financiële verantwoordelijkheid
te dragen, zal nader
door de landelijke sektie worden bezien.
.
4) diversen
- De voorzitter informeerde naar eventuele moeilijkheden in de afdelingen m.b.t.
het feit, dat de bedrijfsverenigingen
bepaalden, dat een gezinshelpster-in-opleiding
onder de verplichte sociale wetten blijft vallen.
In de praktijk blijken zich weinig moeilijkheden voor te doen. Wel komt een vraag
over uitkering bij ziekte in deze gevallen. Deze uitkering vindt plaats op grond van
het salaris, dat de in opleiding zijnde kracht geacht wordt te hebben.
- Op een vraag over een mogelijke salarisverbetering,
die verband houdt met het
aantrekken van krachten, werden 'de volgende opmerkingen gemaakt:
- konkurrentie met bedrijven moet uitgesloten worden geacht;
- er is een voorstel in behandeling de verdere uitloop van de salarissen voor gezinsverzorgsters, die langer dan 6 jaar in dienst zijn, toe te laten;
- in verschillende kringen, met name in een onderling overleg tussen de drie grote
steden, wordt gesproken over de mogelijkheid
de leeftijdsgrens
voor gezinsverzorgstersjehelpsters
te verlagen.
De landelijke sektie zal attent blijven op een mogelijke verruiming van de belastingfaciliteiten voor de gehuwde vrouwen de afdelingen te zijner tijd informeren.
binnen de centrale raad
In zijn slotwoord wees de voorzitter op de belangrijkheid van deze samenkomsten
voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën.
Deze samenspraken geven de overtuiging in het overleg binnen de Centrale Raad
te spreken, namens alle afdelingen.
J. T.
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weekend met leidsters, gezinsverzorgsters
en gezinshelpsters

op 25 en 26 maart

Voor deze studiedagen waren 70 deelneemsters uit Almelo, Amstelveen, Amsterdam,
Delft, Dordrecht, Groningen, Den Haag, Haarlem, Hollandseveld, Mijnstreek, Utrecht,
Schiedam, Zwolle alsmede een tweetal leerlingen van de opleiding te Arnhem opgekomen.
programma
zaterdag
zondag

25 maart:
26 maart:

handenarbeid met (herstellende)
ziekenverzorging.

zieken; (kreatief) spel.

handenarbeid:
Deze activiteiten
tussen:

werden

door de heer Vonk geleid.

Men kon de keuze bepalen

1) mozaïek, met allerlei soorten granen en pitten,
2) touwwerk,
3) het maken van poppen met huishoudelijk materiaal,
4) papierwerk,
5) werken met waardeloos materiaal uit de huishouding.
Met veel elan en entousiasme toog men aan het werk. Eigen inzicht en eigen fantasie waren de middelen, waarmee men het materiaal "te lijf" ging.
Reeds vrij spoedig zag men - al zwoegende - een aantal kreatieve werkstukken
ontstaan.
Hier werd vorm gegeven aan een toekomstig beeld op de maan, terwijl elders een
groepje het waardeloos materiaal omvormde tot grillige rotspartijen.
Uit pannesponsen, lepels, borstels en lappen groeide een aantal poppen, waarvan
er een aantal - achter omgekeerde tafels - in het avondprogramma
bewezen de
nodige "levensvatbaarheid"
te hebben.
Met veel ijver werden de maïskorrels, zonnebloempitten
en ander klein spul door
zeer geduldig plakkende dames tot mozaïek-vormen verwerkt.
Ook het onwillige touwen
het gewillige papier lieten zich graag door de dames
bedwingen.
Het geheel vormde een expositie, die het aanzien zeker waard was.
In een kritische nabeschouwing legde de heer Vonk - aan de hand van de werkstukken - er vooral de nadruk op, dat het van belang is het materiaal zó te gebruiken, dat het al scheppend een rol blijft meespelen.
Een mozaïek-vorm b.V. is géén tekening met pitten, doch een harmonische Vormgeving, waarbij vorm en kleur van iedere pit zijn waarde in het geheel heeft.
Ook wees hij in dit verband op enkele aangeklede poppen, die het eigenlijke materiaal nodeloos verborgen, dit in tegenstelling tot een aantal werkstukken, waarbij
het gebruikte materiaal de uiteindelijke vorm méé-bepaalde.
Ook in de avonduren kreeg de kreativiteit zijn kans. Na een gezamenlijk spel voelde
een aantal dames zich moedig genoeg om - na een korte voorbereiding - een
opdracht spontaan "ten tonele" te brengen, waarvan de toeschouwers zichtbaar
genoten.
Evenals trouwens van het poppenspel, dat - eveneens improvisorisch - met enkele
van de gemaakte poppen werd gespeeld.
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ziekenverzorging
De zondag stond in het teken van de ziekenverzorging:
een onderwerp, waarvoor
in den lande belangstelling gebleken was.
Zr. M. Lugt uit Amsterdam had zich bereid verklaard dit onderwerp te behandelen.
Om een duidelijk beeld te krijgen van de door de deelneemsters opgedane praktijkervaringen, waren door zr. Lugt enige vragen opgesteld, om in kleine groepen te
bespreken.
Het verkregen ervaringsmateriaal
werd 's middags zo veel mogelijk besproken.
Na een korte schets van de voorgeschiedenis van de gezinsverzorging wees ZI".Lugt
op het feit, dat we in het grootste deel van de gezinnen met ziekte te maken hebben,
zodat een bespreking van de ziekenverzorging
zeker op zijn plaats is.
De laatste jaren hebben we niet alleen met de Z.g. acute zieken te maken, doch ook
met chronisch zieken en bejaarden.
Voor de bejaarde is deze hulpverlening van het grootste belang, omdat hij hierdoor
langer zelfstandig kan blijven.
wat betekent het voor iemand om ziek te zijn?
In dit verband vestigde zr. Lugt de aandacht op een belangrijke publikatie van prof.
dl'. J. H. v. d. Berg, "Psychologie van het ziekbed".
De zieke wordt in bepaalde opzichten een ander mens; een deel van de omgeving
gaat aan hem voorbij, terwijl het leven normaal doorgaat.
Het leven wordt beperkt: het bed is zijn wereld.
Als gezond mens staan we hierbij niet vaak stil.
Een eenvoudig voorbeeld hiervan vormt het op bed gaan zitten, of er iets opzetten.
Als gezond mens realiseert men zich dan niet, dat dit voor bepaalde zieken vervelend kan zijn. Willen we het de zieke zo aangenaam mogelijk maken, dan dient
vooral aan het bed aandacht besteed te worden.
De persoonlijke verzorging van de patiënt en de wijze waarop dit gebeurt is ook
van het grootste belang.
Zr. Lugt ging uitvoerig in op deze persoonlijke verzorging, aan de hand van de
eerder aan de deelneemsters gestelde vragen.
Zij was van mening, dat alle dagelijkse dingen m.b.t. de ziekenverzorging
tot de
taak van de gezinsverzorgster gerekend moeten worden.
Voorbeelden hiervan: ondersteek, kleine wasbeurt, temperaturen,
geven van medicijnen, verzorgen van dieet, kruik, helpen aankleden, wandelen, zorgen dat de
patiënt voldoende rust en het bezighouden van de zieke.
Anders is het echter met de grote wasbeurt en verbedden. Hoewel dit voor een groot
deel van de omstandigheden
afhangt, meende spreekster hier toch een taak voor de
wijkverpleegster te moeten zien. Dit zeker, waar de aard van de ziekte een ervaren
behandeling vraagt.
De behandeling van wonden kan zonder meer tot de taak van de wijkverpleegster
(kleine wonden hierbij niet meegerekend) worden gerekend.
Een extra waarschuwing liet zr.. Lugt horen tegen de behandeling van open benen
en steenpuisten. Blijf er af!
Zr. Lugt was blij te kunnen konstateren, dat door de deelneemsters
bij de opsomming van werkzaamheden
niet genoemd werden: injekties en glycerine-spuit.
Dit behoort - zelfs als de dokter zegt, dat U het doen mag - te allen tijde tot de
werkzaamheden
van de wijkverpleegster.
Vergeet niet, dat zelfs een dokter verblind kan zijn door het witte schort; in die
gevallen zult U moeten meedelen, dat dit niet tot Uw taak behoort.
In dit verband wees zr. Lugt er nog op, dat het van groot belang zou zijn, als de
wijkverpleegster
en gezinsverzorgster
van elkaars werkterrein op de hoogte waren.
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Hieraan ontbreekt helaas nog veel in de praktijk. Het beste is om in twijfel-gevallen
overleg te plegen met de leidster.
Het spreekt vanzelf, dat we in noodgevallen handelend moeten optreden. Als voorbeeld werd genoemd een slagaderlijke bloeding: hierbij moet zo snel mogelijk de
bloedtoevoer door afbinding worden gestuit.
In alle noodgevallen geldt: zo spoedig mogelijk de dokter waarschuwen!
Als taken van de wijkverpleegster
(voorzover deze de gezinsverzorging
raken)
noemde zr. Lugt:
wassen (grote beurt)
injekties
glycerine-spuit, irrigeren
verbinden van wonden
voorlichting.
De voorlichting is ongetwijfeld ook een belangrijke taak voor de gezinsverzorgster.
Deze neemt, omdat zij het gezinsleven zo intensief meemaakt, hierbij zelf een
belangrijke plaats in.
Met name dient de gezinsverzorgster
dus op de hoogte te zijn van alle faciliteit'en
(b.v. het uitlenen van verpleegartikelen,
het houden van Consultatie-bureaux
voor
zuigelingen en kleuters, tuberculosebesb"ijding,
rheumatieken kankerbestrijding,
revalidatie), die de Kruisverenigingen
verlenen, zodat zij haar patiënten daarheen
kan verwijzen.
Massage en heilgymnastiek
vallen niet onder de werkzaamheden
van de Kruisverenigingen; in sommige gevallen wel het werk van een diëtiste.
De Kruisverenigingen,

waarmee

Groene (Witte) Kruis
Wit/Gele Kruis
Oranje/Groene Kruis
Deze Kruisverenigingen
Verder zijn bekend:

de gezinsverzorging

te maken heeft:

(Alg.);

(R.K.);
(Prot.).
zijn alle op dezelfde

Oranje Kruis voor KH.B.O.,
Ivoren Kruis voor tandheelkunde,
Rode Kruis internationale organisatie;

wijze georganiseerd.

hulp bij rampen.

Als insignes zijn te noemen:
Witte Kruis
Zwarte

Kruis

Kruis met ooievaar
Kruis met 4 extra vierkantjes
(achter het Kruis)

behorend bij het A-diploma
(= algemene ziekenverpleging),
behorend bij het B-diploma
(= verpleging van geesteszieken),
kraamverpleging,
wijkverpleging.

Tot slot noemde zr. Lugt een aantal interessante boekjes, waarvan wij onder dit
verslag een opgave laten volgen (zie blz. 64).
Dit slot betekende tevens het einde van een - als we de stemming goed gepeild
hebben - geslaagd weekeinde.
Een dankwoord aan zr. Lugt en de heer Vonk is zeker op zijn plaats.
J. Terlouw
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"Ziekenverpleging thuis"
"De patiënt thuis"
"Huiselijke ziekenverzorging"
"Ziekenverzorging in beeld"

zr. H. Huygen Serie Raad en Daad No. 6 (f 1,50);
zr. F. Meyboom N.V. Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar;
zr. J. J. J. Schutte Uitgeverij Van Gorcum & Co. N.V. (f 1,90);
Uitgeverij J. F. Duwaer en Zn., Amsterdam,

f

2,25).

'"<::.

In dezelfde serie:
"E.H.B.O. in beeld"
"Kinderverzorging in beeld"
"Hygiëne in beeld".
Vooral de 4 boekjes in deze laatste' serie zijn zeer aan te bevelen.
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"seminars" en "study-g:roups"
Het Europees Bureau van de Verenigde Naties heeft bekend gemaakt, dat ook dit
jaar in een aantal landen die met Nederland aan het "United Nations European
Social Welfare Programme" deelnemen, studiebijeenkomsten worden georganiseerd.
Op deze bijeenkomsten, zogenaamde "seminars" en "study-groups", zullen onderwerpen behandeld worden, die het terrein van het maatschappelijk werk en aanverwante sociale arbeid raken en die in het middelpunt van de internationale belangstelling staan. De volgende bijzonderheden hierover zijn reeds vernomen:
1. Seminar over "Training for Community Development", te houden in Athene
(Griekenland), van 17 tot 27 september.
Voertaal: Engels en Frans.
2. Seminar over "Housing Surveys and Housing Programmes", te houden in Joegoslavië, in oktober.
3. Study-group over "The Elderly at Home and in Residentical Care" in Nottingham (Engeland), te houden van 1 tot 15 september.
Voertaal: Engels.
4. Study-group over "Social Casework", te houden in Wenen (Oostenrijk), van
13 tot 22 november.
Voertaal: Duits.
Hoewel bijzonderheden uiteraard nog niet bekend zijn, kan reeds worden medegedeeld, dat het Europees Bureau van de Verenigde Naties overweegt om in 1962
eventueel studiebijeenkomsten te organiseren voor de volgende onderwerpen:
a. "Urban Development Policy and Planning (including Economie and Social as
weIl as Physical and Administrative Aspects)", in co-operation with the Economie
Commission for Europe.
b. "Administrative and Financial Aspects of Social Services Programmes".
c. "Evaluation of Methods Used for the Prevention of Juvenile Delinquency".
d. "Trends in Social Work Training".
e. ,;,Social Work for the Elderly, with special emphasis on the Training of Personnel .
Deze studiebijeenkomsten worden wederom gehouden in het kader van het "United
Nations Exchange Plan for Social Welfare Personnel" op zogenaamde "exchange
basis" en "paying basis".
Om deze seminars en study-groups zo vruchtbaar mogelijk te doen zijn, wordt een
beperkt aantal deelnemers toegelaten, waarbij rekening wordt gehouden met een
vertegenwoordiging van verschillende categorieën, zoals sociologen, leidende functionarissen van Overheids- en particuliere instanties, enz., waardoor dus het te behandelen onderwerp van diverse kanten kan worden belicht.
De voor-selectie van de deelnemers uit de verschillende landen zal worden verzorgd
door de nationale uitwisselingscomité's, waarna het Europees Bureau van de Verenigde Naties uiteindelijk zal beslissen, wie voor deelname formeel wordt aanvaard.
De "seminars" onderscheiden zich van de "study-groups", doordat bij eerstgenoemde
studiebijeenkomsten het onderwerp meer in zijn algemeenheid wordt behandeld,
zonder uit te gaan van de situatie in het land van gastvrijheid. Bij een "studygroup" zal vooral aandacht worden geschonken aan de activiteiten, welke heersen
op het terrein, waarvan het te behandelen onderwerp deel uitmaakt.
Belangstellenden voor deelname kunnen zich voor nadere inlichtingen en aanmeldingsformulieren wenden tot de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk,
Stadhouderslaan 148, en het Ministerie van Maatschappelijk Werk, Afdeling Internationale Betrekkingen, Koninginnegracht 13, 's-Gravenhage.
.

Verpleegsters-

en

Ziekenhuiskleding
een

fabrikaat
Product

van ruim

een

halve t>euw vakmanschap
Fabricage

en verkoop:

NAARDERSTRAAT
LAREN
(N.H.)
Tel. (02953) 5115
Magazijnen:
Ie HELMERSSTRAAT
AMSTERDAM_W.
Tel. (020) 84089
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Leveranciers
van alle Ziekenhuistextiel

stichting

bijzonder gezinswerk

rotterdam

vraagt voor een van haar projecten

een projectleider
De functie omvat het leiding geven aan het Bijzonder Maatschappelijk
Werk in team-verband vanuit diverse levensbeschouwelijke richtingen
uit te voeren (gezinsmaatschappelijk werk, gezinsverzorging, jeugd- en
groepswerk etc.).
Opleidingseisen:
Ten minste diploma van een school voor Maatschappelijk Werk.
Verdere vereisten:
Ruime ervaring in het maatschappelijk werk en organisatorische gaven.
Salarisgrenzen:
f 8.600,- tot f 11.100,- afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Brieven met uitvoerige inlichtingen en referenties te richten tot het
kantoor van de Stichting, Valkeniersweg 108, Rotterdam-24.

