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HUMANITAS IN EEN
GESCHONDEN WERELD

herziene overdruk.van een artikel

in 'motief en functie' van 1958

voorbereiding 1944 -1945

Humanitas is een van de jongste loten aan de stam van het maatschappelijk werk
in Nederland.
De idee werd geboren in de donkere hongerwinter 1944/1945, toen de eerste
schemering van de komende bevrijding onze harten begon te verwarmen en wij ons,
meer gespannen nog dan tevoren, gingen bezighouden met wat na de oorlog zou
moeten gebeuren.
In wat er nog over was van het partijbestuur der SDAP kwamen allerlei problemen
aan de orde: wijwilden de vrijheid niet onvoorbereid tegemoet treden.
Een van deze Vi'aagstukkenbetrof het maatschappelijk werk. Wij waren van me-
ning, dat de nieuwe denkbeelden, welke op dit terrein reeds vóór de oorlog naar voren
waren gekomen, in te langzaam tempo in de praktijk van het werk doordrongen, dat
hier nog te veel de geest van 'liefdadigheid en burgerlijk armbestuur rondwaarde en
dat daarom ookop dit terrein vernieuwing dringend nodig was.
Dit leidde tot de instelling van een commissie, die naar de aanvankelijke bedoe-
ling zich vooral zou bezighouden met de vraag welke nieuwe taak hier lag voor de
gemeentebesturen.
Intussen bereikte ons een nota van Jo Boetje, die ondergedoken zat op de Veluwe,
waarin met klem betoogd werd, dat de moderne arbeidersbeweging op dit terrein
een eigen taak had.
De derde stimulans kwam van een zeer onverwachte zijde. Ik kreeg op zekere dag
bezoek van mr. Menten, die als lid van het College van Vertrouwensmannen belast
was met de voorbereiding van een organisatie die na de bevrijding een belangrijke
bijdrage zou hebben te leveren in de leniging van de zedelijke en sociale noden,
welke zich ongetwijfeld zouden openbaren. Deze organisatie (de latere Stichting
Nederlands Volksherstel) zou zoveel mogelijk het gehele Nederlandse volk moeten
vertegenwoordigen. En nu was de vraag van mr. Menten: hoe moet het met het socia-
listische, niet-kerkelijke volksdeel?
Zo, van drieërlei zijde aangespoord, toog de commissie aan het werk. Zij kwam
tot de conclusie, dat er inderdaad een leemte was in het maatschappelijk werk: voor
vele buitenkerkelijken die met moeilijkheden worstelden, was er geen adequate hulp.
En hetzelfde gold, zij het in mindere mate, ook voor een deel der vrijzinnig-pro-
testanten.
Het is duidelijk, dat dit oordeel steunde op de nieuwere opvattingen die wij in het
maatschappelijk werk naar voren zagen komen. Zou het alleen gaan om materiële
steun, dan had het werk naar het oordeel van de commissie rustig aan de gemeente-
lijke instellingen kunnen worden overgelaten. Maar maatschappelijk werk in mo-
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derne zin betekent immers juist, dat wij niet kunnen volstaan met alleen financiële
hulp, maar dat wij ons hebben te verdiepen in de mens met al zijn noden en behoef-
ten, maar ook met zijn mogelijkheden. Zo gezien komt het erop aan hem die het pad
is kwijtgeraakt, weer een weg te wijzen; hem die het leven niet meer aan kan, nieuwe
levensmoed te schenken; in levens waarin de duisternis overheerst, wat licht en zon-
neschijn te brengen; mensen die het leven zien als een gapende leegte, helpen weer
inhoud aan hun leven te geven; nog anderen bijstaan bij het zoeken naar mogelijk-
heden om het met hun teleurstellingen klaar te spelen; en soms alleen maar wat warm
medeleven en een beetje steun in kleine moeilijkheden, ook wel van financiële aard,
die buiten het werkterrein van de overheidsinstellingen vallen.
Vatten wij het maatschappelijk werk zó op, dan zien wij het probleem meteen
duidelijk voor ons. Hulp in deze zin kan alleen effectief zijn, als er een zekere gees-
telijke verwantschap is tussen 'raadsman' en 'cliënt'. En deze verwantschap moeten
wij dan niet zoeken in het politieke vlak, maar ~eel meer op geestelijk terrein.
Langs deze weg kwam de commissie tot de conclusie, dat er dringend behoefte
bestond aan een nieuwe instelling, die zich vooral zou hebben te richten op het
maatschappelijk werk onder de buitenkerkelijken en, voor zover daaraan behoefte
zou blijken, ook onder vrijzinnig-protestanten.
De nieuwe instelling zou daarom los moeten staan van de SDAP en het NVV.
Deze organisaties hadden ook een groot aantal kerkelijke leden die zich voor bijstand
in hun noden veelal waarschijnlijk zouden wenden tot hun kerkelijke instellingen.
Daartegenover vindt men ook vele buitenkerkelijken buiten de rijen van NVV en
SDAP. Uitgangspunt was, dat ieder hulp moest kunnen vinden daar waar hij zich het
meest thuisvoelt. En voor vele buitenkerkelijken en ook voor een deel der vrijzinnig-
protestanten bleek er dan geen adres waar zij het volle begrip voor hun moeilijkhe-
den konden vinden.
Aldus kwam het tot oprichting - onmiddellijk na de bevrijding - van een geheel
zelfstandige Stichting voor maatschappelijk werk op humanistische grondslag, die
later de naam 'Humanitas' kreeg en nog later in een vereniging werd omgezet.

arbeidersbeweging, sociale zekerheid en
maatschappelijk werk

De oprichting van 'Humanitas' was in drieërlei opzicht een waagstuk.
In de eerste plaats stelde zij zich ten doel belangstelling voor het maatschappelijk
werk in moderne zin te wekken in kringen waar deze belangstelling tot dusverre
vrijwel ontbrak of was vastgelopen in verouderde vormen van armenzorg en lief-
dadigheid.
Bij dit laatste denken wij aan de velerlei verenigingen die onder de naam 'armen-
zorg' of iets dergelijks wat exh'ahulp boden, waar de steun van burgerlijk armbestuur
te kort schoot, en die zich vooral ook met de zgn. stille armen bezighielden. Het
ademde alles echter nog te zeer de adem van de 19de eeuw dan dat het als maat-
schappelijk werk naar moderne opvattingen zou kunnen worden bestempeld.
Alleen op de terreinen van het gespecialiseerde maatschappelijk werk, zoals reclas-
sering en kinderbeschelming, waar moderne inzichten - dank zij misschien ook een
progressieve wetgeving - eerder doordrongen dan op het terrein van het algemeen
maatschappelijk werk, troffen wij al sinds lang vele buitenkerkelijken en vrijzinnig-
protestanten die blijk gaven van een ruimere opvatting.
Het is merkwaardig, dat het ook reclassering en kinderbescherming zijn die het
eerst de belangstelling trokken van mensen uit de bevolkingsgroep, waarop NVV,
SDAP en verwante organisaties hun stempel hadden gedrukt. In 1915 werd de Ne-
derlandse Vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken erkend als reclas-
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seringsinstelling. In 1929 ontstond de socialistische voogdijvereniging 'Eigen gezin',
op religieus-humanistische grondslag. In 1930 volgde de Vereniging van modern
georganiseerde gezinsvoogden en in 1934 werd de Sociaal-democratische vereniging
tot bevordering van reclassering en kinderbescherming opgericht.
Het heeft lang geduurd vóórdat in de kringen van wat toen de moderne arbeiders-
beweging heette ruimere belangstelling voor het vraagstuk van het maatschappelijk
werk ontwaakte. Eerst in 1926/1927 wordt in een verkiezingsprogramma van de
SDAP aan het vraagstuk speciale aandacht gewijd. Erkend werd het bestaan van
sociale noden van een individueel karakter die niet met goede sociale voorzieningen
van het toneel zouden verdwijnen. En tevens werd ingezien, dat men hier niet allesvan
de overheid moest verwachten, omdat alleen een ontmoeting in het vlak van de zuiver
menselijke verhoudingen voor deze noden een bevredigende oplossing zou kunnen
brengen.
Men zou dit als een soort 'doorbraak' kunnen beschouwen. In vroeger tijden was
toch de overheersende opvatting in deze kringen, dat armenzorg en weldadigheid
verfoeilijke lapmiddelen waren, die de arbeiders dikwijls nog .afhielden van strijd
voor hun rechten. Alle aandacht moest worden geconcentreerd op de strijd voor een
betere maatschappij, die aan ieder harer leden een behoorlijk bestaan zou,waarbor-
gen. Aan armenzorg en weldadigheid zou dan geen behoefte meer bestaan.
In het licht van de toestanden zoals wij die nog aantroffen in de jaren rond de
eeuwwisseling, waren dergelijke opvattingen zeker begrijpelijk. De arbeider die ziek .
werd, door een ongeval werd. getroffen, werkloos werd of door ouderdom niet meer
in staat was te werken, viel ten prooi aan armoede en ellende. Armenzorg en parti-
culiere en kerkelijke liefdadigheid schoten verre te kort in het brengen van afdoende
hulp. Wat ligt dan meer voor de hand dan dat een zelfbewuste arbeidersbeweging
vóór alles streeft naar behoorlijke levensvoOl'waarden?Dit doel werd stap voor stap
verwezenlijkt, dank zij uiteraard ook de geleidelijke stijging van de produktie die dit
mogelijk maakte. De arbeidsvoorwaarden, de volkshuisvesting en volksgezondheid
ondergingen belangrijke verbeteringen en er kwam een uitgebreid stelsel van sociale
verzekering, dat waarborgen geeft VOaT voldoende levensonderhoud bij ziekte, onge-
vallen en werkloosheid. Het systeem is nog niet volmaakt: de uitkering bij blijvende
invaliditeit is totaal onvoldoende; het bodempensioen van de AOW garandeert op
zich zelf geen onbezorgde levensavond; ook de weduwen- en wezenverzorging is
zeker nog niet ideaal. Maar ook in deze leemten zal ongetwijfeld binnen niet al te
lange tijd worden voorzien.
Men zou zo zeggen, het ideaal van die oude socialisten, althans wat dit punt be-
treft, is dan langzamerhand wel bereikt en aan armenzorg en weldadigheid kan dus
geen behoefte meer bestaan.
Inderdaad, aan armenzorg en weldadigheid in de ouderwetse zin bestaat thans niet
veel behoefte meer. Maar treffend is dat, naarmate het algemene welvaartspeil steeg,
in socialistische kring het besef groeide, dat er toch altijd gevallen blijven die bijzon-
dere zorg vragen en waarvoor met algemene maatregelen van sociale politiek geen
oplossing is te vinden. Het verkiezingsprogram van 1926/1927 is daarvan het eerste
symptoom.
In 'China reconstructs', een blad, uitgegeven door de Chinese Volksrepubliek,
vond ik een artikel van mevrouw Soen Jat-Sen, waarin zij de vraag, of er onder de
nieuwe omstandigheden nog plaats is voor maatschappelijk werk in engere zin, be-
vestigend beantwoordt. Enerzijds doet de staat meer, maar anderzijds wordt de socia-
listische onderlinge hulp onder het volk tot een hoge graad ontwikkeld. De noodzaak
wordt dan wel toegeschreven aan het feit, dat men nog zit met een kapitalistische
erfenis, maar opvallend is toch, dat daarvoor ook in dit communistische land een
beroep wordt gedaan niet op de staat, maar op de krachten, levende in het volk zelf.
Dit is het tweede punt, waarop in de SDAP zich een doorbraak heeft voltrokken.
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Voor zover er dan behoefte mocht bestaan aan hulp in individuele gevallen, zou deze
naar de vroegere opvatting geboden moeten worden door de overheid, waarbij met
name gedacht werd aan gemeentelijke instellingen voor maatschappelijk hulpbetoon,
tegenover welke de hulpbehoevende dan een zeker recht zou moeten kunnen doen
gelden. Deze opvattig komt o.m. tot uiting in het amendement, door W. H. Vliegen
ingediend op het ontwerp-armenwet 1912, welk amendement tot strekking had:

1. recht op onderstand te scheppen voor hen die in een toestand van behoeftigheid
verkeren;

2. hen niet te verplichten zich eerst te wenden tot de kerkelijke of particuliere
liefdadigheid.

Het amendement werd verworpen, waarbij bleek, dat men in het algemeen wel
aanvaardde een plicht van de overheid, maar niet een recht van de arme.
Eerst nu, in de onlangs tot stand gekomen algemene bijstandswet, is de gedachte,
uitgedrukt in het amendement-Vliegen, werkelijkheid geworden. Het recht van de
arme op bijstand om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien is erkend.
In de wet vindt men een procedure om het recht tot gelding te brengen.
Uit alles blijkt wel dat er zich een belangrijke evolutie in de opvattingen heeft
voltrokken. Vliegen - en hij niet alleen - dacht echter nog te veel vooral aan ma-
teriële hulp. Wanneer geestelijke en zedelijke steun daarnaast aandacht gaan vragen,
kan men moeilijk nog van recht op hulp spreken. 'Vel aanvaarden wij een verplich-
ting om ook in dit opzicht bijstand te verlenen, maar niet alleen voor de overheid;
niet minder voor de maatschappij en voor het individu. Men vindt dit beginsel even-
eens in de nieuwe wet tot uitdrukking gebracht. Het besef dat wij ook persoonlijk
verantwoordelijkheid dragen voor het lot van de medemens, treedt meer en meer
naar voren, ook in socialistische kringen.
Ik wees al op de tot uiting gekomen belangstelling voor het werk van de reclasse-
ring en de kinderbescherming. Daarnaast kwam uit de Amsterdamse Bestuurders-
bond de Vereniging van moderne vrijwillige verzorgers tot stand. In 1939 belegde
de Algemene raad van SDAP en NVV een conferentie over 'Het maatschappelijk
werk', waar besloten werd een 'socialistische volks dienst' op te richten. De oorlog
stak echter een spaak in het wiel.

oprichting en ontwikkeling van humanitas
Humanitas had dus wel enige basis om in mei 1945 op voort te bouwen, maar men
zal moeten toestemmen, dat zij wel heel smal was. Niettemin is het waagstuk gelukt.
Van het begin af kreeg Humanitas belangrijke steun uit de kringen van het NVV,
de VARA en de Arbeiderspers. Deze was, naast een startsubsidie van Nederlands
Volksherstel, ook wel nodig want, zoals Jo Mannassen in de brochure ter gelegenheid
van het 10-jarig bestaan van Humanitas het uitdrukte: men zou kunnen zeggen, dat
het beginpunt van de weg die Humanitas ging, lag in een particulier huis in Am-
sterdam, bij een geleende schrijfmachine, een stapel onbeschreven en van de bezetter
gestolen papier en een lege porternonnaie.
Hoe wat geld in deze portemonnaie te krijgen, was voorlopig onze grootste zorg.
Naast de grotere bijdragen moesten wij het hebben van de vele kleintjes. Wij kozen
de weg van het persoonlijk lidmaatschap (minimumconb"ibutie f 5,- per jaar). De
leden stroomden niet onmiddellijk toe, maar het groeide geleidelijk. Zo hadden wij
bij het 10-jarig bestaan de 10.000 en nu heeft het ledental de 15.000 al ruimschoots
gepasseerd. Niet wijst erop, dat een stagnatie dreigt, zodat wij 'kunnen spreken van
een gezonde groei.
De leden komen in hoofdzaak uit de kringen van de arbeiders, al begint er lang-
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zamerhand gelukkig ook wat meer belangstelling te komen uit de kringen van het
bedrijfsleven en de meer gegoeden.
De vereniging telt lUim 80 afdelingen, over het gehele land verspreid. Sommige
daarvan hebben nog een afzonderlijke dienst voor gezinsverzorging, waarvan de aan-
gesloten en niet in het ledental begrepen zijn.
Gezinsverzorgsters en gezinshulpen inbegrepen, heeft de vereniging thans meer
dan 200 personen in haar dienst. Centraal bureau, gewesten en afdelingen worden
bijgestaan door een zich geleidelijk uitbreidend aantal beioldigde maatschappelijk
werkers en werksters.

Het jaarbudget van centraal bureau en afdelingen beloopt meer dan één miljoen
gulden. Humanitas exploiteert een eigen kinderhuis (Ellinchem). De afdeling Hengelo
heeft 80 bejaardenwoningen met een verzorgingscentlUm in beheer. Andere afdelin-
gen zijn reeds ver gevorderd met de voorbereiding van de stichting van tehuizen
voor bejaarden. En in het kader van de HSHB (Humanistische iStichting tot Huis-
vesting van Bejaarden, waarin Humanitas met het Humanistisch Verbond en De Vrije
Gedachte samenwerkt) worden tal van verdere plannen om te voorzien in b~jaarden-
huisvesting op stapel gezet.
Het centraal bureau moest in deze luttele jaren liefst 4 maal verhuizen, omdat de
lUimte telkens moest worden aangepast aan het zich snel uitbreidende werk.
Het lijkt dus verantwoord te zeggen, dat Humanitas in deze korte periode van
18 jaar erin geslaagd is zich een eigen plaats te veroveren. En dat zou natuurlijk
nooit hebben kunnen gelukken als de gedachten die tot haar ontstaan hebben geleid, .
niet in brede kring weerklank hadden gevonden. Hetgeen dan betekent dat het gelukt
is belangstelling te wekken voor maatschappelijk werk in moderne zin in kringen
die ,er tot 1940 vrij vreemd tegenover stonden.

organisatievorm

Het tweede vraagstuk had betrekking op de organisatievorm. Wij wilden een orga-
nisatie die het maatschappelijk werk in al zijn aspecten zou omvatten en toch aan de
verschillende onderdelen ruimte zou laten voor zelfstandige ontplooiing.
Het is het eeuwige probleem van het vinden van evenwicht tussen specialisatie en
coördinatie, tussen decentmlisatie (functioneel en territoriaal) en centralisatie.
Wij beseffen, dat specialisatie nodig is: reclassering stelt andere eisen dan kinder-
bescherming, bejaardenzorg heeft andere aspecten dan b.v. gezinsverzorging, en het
algemeen maatschappelijk werk heeft ook weer een eigen karakter. Wij hadden in
de opbouw van onze organisatie daarmede rekening te houden.
Maar omgekeerd mocht ook niet over het hoofd worden gezien, dat er verband
is tussen de verschillende takken van het maatschappelijk werk. Er zijn gemeen-
schàppelijke trekken. En, wat vooral van belang is, het zal nogal eens voorkomen, dat
een bepaald gezin uit verschillende oogpunten zorg en belangstelling nodig heeft.
Het is niet uitgesloten dat reclassering, kinderbescherming, algemeen maatschappelijk
werk, misschien ook gezinsverzorging met eenzelfde gezin te maken krijgen. Het is
dan uiteraard van belang, dat deze niet los van elkaar zich met dat gezin bemceien.
Wij hebben de oplossing gezocht in de instelling van secties voor kinderbescher-
ming, reclassering, bejaardenzorg, gezinsverzorging en algemeen maatschappelijk
werk. In het algemeen zijn wij erin geslaagd voor de sectiebesturen erkend deskun-
digen aan te trekken. Zij kunnen daardoor verantwoorde leiding geven aan de be-
treffende onderdelen van het werk.
In de plaatselijke afdelingen zijn ook, voor zover het mogelijk bleek, analoge
secties ingesteld. Er is een direct contact tussen de landelijke en de plaatselijke sec-
ties, o.a. door een in de regel een maàl per jaar te houden samenkomst van elk der
landelijke secties met vertegenwoordigers van de beh'okken plaatselijke secties.
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Om de coördinatie te verzekeren is echter bepaald, dat alle richtlijnen aan de
plaatselijke secties, na goedkeuring door het centraal bestuur, ook aan de afdelings-
besturen moeten worden gezonden. Voorts is het secretariaat van elk sectiebestuur in
handen van een medewerker van het centraal bureau, die op dat terrein speciaal
deskundig is. Doordat de werkers van het centraal bureau elke week een stafbespre-
king hebben, ligt ook daarin uiteraard een waarborg voor de noodzakelijke coördina-
tie. Ten slotte hebben de voorzitters van de sectiebesturen ambtshalve zitting in het
hoofdbestuur. Aldus is, naar wij menen, een vrij goed evenwicht bereikt tussen de
eisen van specialisatie enerzijds en coördinatie anderzijds.
Bijzondere vermelding verdient nog in dit verband de regeling die tot stand is ge-
komen met het Nederlands Genootschap tot reclassering. Het Genootschap heeft zijn
sporen op dit terrein ongetwijfeld verdiend. De vraag was nu of Humanitas zelf-
standig de reclasseringsarbeid ter hand zou gaan nemen dan wel of zij gebruik zou
maken van de diensten die het Genootschap aanbood. Na rijp beraad is tot het laatste
besloten. Het departement van Justitie subsidieert een ambtenaar die via het Ge-
nootschap speciaal ter beschikking van Humanitas is gesteld. Zijn taak is vooral in
de afdelingen van onze vereniging toezichthouders op te sporen, hen te scholen en
leiding te geven aan het onderling beraad. Bij het praktische werk zijn de ambtenaren
van het Genootschap ingeschakeld. Zij rapporteren, geven raad en behandelen de
zeer moeilijke gevallen zelf. Maar de opzet was, dat de toezichthouders van Huma-
nitas een zelfstandige groep binnen het Genootschap zouden vormen om gezamenlijk
met de andere secties van Humanitas te zoeken naar de wegen die tot dieper inzicht
in het eigen karakter van maatschappelijk werk op humanistische grondslag kunnen
leiden.

De regeling werkt in de praktijk vrij bevredigend, al zijn er natuurlijk nog wel
moeilijkheden. De ideale vorm van samenwerking is nog niet gevonden. Maar de
regeling wijst een weg die te ver gaande verzuiling kan tegengaan met behoud
nochtans van de mogelijkheid om het werk op verschillende levensbeschouwingen
te funderen. Een samenspel van specialisatie en coördinatie, dat ook buiten de krin-
gen van Humanitas en Genootschap alle belangstelling verdient.
Gepoogd is een soortgelijke regeling tot stand te brengen met 'Pro Juventute', maar
deze poging is mislukt, omdat het hoofdbestuur aanvankelijk weinig toeschietelijk
was en bovendien te weinig vat had op de plaatselijke verenigingen die een vrij
zelfstandig bestaan leiden. Humanitas heeft daarom besloten het werk van de kinder-
bescherming op eigen kracht ter hand te nemen. Ook van dit besluit hebben wij
geen spijt.

Hoe belangrijk het is een veremgmg te hebben die het gehele terrein van het
maatschappelijk werk omvat, blijkt telkens als er nieuwe taken om behartiging vra-
gen. Ik noem de zorg voor de gerepatrieerden, het sociale werk in de ontwikkelings-
gebieden, het maatschappelijk werk in de gebieden, getroffen door de watersnood
en stormramp van 1953. Nu staan wij weer voor de vraag, of wij onze taak ook op het
maatschappelijk opbouwwerk moeten richten en of wij ons met jeugdzorg in bredere
zin moeten gaan bezighouden, in het algemeen de vraag, of naast het genezen ook
het voorkomen onze belangstelling moet hebben. Daarnaast dringt zich de vraag op,
of wij ook een taak hebben ten aanzien van de landen in ontwikkeling en hoe deze te
vervullen. Het is dan een groot voordeel, als men de organisatie gereed heeft die het
werk onmiddellijk kan opvangen.
Ook wat de organisatievorm betreft kan dus het experiment als geslaagd worden
beschouwd, al blijven er natuurlijk voortdurend kleine gebreken aan het licht treden
die voorziening nodig maken. (Zo o.a. de verhouding tussen centraal bestuur, ge-
westelijke- en afdelingsbesturen).
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humanistische geest

Het derde en grootste waagstuk was wellicht, dat wij duidelijk uitspraken, dat ons
werk zou worden doordrongen van een humanistische geest.
Dat een levensbeschouwing het werk zou moeten dragen stond vOOr ons van de
aanvang af vast. Wie de mens niet ,alleen materiële hulp, maar ook geestelijke en
zedelijke steun wil bieden, moet tot klaarheid zijn gekomen omtrent zijn eigen in-
stelling tegenover het leven.
Maar waarom gekozen voor het humanisme? Een duidelijke inhoud had de huma.
nistische levensbeschouwing nog allerminst. Dat er ook zo iets als een Humanistisch
Verbond in de maak was, bleek ons pas enige tijd na de bevrijding, toen Humanitas al
aan het werk was. In de bezettingstijd wist men van elkaars doen en laten niet veel af.
Herinner ik mij goed, dan was het Huizinga die ons op het idee bracht. Hij wees
erop (in 'Geschonden Wereld'), dat het begrip humanisme een van die woorden en
begrippen is die door de valse profeten van de dag door het slijk zijn gesleurd en
'verdienen in eer en waardigheid hersteld te worden. In een humanist zag men nog
slechts een buitenkerkelijke die zich met de dingen van de geest bezighoudt. Het
wordt tijd - aldus Huizinga - de term terug te voeren tot zijn oÜ'rspronkelijkste vlak
van betekenis, zodat hij kan uitdrukken al datgene wat de mens als mens het waar-
digst is.
Wel nu, zo iets heeft ons voor de geest gestaan: geschonden menselijke waardig..
heid door ons maatschappelijk werk zo goed mogelijk pogen te herstellen.
Na het voorgaande zal het niet verwonderen, dat de statuten van Humanitas van
een ander begrip humanisme uitgaan dan die van het Humanistisch Verbond. Men
vindt het in art. 2 van onze statuten, zoals dit na behandeling op het congres in 1959
is komen te luiden:
'De vereniging stelt zich ten doel het verrichten van maatschappelijk werk in de
ruimste zin en staat daarbij open voor allen die behoefte gevoelen aan een tegemoet
treden vrij van elke leerstelligheid, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan de
buitenkerkelijken. Zij erkent evenwel de noodzaak om zich bij haar arbeid te laten
leiden door enkele richtinggevende beginselen. Daartoe behoort in de eerste plaats
het algemeen-humanistische beginsel van de eerbiediging van de menselijke persoon-
lijkheid en de daaruit voortvloeiende erkenning van het recht op en de plicht tot
zeJfbestemming en zelfontplooiing voor ieder mens, zij het binnen de grenzen door
het belang der gemeenschap getrokken. Daarvan uitgaande, staat zij op het stand-
punt:

1. dat het maatschappelijk werk behoort te worden gedragen door een in gemeen-
schapszin wortelend besef van verantwoordelijkheid zowel voor het lot van de naaste
als voor het welzijn van de samenleving;

2. dat in de praktijk van het maatschappelijk werk een overwegende plaats beho~'rt
te worden toegekend aan het aankweken van verantwoordelijkheidsbesef, niet allee~
met betrekking tot de eigen levensvervulling, maar ook ten opzichte van de groepen
waarvan de mens deel uihnaakt;

3. dat het maatschappelijk werk een bijdrage behoort te leveren tot een in alle op-
zichten gezond maatschappelijk leven.
Zij streeft voorts naar coördinatie van alle maatschappelijk werk en wenst daartoe
de samenwerking van instellingen en verenigingen welke op dit terrein werkzaam
zijn, te bevorderen, voor zover dit zonder aantasting van het eigen karakter der ver-
eniging mogelijk blijkt.'
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" De wijziging beaagde alleen duidelijker te daen uitkamen, dat wij niet de minste
behaefte gevOoelden in anze statuten de beginselen te amschrijven van een humanis-
tische levens- en wereldbeschauwing. Vaar Humanitas kan het er alleen maar Oom

gaan za duidelijk mogelijk aan te geven, in welke geest zij haar taak ap het terrein
van het maatschappelijk werk wil vervullen.
Van uit dit gezichtspunt is het belangrijker hae men de mens en zijn plaats in het
leven ziet dan welke wereldbeschouwing men er op na houdt. Er is natuurlijk wel
verband, maar men kan van uit verschillende wereldbeschouwingen toch wel tot een
gelijke mensbeschouwing kamen. Daarom is er in de rijen van Humanitas aok plaats
vaor hen die niet in alle apzichten de beginselverklaring van het Humanistisch Ver-
bond anderschrijven.
Centraal staat in anze mensbeschauwing het besef van verantwOoordelijkheid. Op
de vraag 'ben ik mijns broeders hoeder?' past in deze opvatting slechts een over-
tuigd pasitief antwoord. Maar wij strekken de verantwoordelijkheid verder uit dan
tot de naaste. Wij aanvaarden zeer bewust ook de verantwOoordelijkheid voor een in
alle apzichten gezond maatschappelijk leven.
Daarmede hebben wij ans maatschappelijk werk willen plaatsen in een breder
kader. Daarmede komt het uit boven wat de aude sacialisten als lapwerk plachten te
betitelen. Daarmede gaat het een pasitieve bijdrage leveren in de strijd voor een
betere maatschappij.
Het ligt eigenlijk za vaor de hand. Vrij algemeen wordt nu wel ingezien, dat het
een te simplistische apvatting is te verwachten dat, als de maatschappelijke ver-
haudingen maar verbeteren, de mens zich vanzelf wel zal aanpassen. Thans aver-
heerst het inzicht, dat juist deze aanpassing van mensen en groepen aan snelle ecano-
mische en sociale veranderingen grote maeilijkheden opraept. .
Het proces, dat anze westerse maatschappij thans daormaakt, bergt het gevaar in
zich, dat het persaonlijke verantwaordelijkheidsbesef afstompt, dat de mens passief
wardt, dat de belangstelling in geestelijke waarden wordt verdrongen daor jacht
naar appervlakkige genietingen, dat een geestelijk nihilisme steeds meer terrein gaat
winnen.
Het verschijnsel is gelukkig lang niet algemeen. Er is oak een verheugende ople-
ving in het geestelijk leven. Maar het verschijnselapenbaart zich vooral in die krin-
gen waarmede het maatschappelijk werk te maken heeft. En zoals men bij een drei-
gende epidemie de aanval concentreert op de besmettingshaarden, zullen wij goed
doer;. anze aandacht in de strijd tegen het geestelijk gevaar, dat het Westen onder
hèt: aog heeft te zien, vooral te richten ap de zwakke plekken in de samenleving.
Intussen zijn hiermede alleen de drijfveren blaatgelegd die ons als buitenkerke-
lijken ertoe hebben gebracht ons meer intensief met het maatschappelijk werk te
gaan bezighouden, matieven die de vrijzinnig-protestanten in ons midden evenzeer
aanspraken.
Veel maeilijker dan het hierover eens te worden, bleek het evenwel aan ans maat-
schappelijk werk in de praktijk een eigen inhoud en een eigen karakter te geven.
Het is natuurlijk gemakkelijk neer te schrijven, dat wij het maatschappelijk werk
willen doordringen van een eigen geest, maar hoe maet dit in het praktische werk
tOotuiting kamen?
Bij het IO-jarig bestaan van Humanitas mochten wij met dankbaarheid constateren,
dat de organisatie nu welOovereind stond. De kamende tien jaren zouden in hoofd-
zaak gewijd moeten warden aan een nadere bezinning ap de vraag, hoe algemeen
aanvaarde humanistische beginselen in de praktijk van het werk sterker tot uitdruk-
king zouden zijn te brengen.
Het congres van 1957 was speciaal aan dit vraagstuk gewijd. Algemeen heerste
de apvatting dat de discussies daar slechts als een aanloop konden warden be-
schauwd. Zij hebben geleid tot de wijziging van art. 2 der Statuten, waai:op hiervoor
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reeds werd geduid. Ook daarmede is het laatste woord echter nog niet gesproken. Het
vraagstuk houdt onze aandacht gevangen. Waarin onderscheidt de aanpak van Hu-
manitas zich van die van andere instellingen op het terrein van het maatschappelijk
werk?
Een afdoend antwoord op deze vraag is nog niet te geven. Toch lijken enkele
voorlopige conclusies verantwoord.
Voorop zij gesteld, dat de vrije keuze van de mens-in-moeilijkheden beslissend is
bij het antwoord op de vraag, welke organisatie moet helpen. Elke dwang, hetzij
direct, hetzij indirect, is hier uit den boze, omdat hij een aantasting van de geestelijke
vrijheid betekent.
Daarom voorzag de oprichting van Humanitas inderdaad in een bestaande leemte.
Voor vele buitenkerkelijken en vrijzinnig-protestanten heeft het crecht op vrije keuze
eerst daardoor reële zin en inhoud gekregen. Overigens is ieder die zich uit vrije wil
tot Humanitas wendt, van harte welkom.
Humanitas aanvaacrdt de mens-in-moeilijkheden die zich tot ha'ar wendt, in zijn
eigen waarden. Zij zal dus nooit eigen levensovertuiging opdringen. Integendeel, zij
gaat ervan uit, dat ieder mens een eigen persoonlijkheid heeft, dat het zijn verant-
woordelijkheid is deze tot ontwikkeling te brengen en dat wij hem daarom moeten
helpen zo zelfstandig mogelijk zijn eigen weg te gaan. Dit betekent, dat wij het als
onze taak hebben te zien deze ontplooiingsmogelijkheden te bevorderen, daar waar
belemmerende factoren in of buiten hem de overhand hebben of dreigen te ver-
krijgen.
Dergelijke belemmerende factoren treden vooral op, wanneer de mens te worstelen
heeft met moeilijkheden die hij niet baas kan, of wanneer hij het met ondervonden
teleurstellingen en tegenslagen niet klaar kan spelen. Belangrijk is het dan hem te
leren berusten in het onvermijdelijke, maar niet in de zin van een passief berusten,
maar van een actief aanvaarden, het zoeken van nieuwe levensmogelijkheden, waar
oude verloren zijn gegaan.
Dit alles brengt mede, dat wij ons met toegewijde aandacht hebben te verdiepen
in de mens zelf en zijn omstandigheden om van daaruit de weg te vinden die voor
dat speciale geval de meest aangewezen lijkt.

Is het na het voorgaande nog nodig ons te verweren tegen het dwaze verwijt, dat
wij de mens, in wie nog een sprankje Godsgeloof leeft, ook deze laatste 'sh'ohalm
zouden willen ontnemen? Het is er ons juist om te doen met zorg na te gaan, of er
onder de as van onverschilligheid en wanhoop niet ergens nog een vonkje van wezen-
lijke belangstelling verborgen ligt, dat wij kunnen aanblazen om daardoor nieuw
leven te wekken. Zouden wij dan zo'n vonkje van Godsgeloof moedwillig uittrappen?
Ook daar is de enige weg: dit vonkje aanblazen en daartoe, indien de betrokkene
daartegen geen bezwaar heeft, de hulp imoepen van geloofsgenoten of verwijzen
naar een kerkelijke instelling.
Humanitas gaat er verder van uit - het behoeft na het voorgaande ook alweer geen '
uitvoerig betoog - dat de mens zich slechts ten volle kan ontplooien in gemeen-
schapsverband. Dikwijls blijkt, dat mensen en gezinnen die met moeilijkheden worste-
len, de band met het maatschappelijk leven verloren hebben. Inschakeling in het
verenigingsleven kan in zodanige gevallen de weg openen naar een overwinning van
de moeilijkheden. Langs die weg kan dan wellicht ook belangstelling gewekt worden
voor geestelijke waàrden.
Wat ons in het algemeen voor ogen staat is dus de mens zich bewust te maken van
zijn mens-zijn en van de plichten welke da:aruit voortvloeien. Wij onhnoeten hier het
beginsel van de dubbele lVerantwoordelijkheid welke op de mens rust, een verant-
woordelijkheid tegenover zich zelf om te werken aan de ontplooiing van de eigen
persoonlijkheid, en een verantwoordelijkheid ten opzichte van de groepen waarvan

\
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men deel uitmaakt. Voor ons is dit een typisch humanistisch beginsel, al vindt men
het natuurlijk ook wel terug in andere geloofsovertuigingen en levensopvattingen.
Nu rijst hierachter wel weer de vraag, waarin dit verantwoordelijksheidspostulaat
steun vindt, maar het antwoord op deze vraag moet gezocht worden in de levens-
en wereldbeschouwing die aan onze mensbeschouwing ten grondslag ligt. En op dit
terrein laat Humanitas zijn leden volle vrijheid. Het zich bezinnen op problemen van
levens- en wereldbeschouwing is niet haar taak; haar doelstelling is het verrichten van
maatschappelijk werk en haar probleem mitsdien, hoe ook voor buitenkerkelijken aan-
vaardbare beginselen in het maatschappelijk werk tot uitdrukking kunnen worden
gebracht.
Met het beginsel van de dubbele verantwoordelijkheid komen wij dan al een heel
eind. En de eerste vraag die wij moeten zien op te lossen, is nu hoe wij dit beginsel
op de concrete gevallen zinvol kunnen toepassen.
Ik zei het al: wij staan hier nog maar aan een begin. Maar het is belangrijk, dat
over de uitgangspunten vrij grote eenstemmigheid bleek te bestaan, zodat er een
grondslag is waarop verder kan worden gebouwd.
Het is uiteraard niet de enige vraag die ons bezighoudt. Ook voor de verhouding
tussen geschoolde beroepskrachten en vrijwillige medewerkers, tussen afdelings-
besturen en beroepskrachten is nog geen ideale oplossing gevonden.
Dat Humanitas bereid is tot samenwerking met andere instellingen op het terrein
van het maatschappelijk werk ligt voor de hand. Het congres heeft echter met nadruk
uitgesproken, dat dergelijke samenwerking alleen aanvaardbaar is, indien de hier-
boven uiteengezette humanistische mensbeschouwing daarin als volwaardig wordt
erkend en daardoor ook de buitenkerkelijke bevolkingsgroep volledig tot zijn recht
kan komen.
Humanitas heeft zeker geen behoefte aan een ver doorgevoerde verzuiling, maar
zij is niet bereid haar eigen werkzaamheid op een bepaald terrein op te geven
ter wille van zgn. 'algemene' organisaties, indien de algemeenheid van bedoelde
organisaties niet een wezenlijke samenwerking van verschillende richtingen be-
tekent.

J. IN'TVELD
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HUMANITAS EN DE TOEKOMST

regeren is vooruitzien, maar de toekomst is
onvoorspelbaar

Het complex van meningen, gevoelens en zicht op mogelijkheden en lacunes in het
maatschappelijk werk, dat Humanitas in 1945 heeft doen ontstaan, is tot op de huidige
dag, slechts met geringe wij'zigingen, blijven bestaan. Sinds die tijd, van dag tot dag
verrijkt en gesterkt door de bijdragen van steeds meer belangstellenden en medewer-
kers, leeft het echter in veel ruimere kring van de bevolking. Het doet ons altijd goed
te kunnen constateren dat tot op heden telkens mensen zó door het werk van Humani-
tas gefascineerd worden, als zij het plotseling ontmoeten, dat zij spontaan gaan mee..!
doen, vaak zonder tevoren veel van de vereniging te hebben gehoord. Dat zal vermoe-
delijk mede de oorzaak zijn van het verschijnsel dat het Humanitas-lid ons als een
minder eenvormig type voorkomt dan het lid van andere verenigingen uit de buiten-
kerkelijk-humanistische sfeer. Steeds blijkt het 'in de eerste plaats het werk-op-het-
grondvlak van de vereniging te zijn dat de mensen boeit. Het is wellicht ook oorzaak
van onze veelstemmigheid in harmonie als we trachten de geestelijke achtergrond van
werk en streven in woorden en beelden te vangen of wanneer we een parafrase op arti-
kel 2 van de statuten leveren. Deze breedheid in de houding bij onze leden .tegenover
die geestelijke achtergrond is iedereen zo langzamerhand wel bekend. Het houdt de
geesten in Humanitas levendig, het is zeker geen rem op de-praktische daadkracht,
zelfs veeleer een der krachtbronnen van de vereniging. Het is bijwijlen een bron van
verfrissende humor.
Niemand kan zeggen dat hij ,bij Humanitas te klagen heeft over te woinig leven in de
brouwerij. De groei van het ledental, voortkomend uit aanmeldingen volgens een
voor de vereniging complimenteuze variatie aan motieven, is nimmer gestopt en gaat
nog steeds door. Evenmin is er gebrek aan vaI'iatie, kwantiteit of kwaliteit met betrek-
king tot ideeën voor de toekomst; onze honderd penningmeesters vervelen zich niet.
Een rustige vereniging zijn we bepaald niet. Gelukkig.

de toekomst onvoorspelbaar

Eén van de vele verdedigingsmiddelen die de moderne mens gevonden heeft op de
onvoorspelbaarheid 'van de toekomst is het begrip <planning'. Het is heden zelfs een
onmisbaar instJument voor onderneming en overheid. 'Planning' is evenwel ook voor
een vereniging voor maatschappelijk werk, vooral voor een groeiende als Humanitas,
een goed hulpmiddel dat wij evenwel nog niet volledig J1ebben kunnen uitbuiten.
Niet zo verwonderlijk, planning is een kort woord, snel uitgesproken, maar het
soortelijk gewicht is .hoog; het zit vol z,ware disciplines. De nabije toekomst is in ons
werk niet makkelijk zicht- en grijpbaar omdat het eindprodukt: 'hulpverlening' zowel
als de voornaamste produktiemiddelen : <menselijke-medewerking-metterdaad' en 'in-

115



komsten-in-geld' wisselvallig en voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn. De
expansivHeit van het maatschappelijk werk zowel als de complementaire functie daar-
van maken het ons bovendien op andere wijze weer moeilijk om voor ons werk, naar
omvang en soort, prognoses met veel houvast te leveren. Nieuwe -behoeften aan hulp-
verlening kunnen ontstaan door oorzaken die nog niet volledig bekend zijn en waarop
de geëigende correctie van de maatschappij dus ook nog niet direct voor de hand
ligt. Voor andere vormen van hulpverlening kan de noodzaak geleidelijk of plotseling
verminderen. Wat er in de toekomst met het geïnstitutionaliseerde maatschappelijk
werk gaat gebeuren hangt af van bijzonder veel factoren. Men kan -zich ontwikkelingen
op politiek, economisch, sociaal, medisch en natuurwetenschappelijk gebied 'voorstel-
len die het maatschappelijk werk onvoorzien zullen beïnvloeden. In allerlei richtingen.

toch is vooruitzien nodig en mogelijk

Dat leren ons overheid en bedrijfsleven. Ook wij hebben vooruitgekeken, zij het wel-
licht nog niet gedisciplineerd genoeg.
De opkomst en groei van de gewesten in Humanitas is reeds vele jaren geleden wel-
bewust voorzien en in aanleg mogelijk gemaakt. Een verlevendigde belangstelling in
Nederland op vele gèbieden voor provinciale verbanden, een gunstige subsidie-con-
junctuur en onze eigen expansiedrift hebben recentelijk een versnelde ontwikkeling in
de hand gewerkt. DM zieh bij de groei naar vorm en invloed die de gewesten nu
hebben, ontwikkelingen hebben voorgedaan die niet alle in detail voorzien zijn, doet
daar niets aän toe of af. Dat leert ons slechts dat we ons niet váák genoeg met de
toekomst - en niet in de laatste plaats in materiële zin - kunnen bezig houden.
In de toekomst zal .de opbouw van gewesten ongetwijfeld gevolgen hebben voor de
positie van andere organen in de vereniging, zelf zullen zij ongetwijfeld ook nog heel
wat veranderen. De opkomst in enkele jaren van een geheel nieuw corps gewestelijke
bestuurs- en kaderleden, de grote en vrij plotselinge uitbreiding van het aantal maat-
schappelijk werkers in afdelingen, nu ook in kleine plaatsen, hebben de verschijning
van Humanitas in korte tijd gewijzigd, zoals men het gezicht van een ouder wordend
mens aanmerkelijk kan zien veranderen, terwijl het toch gelijk blijft. Daarvan zal
ongetwijfeld de huidige organisatie van Humanitas invloed ondervinden.-Dat proces
is reeds gaande. De contouren van beheer en werkuitvoering worden geleidelijk
duidelijker.
Dit zijn sleehts enkele grepen om nog eens te laten uitkomen dat Humanitas waarlijk
'in beweging' is en dat organisatorische correcties nodig geacht worden. En toch, wie
in de tijd over wM grotere afstand terug kijkt en denkt aan het 'gezicht' van Humani-
tas, komt -tevens -tot de conclusie:

'plus ça change, plus c'est la même chose'

De vormen, kwantiteit en kwaliteit veranderen wel, maar dat wat ons in 'bewogen'
beweging zet, niet. Terugkijkend ziet degene, die de vereniging wat langer kent, in-
derdaad enorme vemnderingen in de vorm. ,Men behoeft daarvoor alleen maar te
denken aan de grootste afdeling, de afdeling Rotterdam, in vroeger jaren samen-
gesteld uit een aantal buurtgroeperingen en bloc toegevloeid, waar de onderlinge
hulpverlening en vrijwilligersactiviteit op solidariteitsbasis het beeld van plaatselijk
Humanitas volkomen beheerste. Als we daarnaast de afdeling Amsterdam-uit-de-eerste-
jaren bekijken, met zijn sterk centraal geriohte en klein groepje leden een aarzelende
"filiaalactiviteit" in een enkele buurt, zijn serieus en miniscuul bureautje met één zorg-
vuldige en vakkundig werkende maatschappelijk werkster (de éérste bij Humanitas)
als voornaamste activiteit, dan valt het enorme 'verschil tussen deze beide begin-
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vormen ons op. Maar wie heden ten dage de beide bureaus van Rotterdam en Amster-
dam naast elkaar zet, beide met een directeur als 'manager', beide met een in het vak
doorknede maatschappelijk~wel,k-adviseur, een aantal gediplomeerde maatschappelijk
werkers en de administratie die daarbij hoort, die ziet slechts weinig verschil, zó lijken
beide apparaten nu op elkaar! Daar op die twee bureaus concentreert zich heden op
nagenoeg gelijkvormige wijze het maatschappelijk work van de afdeling. In beide
plaatsen zijn de oude vrijwilligers nu aan de verworven hulpmiddelen van het appa-
raat gewend en profiteren ervan met de nieuwe. Een sterker sprekend voorbeeld van
de veranderingen ten goede en van de coördinMie-vooruitgang die zich in Humanitas
hebben voltrokken is el' moeilijk te vinden. Dit over verschillen.
Nu iets wat altijd gelijk gebleven is. De beweging, de mentaliteit.
Als een gouden draad lopen de statutenwijzigingen of andere principiële besluiten
en de daaraan vastgeknoopte struotuurwijzigingen van de vereniging door de .gescl1ie-
denis van onze congressen heeen. Op nagenoeg iedere jaarvergadering en op ieder
congres tijdens onze geschiedenis zijn wensen tot verandering naar voren gekomen
in de vorm van: 'zo gaat het niet langer naar wens, het moet veranderen.' Uit het
spanningsveld tussen de verenigingsstructuur van het nabije verleden en de structurele
eisen van de nabije toekomst, telkenmale door onze vele actieve leiders en leden
plaatselijk en landelijk gesignaleerd, heeft Humanitas altijd zijn grootste kracht geput
en zijn dynamiek verkregen. Dat schcnkt ons dc nodige troost als wc, naar het heden
kijkend, denken: 'Wat gaat het toch eigenlijk allemaal voetje voor voetje vooruit.'
Een blik terug op de tien jaar achter ons doet niemand meer twijfelen aan een ge-
zonde bcweging in onze vel'eniging. Toch is dc voortdurende wens, taak en apparaat
efficiënt te koppelen, niet onze enige zorg.

sociale bewogenheid en vakmanschap

Twee van de voornaamste gr~)l1dslagen van ons werk, het vrijwilligersschap en wens
en plicht vakkundig modern maatschappelijk werk te verrichten, draineren de in
Humanitas verzamelde energie (en de kas!) langs twee hoofdkanalen. Aan de ene
kant: de uitbreiding van vakkundig uitgevoerd beroepswerk, aan de andere kant,
als het waI'e ter behoeding van het noodzakelijke evenwicl1t in onze 'in de bevolking
wortelende vereniging', gewijzigde, en nieuwe vrijwilligerstaken.
Het bewaren van het juiste evcnwicht en het bewerkstelligen van een vruchtbare
wisselwerking tussen beide activiteiten is een taak op zich zelf.

, Zo gesteld is het bovenstaande natuurlijk een symplificatie van de beschrijving van
de bestaansdynamiek van Humanitas. Toegegeven. Als we maar weten dat we, wan-
neer we in de nabije toekomst op onze ontwikkelingsproblemen 'ingaan, we een lange
reeks van vragen te beantwoorden zullen krijgen beginnend met: 'wat zijn we nu,
wat willen we nu' en \vat doen we alleen' en 'wat met anderen samen' en eindigend
met: 'hoe geven we dit alles opnieuw (vooral beleidvormend) structuur, en hoe riohten
we alle krachten op het doel van de vereniging, hoe verdelen we de rollen om het
maximale hulpverlenings-rendement te verkrijgen'; of, wat anders benaderd: 'wat
moeten we doen om ten volle te profiteren van de voordelen van organisatie cn or-
ganisatieleer, het volle nut te trekkcn van het apparaa't dat inmiddels binnen Huma-
nitas is ontstaan, zonder evenwel daarbij de bron, de spontaan gegroeide sociale be-
weging van vrijwilligers, op te doen drogen.' Zonder bovendien uit het oog te verliezen
dat een apparaat van een sociale beweging wat anders is dan een overheids- of
ondememingsapparaat.
We kunnen in deze inleiding volstaan met te zeggen dat bovenaangestipte vraag-
stukken mede onze nabije toekomst zullen beheersen, met als onbetwist belangrijkste
opgave: de benadering van het hoogste hulpveTleningsrendement. Dat vooral niet te
vergeten.
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van zinvolle improvisatie naar

systematische arbeid

Er is één nieuwe eis die juist in het heden met klem aan Humanitas gesteld wordt en
die vroeger niet zo zwaar woog. In de tijd, een aantal jaren, achter ons, toen bij
Humanitas het zwaartepunt lag op de vrijwilligersarbeid en het beroepsmatig maat-
schappelijk werk zich ontwikkelde van uitzondering tot regel, was de zinvolle im-
provisatie met of zonder apparaat bijna altijd effectief en bevorderend voor de groei
van de vereniging en zijn potentie tot hulpverlening. Men kon er zogezegd 'niet fout
mee', zóveel onontgonnen terrein was er. Nu op steeds meer plaatsen op de vakkennis
van onze maatschappelijk werkers en op hun provinciale en landelijke raadgevers een
beroep wordt gedaan, moet de zinvolle improvisatie plaatsmaken (dat gebeurt ook al)
voor een meer gedisciplineerd systematisch werkend en georganiseerd geheel, waarin
improvisatie nog wel eens dienst kan doen, maar dan alleen bij wijze van profitabele
uitzondering.
We gaan zeke~' te ver wanne"er we het niet meer lofwaardig zouden achten om een
gelukkig plaatselijk initiatief achteraf in het totale verenigingsbeleid te sanctioneren
en op te nemen. Een vruchtbare wisselwerking van initiatief tussen grondvlak en
top moet op principiële gronden behouden blijven, maar de toekomst zal ons ver-
moedelijk wel dwingen te zoeken naar de juiste inpassing van alle initiatieven in een
groter geheel, het tot leven roepen van gelijksoortige activiteiten op alle plaatsen
waar de grond 'bouwrijp' blijkt te zijn en het bevorderen van vaardigheid, efficiency
en communicatie in alle lagen van de vereniging.
Het uitvoerende deel van de vereniging mag verwachten dat het algemeen beleid
voor hen goed zichtbaar wordt gemaakt en dat alle krachten in de vereniging geordend
op het bestaansdoel worden gericht, zonder dat het begrip 'verantwoordelijkheid
daar waar het werk wordt gedaan' wordt aangetast.

onbekenden

In dit samenstel van krachten zullen altijd onbekenden blijven voorkomen. "Vat
brengt ons de uitvoering van de bijstandswet? Vi'at doet een nieuwe minister? Zal
het grote publiek ons echt leren kennen? Welke verrassingen in goede en kwade zin
wachten ons op het gebied van financiën?
Het is eigenlijk wonderlijk, maar wel bemoedigend dat I-Iumanitas, plaatselijk en
centraal steeds maar weer, achttien jaar lang, de fondsen heeft gevonden om de vele
stappen voorwaarts te doen die gezet zijn. Het ziet er nu naar uit, dat wij het ook in
de nabije toekomst nog (teveel) van wonderen moeten hebben. Maar dat mag natuur-
lijk niet zo blijven. De fondswerving moet op den duur dezelfde gewaardeerde vaste
voet en vorm in onze organisatie krijgen die onze plaatselijke hulpverleningsbureaus
zich veroverd hebben. Ook in de fondswerving moet de improvisatie teruggedrongen
worden. Een bijzonder zware opgave.

de toekomst van het uitvoerend werk

Het antwoord dat de vereniging en zijn leden dit jaar trachten te vinden op de organi-
satorische vraagstukken is menig I-Iumanitas-Iezer zeer bekend. Om nu de lezer ook
eens een verkenning voor te zetten op wat (wellicht) de toekomst voor ons zal brengen
op het gebied van de diverse takken van maatschapelijk werk die Humanitas be-
oefent, het terrein van de secties dus, heeft de redactie gemeend na deze inleiding
een aantal artikelen op te nemen waarin de medewerkers zioh nu eens niet uitspreken
over de stand van zaken in hun vak, zoals zij dat in 1959 in het oktobernummer
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hebben gedaan~maar over de gang van zaken op hun werkterrein inckomende jaren.
De lezer moet de volgende verhandelingen niet zien als vaste uitspraken over' de
toekomst, ook niet als een vooruitlopen op het beleid in de vereniging, maar als een
inventarisatie van alle op dit moment zichtbare verschijnselen die straks invloed zullen
gaan uitoefenen op de taak en de ontwikkeling op de arbeidsterreinen waarvoor
Humanitas speciale adviesorganen gecreëerd heeft. De laatste opmerkingen gelden
ook voor deze inleiding.

H. VAN SCHAAlK
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ALGEMEEN

MAATSCHAPPELIJK WERK

is de toekomst al begonnen?

üe ontwikkeling van de organisatie en uitvoering van de verschillende vormen van
hulpverlening die nu gerekend worden tot het algemeen maatschappelijk werk, kun-
nen we naar keuze kenschetsen met de termen 'emancipatie', 'evolutie' en 'revolutie'.
Zo snel is een uitgebreid en wijdvertakt hulpverleningsapparaat tot stand gekomen,
dat we als leden en medewerkers van een vereniginJg voor maatschappelijk werk
telkens het gevoel krijgen de draad van het verhaal kwijt te raken. Sprekers op talloze
studie- en oriëntatiebijeenkomsten laten niet na ons ervan te overtuigen dat 'niemand
hier en nu een definitief standpunt in kan nemen,'
'dat ondanks de vele onzekerheden de discussie misschien kan bijdragen tot meer
begrip en meningsvOl'ming,'
'dat veel moet worden overgelaten aan de praktijk van de toekomstige ontwikkelingen,'
enz. enz.,
totdat een wat aarzelende stem in ons zelf zegt: ja, mam zo redeneerden we vijf, of
tien (of was het twintig?) jaar geleden ook al. En diezelfde stem zegt: we raken er zo
aan gewend dat het algemeen maatschappelijk werk een vaag en onzeker begrip
wordt genoemd, dat we het gevaar lopen de bestaande zekerheden niet meer te zien.
In de Inleiding werd al uiteengezet dat ook de redactie van .'Humanitas' zich met
dergelijke bespiegelingen bezighield, en dat toen een kloek besluit werd genomen:
we gaan een balans opmaken en een begroting opstellen. Niet van de financiën (om
ons zelf niet helemaal te onhnoedigen), maar van de inhoud en vormgeving van een
aantal sectoren van het maatschappelijk werk.
Misschien ,hebben de redacteuren later spijt van hun besluit gekregen, daarvan zou
dan in dit en de volgende artikelen iets moeten blijken. Hoe het zij, de redacteur
Algemeen Maatschappelijk Werk heeft de uitdaging aangenomen, en als het niet
waar is wat hij zelgt, dan is het misschien toch wel aardig gevonden.

wat doen we?

De vereniging Humanitas verricht maatschappelijk werk in de ruimste zin. Dat staat
in de statuten en daar kan dus niemand aan twijfelen.
Ieder afdelingsbestuur staat echter voor de praktische noodzakelijkheid van beperking
van het werkterrein. Slechts enkele vormen van hulpverlening zullen in de plaatselijke
situatie kunnen worden georganiseerd, en zo is in veel plaatselijke afdelingen de keuze
o.a. gevaJlen op de mogelijkheid om hulp te verlenen in de verscheidene maatschap-
pelijke moeilijkheden waarin de mens, eventueel het gezin, kan komen te verkeren,
waaflbij ook aandacht wordt besteed aan de banden van die mens tot de gemeen-
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schap, om zo bij te dragen tot het (her) vinden van een persoonlijk en maatschappelijk
bevredigend leven van hem of haar die onze hulp inriep.
Het afdelingsbestuur draagt het tot stand brengen van deze vorm van hulpverlening
meestal op aan een 'sectie algemeen maatschappelijk werk'. Deze sectie staat opnieuw
voor een reeks vragen: .

Ie. Helpen we iedereen die onze hulp inroept, of alleen een bepaalde groep?

2e. Welke van de vele maatschappelijke moeilijkiheden willen we met de hulpzoe-
kende trachten op te lossen (nog afgezien van de vraag of we dit steeds zullen kunnen):

,
• financiële moeilijkheden?
• oak andere materiële moeilijkheden?
• huisvestingsproblemen?
• problemen in verband met het werk?
• spanningen in het gezin?
• persoonlijke moeilijkheden, als eenzaamheid, aanpassingsmoeilijkheden, conflic-

ten ... ?

3e. Hoe maken we bekend waar en waarmee we klaarstaan?

4e. Hoe verlenen we de gevraagde hulp? (spreekuur? huisbezoek?)

5e. Hoe brengen we een goede relatie met de instellingen voor gespecialiseerde hulp
tot stand?

6e. Hoe bekostigen we de hulpverlening?

Het bestuur en de sectie algemeen maatschappelijk werk staan niet alleen in het
zoeken naar een antwoord op al deze vragen. Behalve dat in de eigen woonplaats
nog talloze andere gemeentelijke, kerkelijke en particuliere instellingen, al dan niet
samenwerkend, met deze vragen bezig zijn, hebben onze regering en volksvertegen-
woordiging in 1953 het ministerie van Maatschappelijk 'Werk in het leven geroepen.
Dit ministerie heeft de beschikking over een deel van de ove1"heidsgelden om in de
vorm van subsidie uit te keren, o.a. aan die instellingen die een apparaat hebben
opgebouwd om hulp te verlenen op een wijze zoals zojuist uiteengezet.
Om een verantwoord gebruik van de overheidsgelden te garanderen, stelt het minis-
terie eisen aan de wijze waarop wij hulp verlenen, en één van deze eisen is dat een
deskundige beroepskracht wordt aangesteld (een maatschappelijk werker in het bezit
van het diploma van een sociale academie), aan wie de uitvoering van de hulpver-
lening wordt opgedragen.
In de toelichting op de subsidieregeling wijst de minister nog 'op het grote belang,
dat is gelegen in het, waar mogelijk, inschakelen van vrijwillige krachten, die in het
kader van de sociale hulpverlening een als aanvulling op het door beroepskrachten
verrichte maatschappelijk werk vaak een onmisbare bijdrage kunnen leveren.'
Tegen deze zienswijze zal uit de kring van onze vereniJging geen overwegend bezwaar
worden ingebracht. Hoogstens kunnen we erbij aantekenen dat het gestelde een aan-
tal vragen oproept, o.a. betreffende de verhouding bestuur-maatschappelijk werker-
vrijwilliger, en betreffende het algemeen maatschappelijk werk in afdelingen waar
(nog) geen deskundige is aangesteld.
Aan deze vragen wordt in en buiten onze vereniging geregeld aandacht besteed, zodat
de nodige werkafspraken tot stand konden komen.
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Afgezien van deze uitwerkingen in details: wanneer we ervan uitgaan dat de minister
een door de volksvertegenwoordiging goedgekeurd beleid voert, zal ook tegen andere
passages die in de toelichting op de subsidieregeling voorkomen, gecn overwegend
bezwaar zijn in te brengen. Zo lezen we daar onder meer:
'Typerend voor het algemeen maatschappelijk werk is, dat het zich niet beperkt tot
het benaderen van bepaalde categorieën van personen, maar in beginsel ten dienste
staat van de ge.hele bevolking. Het feit, dat het algemeen maatschappelijk werk te
maken krijgt met een verscheidenheid van personen en een verscheidenheid van sociale
moeilijkheden en situaties, brengt mede, dat het minder goed mogelijk is de inhoud
van dit werk in het algemeen te omschrijven; meer dan bij andere vormen van maat-
schappelijk werk wordt de inhoud van dit werk bepaald door de mate waarin de
bevolking ervan gebruik maakt, en door de aard van de moeilijkheden waarmede
deze heeft te kampen.'
'Aan een goede voorlichting van de bevolking over het algemeen maatschappelijk
werk moet dan ook grote waarde gehecht worden. En dat niet alleen opdat men zich
in voorkomende gevallen om hulp tot het algemeen maatschappelijk werk zal wenden,
maar ook om te bevorderen, dat dit werk in toenemende mate zowel financieel als
moreel en daadwerkelijk door de bevolking zal worden gesteund.'
'Kenmerkend ~oor het algemeen maatschappelijk werk is, dat het in de regel optreedt
in :geografische eenheden van betrekkelijk geringe omvang (wijken, parochies, ge-
meenten, districten), waardoor het in staat is een ruime bekendheid te verwerven
met het .woonmilieu en de verschillende levensomstandigheden van de bevolking in
die eenheden.'
'Het is voorts gewenst dat het algemeen maatschappelijk werk met de instellingen
voor bijzondere groepen of voor gespecialiseerd maatschappelijk werk werkafspraken
maakt. Onderlinge afstemming van de voorlichting aan de bevolking, wederzijdse
informatie en het aandacht schenken aan de communicatie met de bevolking kunnen
ertoe bijdragen, dat het algemeen maatschappelijk werk meer en meer de algemeen
aanvaarde basisfunctie in het individueel maatschappelijk werk gaat vervullen.'
(N.B. Individueel maatschappelijk werk is de verzamelnaam voor een groot aantal
vormen van hulpverlening, ook de gespecialiseerde.)

doen we het goed?

Daar staan we dan, als bestuurder, als adviseur, als maatschappelijk werker, als vrij-
willig medewerker in het algemeen maatschappelijk werk, en vragen ons af: doen we
het goed?

1. Is in onze woonplaats het 'a.m.w.' de algemeen aanvaarde en erkende basis in het
totaal van het individueel (-gezins) maatschappelijk werk (dus met inbegrip van alle
gespecialiseerde hulpinstanties voor mindervalidenzorg, reclassering, kinderbescher-
ming, bijzonder gezins- en wijkwerk, levens- en gezinsmoeilijkheden, bedrijfs-, zieken-
huis- en school maatschappelijk werk, enz. enz.)?

2. Draagt ons werk het karakter van hulpverlening door de gemeenschap aan de ge-
meenschap? (t.w. de in onze wijk, gemeente of district samenlevende gemeenschap.)
Op de eerste vraag kunnen we ons zelf als volgt antwoorden:
Algemeen aanvaard en erkend als basis van al het individueel (of .gezins-) maatschap-
pelijk werk is het door de minister gesubsidieerde algemeen maatschappelijk werk
nog niet, noch bij Humanitas, noch bij de andere particuliere en kerkelijke organen.
Ons wagend aan de gevraagde prognose voor de toekomst, kunnen we de verwachting
uitspreken dat de organen voor algemeen maatschappelijk werk in toenemende mate
de genoemde taak in het centrum van de hulpverlening op zich zullen willen nemen.
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Nu al kan worden gewezen op een groeiende integratie en coördinatie binnen het on-
overzichtelijke geheel van hulpverlenende instanties, waarbij behoefte begint te ont-
staan aan een kern, een middelpunt, waaromheen en or.ganisatie kan worden opge-
bouwd. Het algemeen maatschappelijk ,werk, zoals hierboven gedefinieerd, fungeert
nu al in menig opzicht als zodanig, en deze ontwikkeling wordt nog door het sub-
sidiebeleid gestimuleerd (subsidievoor,waarde voor vele gespecialiseerde organen:
samenwerking met de instellingen voor algemeen maatschappelijk werk).
Er zijn een paar hinderpalen waardoor het nu bestaande apparaat voor algemeen
maatschappelijk werk de taken die eraan worden toegekend, nog niet in hun volle
omvang aankan. Een paar zullen we straks tegenkomen als we de tweede zojuist
gestelde vraag gaan beantwoorden. ,
Andere hinderpalen zijn het gevolg van de historisohe ontwikkelingen, w'aarvan we
er hier enkele zullen trachten aan te geven.
Het ma,atschappelijk werk heeft een gecompliceerde groei achter de rug, waarin o.a.
de volgende ontwikkelingslijnen zijn te ontdekken:

• de armenzorg (geregeld in de armenwet), die de bron was voor allerlei vormen
van materiële en consultatieve hulpverlening door overheid, kerken en particuliere
instanties, die nu merendeels tot het 'a.m.w.' worden gerekend, en in aanmerking
komen voor subsidie van de minister van Maatschappelijk Werk;

• de zorg voor geestelijk gestoorden (ook in wetten .geregeld), die de bron was van
de nu bestaande geestelijk-hygiënische en sociaal-psychiatrische diensten (inrichtingen,
beschutte ,werkplaatsen, voor- en nazorg ten behoeve van inrichtingen en het bijzon-
der onderwijs, ook de bureaus voor levens- en gezinsmoeilijkheden, medisch opvoed-
kundige bureaus, enz.), die op enkele uitzonderingen na door de minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid worden gesubsidieerd;

~ het onderwijs, gesubsidieerd door de minister van O.K. en W., dat de beschikking
heeft gekregen over de diensten van organen voor school maatschappelijk werk;

• de ziekenzorg, die de oorsprong is van het ziekenhuis-'lllaatschappelijk werk, de
revalidatiediensten, de hulp aan lichamelijk gehandicapten, enz., waarop enkele in-
terdepartementale subsidieregelingen betrekking hebben;

• het bedrijfsleven, dat zijn eigen (ongesubsidieerde) apparaat van ImlpverleniIi.g
aan de werknemers opbouwde;

• het strafrecht, dat talloze instellingen aanleiding gaf hulp en steun te organiseren
ten behoeve van verdachten, gevangenen, (dwang)verpleegden, voorwaardelijk en
onvoorwaardelijk in vrijheid gestelden, en hun gezinnen. Hier verleent de minister
van Justitie subsidie, waarbij verschillende regelingen gelden voor reclassering, ge-
zinsvoogdij, uitoefening van voogdij, enz.;

'-
• het clubhuiswerk, dat voor subsidie van de ministeries van Maatschappelijk 'Werk
en van O.K. en W. in aanmerking kan komen, en waaruit direct of indirect o.a. het
bijzonder wijk- en jeugdwerk, de resocialisatie van zgn. 'probleemgezinnen', het woon-
wagenwerk, het maatschappelijk werk voor varenden, e.d. zijn voortgekomen.

Er zouden meer historische ontwikkelingen. te noemen zijn, maar we willen hiermee
volstaan. Het bovenstaande geeft al voldoende duidelijk aan, dat het plaatselijk ge-
organiseerde algemeen maatschappelijk werk door alle andere (meestal oudere) in-
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stituten niet zonder meer en op korte termijn als de 'basisfunctie in het individueel
maatschappelijk werk' zal worden aanvaard. En daar waar wel sprake is van een
wederzijds streven naar een ontwikkeling in deze richting, zal de leiding van het
algemeen maatschappelijk werk algauw moeten waarschuwen: in principe ben ik er
helemaal vóór; maar ik heb het geld, de huisvesting en de mensen niet om de veel-
omvattende taak ook werkelijk uit te voeren.
Deze verzuchting leidt ons rechtstreeks naar beantwoording van de tweede zojuist
gestelde vraag, waarop we moeten zeggen: het 'in zijn huidige vorm georganiseerde
algemeen maatschappelijk werk voldoet niet aan de typering 'hulpverlening dóór de
gemeenschap áán de gemeenschap'. Misschien dat alle hinderpalen die we zojuist
tegenkwamen, wegvallen als het dat wél zou zijn. Waarom gaat genoemde typering
voor het algemeen maatschappelijk werk niet op? Allereerst moeten we dan wijzen
op een tweeslachtigheid in de organisatie, die ook is terug te vinden in de geciteerde
toelichting op de subsidieregeling a.m.w. Daarin is sprake van 'geografische een-
heden van betrekkelijk geringe omvang', en dan van <wijken, parochies, gemeenten
(burgerlijke of kerkelijke? red.), districten'.'
O.a. de aanduiding 'parochies' geeft aan dat de subsidiërende overheid een opsplit-
sing van de zuiver geografisch bepaalde wijken en districten in op zich zelf staande
levensbeschouwelijke hulpverleningsapparaten sanctioneert. Het beeld dat aldus ont-
staat (en ook in de praktijk is aan te treffen), 'is: vijf bureaus voor algemeen maat-
schappelijk werk Ü1 een wijk, ieder moreel en financieel gesteund door cen (ongelijk)
deel van de bevolking, ieder ten dienste staand van de gehele bevolking van de wijk
(of stad, dorp, gemeente), maar in de praktijk in hoofdzaak werkend voor hulpzoeken-
den uit de eigen <zuil'. De maatschappelijk werkers van de vijf bureaus zijn deskun-
digen met een zelfde opleiding, werkend op basis van dezelfde subsidievoorwaarden
en met een gelijkluidende beroepscode. Ze zullen waarschijnlijk wel verschillend ant-
woorden op de vraag: uit welke motieven hebt u het beroep van maatschappelijk
werker gekozen? Verder zal het feit dat ze door hun resp. werkgevers gebonden
worden aan uiteenlopende beleidsrichtlijnen aanleiding geven tot verschillen in de
wijze van hullpverlening, vooral daar waar absolute religieuze waarden in het geding
komen (een veelbesproken voorbeeld: geboortenregeling).

hoe kan het worden?

Ons nu weer 'wagend aan ecn prognose voor de toekomst, mag aannemelijk worden
geacht dat er, alleen al uit efficiency-overwegingen in verband met administratie en
huisvesting, op den duur per gemeente, groep van gemeenten, of deel van een ge-
meente, een bureau gevestigd zal kunnen worden voor algemeen maatschappelijk
werk (één bureau op x duizend inwoners?), waar maatschappelijk werkers van diverse
levensbeschouwingcn zoals die ook in de samenleving voorkomen, hun spreekuur
houden, en als team samenwerken.
Vele uren zullen nog aan de conferentietafel moeten worden doorgebracht voordat de
besturen van de diverse particuliere en (in sterker mate) kerkelijke organen die het
maatschappelijk-werk-beleid thans uitmaken, de bereidheid zullen hebben opgebracht
om hun eigen plaatselijke bureaus (met moeite opgebouwd) af te breken en samen
te smeltcn tot één ,bureau voor de wijk (of streek, stad, enz.). Er zijn al experimenten
in deze richting ondernomen: bureau Sociale Raad, spreekuur sociaal raadsman,
samenwerking bij wijkprojecten e.d.

1 Onderzoekingen ten dienste van het maatschappelijk opbouwwerk tonen aan, dat het aan-
geven van de grenzen van zo'n 'geografiscl1C eenheid' een problematische aangelegen-
heid is.
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Misschien wordt het minder moeilijk als el' voor iedere 'zuil' een eigen bureau in de
trant van de nu bestaande Bureaus voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden blijft be-
staan, waarnaar de centrale 'intake'2 van het algemeen maatschappelijk werk bepaalde
gevallen kan doorverwijzen als de hulpverlening beter kan worden overgenomen
door een team waarvan ook zielszorger of geestelijk raadsman, psychiater en andere
deskundigen deel uitmaken. Deze zelfde deskundigen zouden de maatschappelijk
werkers van het algemeen maatschappelijk werk consult kunnen geven, voordat deze
een cliënt doorverwijzen.
De raden voor plaatselijk maatschappelijk contact, die de minister van Maatschappelijk
Werk wil gaan subsidiëren als opvolgers van de Sociale Raden (die met het van kracht
worden 'van de algemene bijstandswet gaan verdwijnen), kunnen wellicht een vrucht-
bare voedingsbodem worden voor de groei van de geschetste bureaus voor centrale
'intake' en algemeen maatschappelijk werk, die werkelijk een vorm van hulp dóór
de plaatselijke gemeenschap aan die gemeenschap zouden kunnen worden, wat ook
in de financiering van het werk tot uitdrukking zou moeten' komen.
In deze kolommen is al eerder eens gewezen op de onmogelijke toestanden, vooral
voor onze vereniging die zich niet op een kerk of daarmee vergelijkbaar achterland
kan beroepen, die ontstaan wanneer meer dan 20 pct. van de kosten van hulpverlening
'ergens' vandaan moeten worden gehaald, o.a. door middel van allerlei nooit zeker-
heid biedende fondswervingsacties.

wat nu?

Meer dan voor een dergelijke blik in de verre toekomst, zal bij velen interesse bestaan
voor een antwoord op de vraag: waat gaat er nu op korte termijn in het algemeen
maatschappelijk werk van onze vereniging gebeuren?

Een verlanglijstje van gewenste ontwikkelingen kan er als volgt uitzien:

1. Uitbreiding van het hulpverleningsapparaat tot een netwerk over het hele land,
o.a. door aanstelling van meer maatschappelijk werkers in rayons van verantwoorde
omvang (moeilijkheid o.a.: de ,beperkende bepalingen verbonden aan het gemeentelijk
subsidie).

11.. Groter bekendheid omtrent het algemeen maatschappelijk werk in de samen- -
leving.

lIl. Coördinatie van enige werksoorten die nu organisatorisch zijn ondergebracht
in de bestaande secties algemeen maatschappelijk werk, gerepatrieerdenzorg, be-
jaardenzorg, reclassering (voor zover gericht op vormen van individueel gezinsmaat-
schappelijk werk) en gezinsverzorging. .

IV. Meer geregeld werkcontact met de andere sectoren van maatschappelijk werk
binnen de vereniging en daarbuiten: de gezinsvoogdij, het voogdijwerk, het bijzonder
jeugdwerk, het buurthuiswerk, de wijksanering en migranten opvang (wie kent een
betere benaming?), het maatschappelijk werk ten behoeve van extra gehandicapte
oategorieën (b.v. ongehuwde moeders), met de bureaus voor levens- en gezinsmoei-
lijkheden, de medisch opvoedkundige bureaus, het ziekenhuis-, bedrijfs- en school
maatschappelijk werk en de vele andere hulpverlenende instanties per werkgebied.

2 'intake': nog niet vertaalde Engelse term voor het proces van introductie van het maat-
schappelijk werk in de samenleving, het tot stand brengen van het eerste contact met
hulpzoekenden, en het opstellen van een eerste-hulpverleningsplan.
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V. Een geregelde supervisie en werkbegeleiding voor alle maatschappelijk werkers.

VI. Meer contact met de onderwijsinstellingen waar de maatschappelijk werkers
worden opgeleid, zeker waar stagiaires, urgentie-cursisten en leerlingen van de voort-
gezette opleiding aan ons werk deelnemen.

VH. Een duidelijke taakomschrijving voor de maatschappelijk werkers (a.m.w.),
ook wat betreft de verhouding van deze tot de afdelingsbesturen. In dit opzicht ziet
de status quo er nu ongeveer als volgt uit:

Taak afdelingsbestuur

1. Doelstelling van de veremgmg in de
praktijk brengen, en daal'bij vooral de
belangen dienen van de bevolkingsgroep
die wij voorlopig met 'buitenkerkelijken'
aanduiden.
2. De verenigingshuishouding.
3. Financieel beheer over geldcn uit con-
tributie, subsidie, enz.

4. Consequenties' van het gedelegeerd
werkgeverschap.
5. Beleidsbepaling ten aanzien van de
professionele hulpverlening, en controle
daarop.
6. Organisatie van de hulpverlening (sec-
ties).

7. Ledenwerving en werving van vrij-
willige medewerkers.
8. Fondswerving (collectes, loterij, enz.).
9. Pers, publiciteit, voorlichting.
10. -Bestuurlijke contacten in en buiten
de vereniging (vertegenwoordigingen).
11.. Bijzondere projecten (bouwprojec-
ten e.d.).

Taak maatschappeli;k werker

• eerste contact met cliënten ('intake') en
deskundige hulpverlening,
• evt. selectie en inschakeling van vrij-
willige medewerkers hierbij,
<8 administratie en rapportering,
• groepswerk met vrijwillige medewer-
kers,
Ggroepswerk in de samenleving,
11 commissiewerk en functionele contac-
ten,
• adviseren van besturen en commissies.

De genoemde zeven punten vormen een bescheiden verlanglijstje. Er zou nog meer
bij kunnen, maar hiermee - al was het alleen maar met het laatste punt - hebben
allen die meewerken aan de ontwikkeling van het algemeen maatschappelijk werk
voorlopig wel de handen vol.

P.ALBARDA
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GEZINSVERZORGING

de gezinsverzorging op pad

De vraag is, af de taekamst vaar de gezinsverzarging nag veel nieuws verbargen
haudt. Natuurlijk zal zich een geleidelijke antwikkeling vaartzetten, dach een <reuze-
zwaai aan de rekstak' verwaohten wij niet.
De gezinsverzorging heeft - aok in Humanitas - al een aardig verleden en bij een
bezinning ap de taekomst is <een blik aver de schouder' zeker gerechtvaardigd.
Bij die terugblik zien we de gezinsverzarging anveranderlijk als <vreemde eend in de
(maatschappelijk werk) bijt'.
Niet alleen het feit, dat de gezinsverzorging haafdzakelijk beleefd wardt als hulp-
met-de-daad maakt haar andersaartig, oak het feit, dat vaar de gebaden hulp be-
taling plaatsvindt. Andersaartig aok, am dat de naadzaak tat en de amvang van de
hulp veelal doar het gezin zelf bepaald kan warden en de aanvragen am hulp dan
ook in de meeste gevallen van het gezin zelf uitgaan.
Een ander verschil wardt duidelijk als we kijken naar het saort gezinnen. Het "nar-
male burgermansgezin" (en za zijn er vele!), dat maar al te graag een beraep doet ap
de gezinsverzarging, zal het niet prettig vinden object te zijn van maatschappelijke
zarg.

taak voor het maatschappelijk werk

Dit alles behaeft echter nag niet te betekenen, dat er voor de gezinsverzarging binnen
onze vereniging geen plaats is. -
De sociolage mevrouw dr. In 't Veld-Langeveld heeft er naar onze mening bij haar
anderzaek in de gezinsverzorging terecht ap gewezen, dat het uitvallen van de huis-
vrouw een desorganisatie van het gezin kan inhauden, waardaar een noadsituatie
kan ontstaan. De hulp, die de gezinsverzarging in deze gevallen biedt, is - in anze
moderne samenleving - veelal de enige hulp en kan als maatschappelijk werk - in
de ruimste zin - worden beschouwd.
Een duidelijke functie binnen het maatschappelijk werk in engere zin vervult de
gezinsverzorging in die gevallen, waar naast de - veelal daar middel van het waord -
gegeven steun van de maatschappelijk werkster een regelmatige - daadwerkelijke-
andersteuning van de huisvrauw binnen het gezin padig is. (Hierbij kunnen we b.V.
denken aan het zwak-saciale gezin, dach aak aan het geimmigreérde gezin met aan-
passingsmoeilijkheden. )
Oak kan het gezin uit de relatie, die daor middel van de gezinsverzarging tat stand is
gekamen, het vertrouwen putten andere maeilijkheden kenbaar te maken.
De vraag is nu echter, af de gezinsverzarging in haar huidige varm aak inderdaad
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aan de hie1,boven - impliciet - gestelde eisen voldoet. Op grond van onderzoek en
ervaring kan gesteld worden, dat het hierboven genoemde 'normale burgermans-
gezin', waarvan de huisvrouw door ziekte is uitgevallen, volledig door de gezinsver-
zorging kan worden geholpen.
Is de problematiek binnen het gezin groot, of is het uitvallen van de huisvrouw te
wijten aan dieperliggende oorzaken (b.v. huwelijksmoeilijkheden of geestelijke on-
macht van de huisvrouw), dan zal de gezinsverzorging alléén (d.w.z. zonder verdere
deskundige begeleiding van de processen in het gezin, die tot de noodsituatie leidden)
de nood niet kunnen oplossen.

belemmeringen

Om in alle gevallen goed te kunnen functioneren zijn er nog te veel praktische be-
lemmeririgen.
Het pel1soneelsgebrek, dat zich in het bijzonder in de - minimaal betaalde - vrouwe-
lijke beroepen doet gevoelen, vormt een grote handicap. Een belemmering zien wij
ook in de veelal te hoge door het gezin bij te dragen kosten (de retributie). Bij de
gezinsverzorging, waar deze retributie vaak gelijktijdig betaald dient te worden met
kosten voor exh'a voeding en/of medicijnen, komen de kosten welhaast steeds onver-
wacht en gedurende een niet te overzie~e periode. Dit in tegenstelling tot de retri-
butie bij kraamverzorging.
Voor ons klemt de vraag ook steeds meer, of de opleidingseisen, die aan leidster en
gezinsverzorgster gesteld worden, nog wel aansluiten bij de praktijk van nu.
Wekt de van rijkswege voor de subsidie gestelde eis, dat de leidster gezinsverzorging
een opgeleid maatschappelijk werkster dient te zijn, niet te veel de verwachting
dat de gezinsverzorging steeds het begin is van (of wellicht een onderdeel vormt van)
verdergaande maatschappelijke zorg, terwijl juist de praktijk uitwijst, dat een zeer
groot aantal gezinnen geholpen is met gezinsverzorging alleen.
Voor de toekomst zullen wij gaarne die plannen ondersteunen, die gaan in de riohting
van een speciale opleiding voor leidsters.
Ook 'van de opleiding voor gezinsverzorgsters zouden wij kunnen zeggen, dat o.i. te
veel de nadruk gelegd wordt op hulpverlening in het sociaal niet geheel aangepaste
gezin. De hoeveelheid stof, die de jonge dames dan ook in een half jaar te verwerken
krijgen, is zeer omvangrijk.
Steeds meer uitbreiding wordt momenteel gegeven aan de opleiding van gezinsver-
zorgsters, die een speciale taak bij de onmaatschappelijkheidsbestrijding krijgen.
De vraag hierbij kan gesteld worden, of het geen aanbeveling verdient een speciale
(kortere) opleiding te creëren voor de gezinsverzorgster in het (gelukkig veel voor-
komende) maatschappelijke gezin.
Zal ook de internaatsopleiding voor de ge--L.insverzorgster wel steeds voldoende aan-
trekkingskracht blijven behouden? Wij menen van niet.
Wèl menen wij, dat gestreefd zou moeten worden naar een gemeenschappelijke basis-
opleiding voor alle verzorgende beroepen.

beraad

Momenteel bevindt de gezinsverzorging zich in de periode tussen twee nationale
congressen in. In alle landelijke organen - en derhalve ook binnen Humanitas - vindt
op grond van het in maart jl. gehouden congres beraad plaats om voedingsstoffen
aan te dragen voor het in november a.s. te houden slotcongres.
Reeds kwamen een aantal belangrijke punten naar voren. In dit artikel willen wij
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enkele niet onvermeld laten. Ten eerste de vraag of de gezinsverzorging zich !liet op
een breder terrein zal moeten oriënteren (of misschien beter nog: specialiseren). Hierbij
wordt b.v. gedacht aan nauwe samenwerking met de gezinsvoogdij, met MOB's,
bureaus voor levens- en gezinsmoeilijkheden, de reclassering enz.
Onze stellige overtuiging is, dat - ook zelfs binnen Humanitas - de gezinsverzorging
vanuit de andere werkgebieden nog te weinig aandacht krijgt en dat het volle belang
van een ondersteunende daadwerkelijke hulp niet wordt onderkend.
In de tweede plaats is een belangrijke vraag, of het uitvallen van de huisvrouw wel
de enige aanleiding tot gezinsverzorging dient te blijven. Situaties zijn denkbaar - en
zeker als de gezinsverzorging nauwer gaat samenwerken met andere vormen van
hulpverlening - waarin óf algemene gezinsomstandigheden óf het 'uitvallen' van
andere gezinsleden tot hulp aanleiding kunnen geven.
De hulpverlening aan bejaarden V01'mt een punt apart.
In het kort willen wij ervan zeggen, dat we de ontwikkeling van dit deel van het werk
der gezinsverzorging met vertrouwen tegemoet zien. Inderdaad: deel der gezins-
verzorging, want wij zijn van mening, dat een organisatorisèhe koppeling de juiste is.
De ontwikkeling in de richting van afzonderlijke krachten en een afzonderlijke leidster
juichen wij echter ten zeerste toe.
Het zal binnen Humanitas ook niet moeilijk zijn een nauwer samengaan tussen de
bejaardenverzorging en de bejaardenzorg te bevorderen.

J. TERLOUW
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BEJAARDENZORG

van oude lieden. naar bejaardenzorg en verder ...

'Een beeld schetsen over de ontwikkeling van de bejaardenzorg binnen Humanitas,'
is een uitdaging. In tegenstelling tot sommige andere werksoorten, waar de te ver-
richten taken bekend zijn, maar de verwerkelijking zorg en moeite geeft, moet de
bejaardenzorg nog veel van haar taken vinden. Veel wegen voeren naar dit gebied,
hoofdwegen en zijwegen, terwijl we soms ook op dwaalwegen verzeild raken.
Voor Humanitas komt de noodzaak naar voren dit geheel in kaart te brengen en
- gezien de doelstelling van de vereniging - een keuze te maken wat ter hand
genomen moet worden. Niet het minst om na te gaan of het vele werk dat reeds
verricht wordt, zinvol is en of misschien belangrijker delen braak liggen. Blijkt dat
ook andere 'werksoorten' zich in het gebied ophouden (de praktijk wijst dit reeds
uit), dan komt hiermee vanzelf het woord coördinatie naar voren.
Het woord 'bejaarde' wordt gebruikt voor de boven-65-jarige medeburger. Wij
sluiten ons niet aan bij diegenen, die deze bejaarde wil laten horen tot een ,groep
in de samenleving waarvoor allerhande 'groepsregelingen' nodig zijn. Dit impliceert
dat wij het gevaar onderkennen dat allerlei specialisaties die veelal noodzakelijk en
onontkoombaar zijn (Humanitas kent secties voor de bejaardenzorg en ook een aparte
functionaris - in de medische wereld wordt terecht gepleit voor meer geriaters),
de isolering van de bejaarden tot aparte groep in de hand kunnen werken. Zijn de
specialisaties niet nodig, dan zullen wij er ook niet toe moeten overgaan.
Net zo min als we een aparte tandarts voor de bejaarde vragen, behoeft er een
apart spreekuur van de maatschappelijk werker te komen. In de opleiding van de
laatste zal aandacht besteed (moeten) worden aan de bejaarde mens met z'n speciale
problemen; dat wel natuurlijk.
Integratie in de samenleving is in de bejaardenzorg een veel gebruikt woord. Be-
seffen we wel ten volle, dat het om meer gaat dan een dergelijke kreet slakeIlo In
onze houding en in onze handelingen tegenover de bejaarden zal tot uiting moeten
komen, dat zij een zinvol deel uitmaken van onze samenleving. Dat de bejaarden
gedesintegreerd zijn, is een teken van het niet goed verstaan wat hun plaats is
en kan zijn.
We dienen te beseffen dat groepsregelingen (ook de goedkope kaartjes voor
openbare instellingen) in diepe zin het isolement vergroten. 'Wat nodig is, is dat de
samenleving aandacht krijgt voor een groot gedeelte van zijn bewoners en deze de
mogelijkheden verschaft om als 'normale' burgers aan deze samenleving deel te
hebben. De financiële mogelijkheden zijn daarvan het belangrijkste aspect.
Een belangrijk deel van een goed opgezette bejaardenzorg zal in het licht van
bovenstaande dus altijd in zich dragen het 'zich-zelf-overbodig-maken'. Het is veelal
meer het aandacht vragen vóór dan het werken mét de bejaarden.
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doen wij mee?

Bij een eerste overdenking wat de samenleving kan doen, kamen we tat tweeërlei
uitgangspunt:

1. De voarzieningen gericht ap de tataliteit.

2. De vaorzieningen gericht ap de individu.

Al zal het merendeel van de ap de tataliteit gerichte vaarzieningen beharen tot de
taak van de averheid (duidelijk vaarbeeld is de AOW), tach ligt hier aak een taak
vaor de maatschappelijke organen.
De discussie rand de raden vaar plaatselijk maatschappelijk cantact bewijst, dat
wij diligent maeten zijn. Niet alleen vanuit de gedachte 'am-er-bij-te-moeten-zijn'.
Dat is zelfs niet het belangrijkste. Bij de beleidvoering hebben de averheden, anze
overheden, een gesprekspartner nodig, wil er bij de steeds taenemende taken niet
een bepaalde eenzijdigheid in het beleid ontstaan.
Deze 'dia laag' behoart tat het wezen der demacratie in anze nieuwe gestructu-
reerde samenleving.
Als in de bejaacrdenzarg gepleit wordt vaar plaatselijke samenwerking - a.i.
uitstekend in te bauwen binnen bavengenoemde raden - maet oak Humanitas hier
zijn ral vervullen. Een recent cijfer (1960). Van de persanen van 65 jaar en ouder
hebben 15,1 pct. apgegeven niet tot een kerkgenoatschap te behoren, tegen 10,5 pct.
in 1947. Deze groei van de buitenkerkelijke graep zal zawel relatief als absoluut
taenemen. Een prognose is, dat de groep boven-65-jarigen, die nu totaal 1,1 miljoen
personen amvat, zal taenemen tat 1,8 miljaen in 1980. Als Humanitas stelt de buiten-
kerkelijken te representeren, ligt hier eveneens een aanduiding van het grote belang
om in het averleg mee te doen.

Als voarbeelden van algemene maatregelen kunnen genoemd worden: de pen-
sioenwetgeving, het huisvestingsbeleid (b.v. verdere differentiatie in de bouw!), de
gezandheidszorg, subsidiebeleid e.d.

Vanuit de algemene maatregelen als bovengenoemd, komen allerlei uitvoerende
maatregelen vaort, gericht ap de individu. Een plaatselijk overleg zal dienen na te
gaan welke organen het meest geëigend zijn tot uitvoeting. Sommige zaken zal de
averheid ter hand nemen, andere zaken (b.v. de warme-maaltijdversh'ekking) kunnen
uitstekend in een samenspel tussen averheid en de gezamenlijke organen geregeld
worden, weer andere liggen valkomen binnen het terrein van de particuliere organen.
Vaar Humanitas liggen hier uiteraard directe aanknopingspunten voar het dagelijkse
werk van de vereniging.

op welke wijze?

Wij hebben boven reeds gesteld, dat de bejaardenzorg een veelomvattend, maar
vaoral weinig gestructureerd gebied is. Om enige orde te scheppen voar ans denken,
is een bepaalde schematisering gewenst.
In de landelijke sectie bejaardenzorg is een eerste averzicht gemaakt, dat tijdens
een intern beraad verder is uitgewerkt. Het grote vaarde el is een te hanteren aver-
zicht; het nadeel kan zijn, dat men een dergelijke indeling te sh'ak hanteert en dam'-
mee vervloeiende grenzen en fijnere nuanceringen uit de praktijk geweld aandoet.
Een gewaarschuwd man telt echter voor twee, daarom durven wij het schema
hanteren.
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Wij komen dan tot een indeling in vier groepen:

1. Het vrijwilligerswerk.

2. De gespecialiseerde hulpverlening.

3. De huisvesting.

4. De algemene maatregelen.

Het vrijwilligerswerk valt uiteen in een tweetal sectoren:

a. de groepsmatige tijdsbesteding
de sociëteiten
het vakantiewerk
bezigheid C.q. arbeid
etc.

b. niet gespecialiseerde individuele hulpverlening
onderlinge hulpverlening (o.a. burenhulp)
vriendschappelijk bezoek
leesportefeuille-werk
etc.

Uiteraard liggen hier veel methodische vragen die nader uitgewerkt moeten worden.
Wij hopen daarop in de toekomst terug te komen.
Om een eerste aanduiding te geven enkele voorbeelden:

'.< Wat zijn vrijwilligers in de bejaardenzorg: kunnen bejaarden ook bij onderlinge
hulpverlening en leiding van activiteiten worden ingeschakeld?

.< Op welke wijze komt een relatie tot stand tussen de niet en wel gespecialiseerde
hulpverlening? Hebben de vrijwillige bezoekers een 'oog en oorfunctie' voor het
maatschappelijk werk?

• Welke taken voert de vereniging alleen uit, welke gezamenlijk (zie boven)

• Wie geeft leiding of begeleiding aan deze vrijwilligerstaken?
enz.

De gespecialiseerde hulpverlening zal grotendeels verricht worden door beroeps-, C.q.
vakkrachten. Voorbeelden zijn:

a. de bejaardenverzorging in het raam van de gezinsverzorging;

b. additionele hulp als warme maaltijden, voet- en beenverzorging, badhuizen, e.d.

c. de opleidingen (vorm van indirecte hulpverlening);

d. het individuele maatschappelijk werk.
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De aangeduide groep vrijwilligerswerk heeft zich binnen de vereniging ontwikkeld,
terwijl de gespedaliseerde hulpverlening, een kernfunctie van Humanitas, slechts
aarzelend op gang gekomen is.
Het is niet moeilijk te voorspellen dat zich hier de komende jaren de grootste
uitbreiding zal voordoen. Dit sluit aan bij een ontwikkeling in de totale bejaarden-
zorg. Het uitbouwen van deze zorg zal hopelijk als eerste gevolg hebben, dat de
drang om te worden opgenomen in een bejaardentehuis, afneemt. ,
De huisvesting, de derde groep van ons schema, is te beschouwen als het sluitstuk
van de zorg. Ook in rHumanitas groeit dit onderdeel - niet het minst door de samen-
werking in de HSHB - tot een volledig gespecialiseerd en zelfstandig gebied.
Er liggen nog heel wat vragen die om oplossing vragen. Te denken is aan verder-
gaande differentiatie in de bouw, het facet verpleging, het juiste opnamebeleid, etc .
.In de redactievergadering is al vastgesteld om aan dit gehele complex van vragen
een of meer aJ.'tikelen te wijden. Kortheidshalve moge daarnaar worden verwezen.
De algemene maatregelen - naast de bekende zaken als AOW e.d. een nog onont-
gonnen gebied - vragen bezinning. Gedacht wordt aan onderwerpen als bewust-
making van de ouderdom (c.q. voorbereiding op); pensioenvragen, o.a. de leeftijds-
grens en de begrippen pensioenrechtjpensioenplicht; dienstverleningscenh'a; arbeid
voor bejaarden etc. .

Voor de onder 1) en 2) genoemde taken zal in het bijzonder de aandacht van de
afdelingen gevraagd worden.
De organisatorische vragen lopen veelal parallel met die in de overige sectoren in
de vereniging. De landelijke sectie bejaaJ.'denzorg is voorstander van gedecentrali-
seerde werkuitvoering. Het is niet onmogelijk, dat een ontwerpschema als boven
ook een taakverdeling binnen de sectie tot gevolg kan hebben.

Een fundamentele vraag ten slotte is, vooral bij het bezoeken van thuiszittende
bejaarden en dergelijke aotiviteiten, wat wij te bieden hebben. Hiermee wordt niet
op materiële zaken gedoeld als een leesportefeuille e.d. maar op de - vooral voor
de oudere mens - zoveel belangrijker vragen naar geestelijk contact. Deze vraag
is niet in het schema onder te brengen, maar komt ongetwijfeld op de tafel van iedere
Humanitas-medewerker of hij nu 'vrijwilliger' is of 'beroepskracht'. Dan wordt -
bij het benaderen van zijn bejaarde medemens - een beroep gedaan op zijn mens-zijn.
Ook dit is een opdracht en een uitdaging.

J. MAASDAM
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GEREPATRIEERDE NZORG

onze toekomst = liquidatie

Van de aanvang af is de zorg voor gerepatrieerden uit Indonesië (en later Nieuw-
Guinea) - als speciaal onderdeel van het maatschappeijlk werk - door de overheid
als tijdelijk beschouwd, ook al duurt deze tijdelijkheid nu al ruim dertien jaar. In
onze vereniging wordt dit inzicht - terecht - gedeeld.
In 1960 werd voor het eerst door de minister van Maatschappelijk Werk een eind-
datum genoemd: 1 januari 1965. Op dat tijdstip zal de gerepatrieerden zorg haar taak
moeten hebben overgedragen aan de in Nederland bestaande instellingen voor alge-
meen maatschappelijk werk.
Hoewel het aandeel van Humanitas in het maatschappelijk werk ten behoeve van de
gerepatrieerden slechts klein is, vanwege het betrekkelijk geringe aantal Nederlanders
uit Indonesië dat als buitenkerkelijk geregistreerd is - waarvan slechts. een deel
hulp van de maatschappelijk werkster nodig heeft -, zal deze overdracht toch wel
enige problemen scheppen, die de aandacht vragen.
In de laatste jaren is regelmatig overleg geweest met de overheid, o.m. verband hou-
dend met de geleidelijke inkrimping van het apparaat en de verschillende vragen,
die hiermee samenhangen.
Om concreet enkele problemen te kunnen aanwijzen, zal het nodig zijn eerst een
schetsmatig overzicht te geven van verantwoordelijkheden, beleid en takcn in de
totale gerepatrieerdenzorg. Ons beleid wordt namelijk - waarschijnlijk méér dan in
de andere secties - mede beinvloed door dat van de overheid en door hetgeen in
de samenwerking met de confessionele organen wordt overeengekomen. (Overigens
wordt het beleid van de overheid zeker niet 'over en zonder ons' gevoerd, integen-
deeL)

verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het werk, dat onder de noemer 'Gerepatrieerden zorg'
kan worden gebracht, ligt bij a) het ministerie van Maatschappelijk Werk, b) het
Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief t.b.v. de zorg voor gerepa-
trieerden uit Indonesië (CCKP) en c) bij de drie betrokken levensbeschouwelijke
organen voor maatschappelijk werk (Protestant-Christelijk, Rooms-Katholiek en Hu-
manitas).
De overheid subsidieert het werk voor 100 pct. en heeft ten behoeve van de gerepa-
trieerden speciale financiële regelingen in het leven geroepen.
Verder heeft zij een aantal pensions gecontracteerd voor de eerste opvang (zgn. con-
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tractpensions) en beslist zij over' de definitieve huisvesting van de gerepatrieerden
en over de opname van bejaarden en minder-validen in speciale inrichtingen. Uiter-
aard wordt hierbij overleg 'gepleegd met de drie levensbeschouwelijke organen voor
gerepatrieerdenzorg en zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van be-
trokkenen.
Dit ,is wel de plaats om een algemeen verbreid misverstand uit de weg te ruimen: de
gerepatrieerden krijgen niet 'alles cadeau'; zodra zij iets verdienen, moeten eventuele
overtochts- en onderhoudskosten, meubelvoorschotten e.d. 'worden terugbetaald. De
meesten beginnen hun carrière in Nederland met een enorme schuldenlast, waarvan
iedere maand een gedeelte wordt ingelost. -

Het aandeel van het CCKP Ibestaat uit: het maatschappelijk werk in de contract-
pensions (w.o. ook huishoudelijke voorlichting en eventueel Nederlandse lessen aan
de Maleis-sprekenden), algemene voorlichting, bemiddeling bij visum-aanvragen en
advies C.q. rechtstreekse hulp bij moeilijke (juridisch-technische) kwesties. Het bureau
voert de opdrachten uit van het bestuur, waarin de drie eerder genoemde organen
voor maatschappelijk werk zijn vertegenwoordigd door de voorzitters en secretarissen
van de betrokken 'secties Gerepatrie.erdenzorg'.

De drie landelijke organen hebben in de eerste plaats de verantwoording voor het
maatschappelijk werk onder de gerepatrieerden die buiten de contractpensions
verblijven. Verder zijn zij betrokken in het beleid ten aanzien van de algehele ge-
repatrieerdenzorg, doordat zij vertegenwoordigd zijn in het hierboven genoemde
CCKP-bestuur en in de verschillende overheidscommissies, die tot taak hebben over
de woningtoewijzing te beslissen.

Wat zijn.l1U de consequenties voor Humanitas in het licht van de toekomstige liqui-
datie?

onze korte toekomst

Onze vereniging heeft voor het werk onder de gerepatrieerden functionarissen in
dienst, waarvan een aantal met een .gedeeltelijke dagtaak. (In een gesprek met ambte-
naren van het ministerie in april van dit jaar, werd door de directeuren van onze
afdelingen in de grote steden hun schema van personeelsinkrimping tot 1 januari
1965 uiteengezet.)
Al jarenlang wordt zoveel mogelijk getracht het werk over te dragen aan de functio-
narissen van het algemeen maatschappelijk lWerk, landelijk zowel als in de grote
steden. Dat dit niet altijd even eenvoudig was, blijkt uit het feit dat verschillende
malen een cliënt terugverwezen werd naar de ~Gerepatrieerdenzorg' (of zelf terug-
kwam). Niet alleen onbekendheid met de achtergrond van de cliënt was hiervan de
oorzaak, men was vaak al overbelast met de eigen werkzaamheden. Bovendien is er
ook een duidelijk verschil in de aanpak: over het algemeen komt de cliënt bij het
algemeen maatschappelijk werk om hulp vragen; de werkers van onze sectie zoeken
de gerepatrieerden op. En er is toch vaak ook een speciale 'kleur' in de individuele
hulpverlening aan de -gerepatrieerde, die nog niet door iedere werker v,!n het algemeen
maatschappelijk werk kan worden onderkend en waar voorlichting niet á:Iles aan kan
doen. Vaak zijn gerepatrieerden, die door de maatschappelijk werker bezocht moeten
worden, gehuisvest in plaatsen, die voor de fuctionarissen van onze afdelingen moei-
lijk of niet bereikbaar zijn . .Daar komt nog bij, dat op dit moment nog niet kan worden
overzien in hoeverre het aantal van deze cliënten in die plaatsen nog toe zal nemen.
Er verblijven nog vele gerepatrieerden in contractpensions, aan wie pas na 1965 een
woning - waar dan ook - kan worden toegewezen.
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Een deel van de taak bestaat o.a. ook uit wegwijs maken in de plaatselijke en lande-
lijke situatie. Op die gebied verrichten de vrijwillige medewerkers onschatbare
diensten. Deze zgn. 'burenhulp' zal in de toekomst nog meer moeten worden gestimu-
leerd. Maar voor deze vrijwilligers is het beslist noodzakelijk dat zij regelmatig advies
krijgen van deskundigen. En volgens de plannen van het ministerie zullen deze des-
kundigen er op 1 januari 1965 niet meer zijn.
Voor al deze moeilijkheden moet een oplossing worden gezocht, want dat het niet
verantwoord is, de gerepatrieerden 'in de kou' te laten staan, staat wel vast.

Een a~der punt is onze medeverantwoordelijkheid voor het CCKP-bureau met het
werk dat daar verricht wordt en in de overheidscommissies ten behoeve van de
woningtoewijzing voor de gerepatrieerden.
Deze taak is voor ons op 1 januari 1965 niet afgelopen. Bovendien is uit overleg tussen
de organen voor gerepatrieerdenzorg gebleken, dat er behoefte bestaat aan blijvend
contact (over het 'hoe lang nog' is voorlopig geen uitspraak gedaan). Dat dit probleem
een belangrijke financiële kant heeft, is zonder meer duidelijk. Indien het ministerie
inderdaad op 1 januari 1965 een forse streep door de post 'Gerepatrieerden zorg' zou
zetten, ,vervalt het 100 pct. subsjdie, hetgeen VOOl:ons grote consequenties zou kunnen
hebben.

na 1 januari 1965

Door de gezamenlijke organen voor gerrepatrieerdel1lzorg is in april van dit jaar aan
het ministerie verzocht om na 1 januari 1965 nog te mogen beschikken over landelijke
adviseurs. Ook in eerder genoemd gesprek met o.a. de directeuren der grote steden is
een suggestie in die richting gedaan. Of aan dit verzoek zal worden voldaan is nog
niet bekend.
Humanitas heeft gedacht aan een functionaris die tot taak zou moeten krijgen:

a) het helpen van .gerepatrieerden in die plaatsen waa,r (nog) geen maatschappelijk
werker van onze verenjging is;

b) het adviseren van de vrijwilligers;

c) waar nodig het algemeen maatschappelijk werk van advies dienen, en

d) de vertegenwoordiging in eCKP-bestuur en in huisvestingscommissies.

Dat deze taak aflopend is, hoeft geen betoog.
Met een beetje goede wil en gelet op de plannen van verschillende afdelingen/gewes-
ten tot het aanstellen van een maatschappelijk werk(st) er, zou de liquidatie van de
gerepatrieerdenzorg op een verantwoorde manier kunnen plaatsvinden.

CH. A. OTTOW-LOEN
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JEUGDZAKEN

de landelijke sectie in beweging

Was de naamgeving van de landelijke sectie kinderbescherming enige jaren geleden
in discussie omdat het enkel begrip kindeJ1bescherming te begrensd was voor de aan-
dacht, die de sectie aan diverse soorten van hulpverlening met betrekking tot de jeugd
besteedde, de laatste tijd is het ons steeds duidelijker geworden dat de naamsverande-
ring in <Jeugdzaken' alleen niet voldoende is.
De omvangrijke werkgebieden, waarmee de landelijke sectie jeugdzaken zich bezig-
houdt, eisen een grotere decentralisatie en delegatie naar adviescommissies voor de
verschillende werkonderdelen.
De landelijke sectie heeft dan ook na ampele besprekingen besloten om een vergaand
reorganisatie-voorstel betreffende de samenstelling van een nieuwe sectie jeugdzaken
aan het hoofdbestuur voor te leggen. Zodra het hoofdbestuur zich over dit voorstel
heeft uitgesproken, hopen wij er op deze plaats nader op terug te komen.

het gezinsvoogdij- en patronaatswerk

In de achter ons liggende jaren heeft Humanitas steeds opnieuw moeten vechten om
in een aantal arrondissementen van ons land de ministeriële erkenning tot reclasse-
ringsvereniging voor minderjarigen te verkrijgen. Een erkenning, die nodig is om het
gezinsvoogdijwerk binnen onze vereniging op verantwoorde wijze op te bouwen en
uit te voeren. We waren dan ook bijzonder verheugd, dat de minister van Justitie
ten slotte de erkenning in de elf door ons gevraagde arrondissementen verleende.
'Varen wij echter aanvankelijk van mening, dat aan de bloei van het gezinsvoogdij-
werk binnen Humanitas nu niets meer in de weg stond, al spoedig bleek dat de toe-
stroming van gezinsvoogdijzaken ver beneden het verwachte minimum bleef.
U zult zich afvragen óf er dan inderdaad geen behoefte aan het gezinsvoogdijwerk
binnen ,het kader van onze vereniging bestaat, zoals voorheen wel eens gesuggereerd
werd.
Oppervlakkig gezicn zou men geneigd zijn nu deze vraag positief te beantwoorden,
ware het niet dat er een klein addertje onder het gras schuilt.
De maatregel <gezinsvoogdij' is immers een aan de ouders opgelegde maatregel, op-
gelegd door de kinderrechter op verzoek van de Officier van Justitie óf van de
Raad voor de Kindel'bescherming.
De kinderrechter verzoekt aan een gezinsvoogdijvereniging om voor een bepaalde
zaak een gezinsvoogd voor te dragen. Bij de keuze van de gezinsvoogdijvereniging
laat de kinderrechter zich in de meeste gevallen leiden door het voorlichtingsrapport
over de betreffende zaak uitgebracht door de Raad voor de Kinderbescherming.
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Nu blijkt helaas in de praktijk, dat vele kinderrechters en Raden voor de Kinder-
besoherming niet begrijpen van we.Jke grondgedachte uit Humanitas het gezins-
voogdijwerk wil uitvoeren. (Is onze voorlichting nog niet voldoende geweest?)

Een van de fundamentele principes van Humanitas (en tevcns van al het modern
maatschappelijk werk) is, dat de cliënt zelf de volle vrijheid moet hebben bij de
keuze van de instelling, waarvan hij hulp wil ontvangen. Deze keuze-mogelijkheid
wordt bij de in de justitiële sfeer opgelegde hulp vaak niet aan de cliënt geboden,
dit onder het motto: 'De ouders zijn meestal niet in staat tot een eigen keuze.'
Wat dit laatste betreft kunnen we uit ervaring mededelcn, dat er maar zeer weinig
ouders zijn, die na een objectieve voorlichting niet tot ecn verantwoorde keuze in
staat zijn. Wij hopen dan ook van harte, dat binnen niet al te lange tijd bij de kinder-
rechters en bij de Raden voor de Kinderbescherming zowel de bereidheid om objec--
tieve voorlichting over het werk van Humanitas te ontvangcn als om deze door te
geven aan de cliënten aanwezig zal zijn.
Pas dan zal dit werkonderdeel binnen onze vereniging tot volledige ontplooiing
kunnen komen.

kwantiteit en kwaliteit

Naast de kwantitatieve opbouw van het gezinsvoogdijwerk zal onze aandacht de
komcnde jaren gericht moeten zijn op de kwaliteitsverbetering ervan.
Een nadere analyse van de hulpverleningsmogelijkhedcn binnen het kader van de
gezinsvoogdij zal nodig zijn. Steeds meer rijst bij ons de vraag óf de maatwgel gezins-
voogdij niet te vaak wordt toegepast in gevallen die zich daarvoor niet lenen. Is het
misschien noodzakelijk, dat er een maatregel komt die tussen de toepassing van de
gezinsvoogdij en de ontheffing/ontzetting uit de ouderlijke macht staat?
Welke criteria hanteren de kinderrechters? Zijn deze criteria eensluidend? Moeten de
gezinsvoogdijverenigingen, bewust van hun eigen verantwoordelijkheid, niet in meer-
dere mate zelf de hen aangeboden gevallen beoordelen, alvorens ze te accepteren?
Verscherpt de huidige situatic de problematiek rond de strijdvraag vrijwilliger óf be-
roepskracht in dit werk niet?

Dit zijn alle vragen, die beantwoord moeten worden. Wij hebben met ons rapport
'De vrijwillige medewerker als gezinsvoogd in Humanitas' (Humanitas, oktober 1961)
reeds een poging gewaagd tot een eerste onderzoek. Deze poging vraagt echter om
voortzetting.

integratie van het gezinsvoogdijwerk in
de andere werksoorten

Hoewel de term gezinsvoogdij enigszins ecn suggestie inhoudt in de richting van het
gezins-maatschappelijk werk, blijkt in de praktijk geen cnkele rechtstreekse relatie
met dit soort maatschappelijk werk te bestaan. Dit ligt binncn Humanitas eohter
anders. Binncn onze vereniging kennen we in de meeste gevallenl in het praktische
werk een nauwe relatie tussen de verschillende werksoorten, zoals reclassering,
gezinsverzorging, algemeen maatschappelijk werk etc.
Juist in verband met bovengenoemde integratie wordt bij één van onze grote-stads-
afdelingen momenteel gedacht aan een centrale <intake' voor alle gevallen.
Heel duidelijk springt het grote voordeel van zo'n aanpak naar voren, met name voor
het vrij patronaatswerk. De inpassing van het gezinsvoogdijwerk zal o.i. iets moeilijker
verlopcn, daar dit mede afhankelijk is van de visie van de betreffende kinderrechters.
De beroepskracht, die mct deze centrale <intakc' belast zal worden, dient te beschik-
ken over een grote deskundigheid (bij voorkeur voortgezette opleiding).
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overdracht gezinsvoogdij naar voogdij

In sommige gevallen blijkt de gezinsvoogdij-maatregel onvoldoende en is men van
mening dat de betreffende ouders ontzet óf ontheven moeten worden uit de ouderlijke
macht. Dit komt meestal voor wanneer een uithuisplaatsing van e~n kind langer dan
twee jaar moet duren, daar krachtens de gezinsvoogdijmaatregel deze uithuisplaatsing
maximaal twee jaar mag zijn.
Wanneer bovengenoemde overdracht binnen Humanitas geschiedt, kan dit heel vaak
bij de betrokken ouders een zekere rust geven omdat voor hen belangrijk is te weten,
dat ze met één en dezelfde vereniging te maken hebben.

Het samenspel tussen de maatschappelijk werkers van het gezinsvoogdijwerk en het
voogdijwerk zal de komende jaren geïntensivee,rd worden.

het voogdij werk

Het is verheugend te kunnen constateren, dat het voogdijwerk van onze verel1lgmg,
dankzij de ons zelf opgelegde kwaliteitsnormen, de laatste twee jaren sterk is toe-
genomen.
De daarmee toegenomen werkzaamheden maken het noodzakelijk, dat de centrale
bestuursverantwoordelijkheid voor een deel gedecentraliseerd zal moeten worden.
Het ligt dan o'Ok in de bedoeling 'Om de komende jaren een aantal l'CIgionale voogdij-
commissies in het leven te roepel1.
Helaas zijn wij genoodzaakt een domper te zetten op onze vreugde over de voor-
spoedige groei van het voogdijwerk binnen onze vereniging, daar de verdere uitbouw
enigszins bedreigd wordt door het gebrek van de vereniging Humanitas aan vol-
doende financiële middelen.

Wij willen hieraan toevoegen, dat de gewenste kwaliteit van het voogdijwcrk slechts
gewaarborgd kon worden door een niet te groot aantal pupillen per beroepskracht.
Het hoofdbestuur heeft daarom op verzoek van de landelijke sectie jeugdzaken des-
tijds een norm vastgesteld, die sterk afwijkt van die van het ministerie van Justitie.

ons kinderhuis 'ellinchem'

De afgelopen jaren zijn voor de ontwikkeling van ons Kinderhuis belangrijk geweest.
Kwam er enerzijds een uitbreiding van de capaciteit door het in gebruik nemen van
een dependance ('Klein Ellinchem'), anderzijds werd door ecn ingrijpcndc verbou-
wing van het moederhuis 'Ellinchem' de outillage sterk verbeterd.
Daarnaast is de financiële positie van ons Kinderhuis zodanig verbeterd, mcde door
de verhoogde verpleegprijzen van het ministerie van Justitie, dat wc thans kunnen
spreken van een gezonde financiële basis.
Het werk van ons ~inderhuis heeft in de afgelopen tien jaar bewczcn, dat het cr niet
alleen mag zijn, maar dat het ook niet meer gemist kan worden.
Sterker gezegd: Wij voelen thans de noodzaak aan een nog grotere uitbreiding.

De komende jaren zullen wij moeten nagaan óf het mogelijk is te komen tot ecn uit-
breiding van het aantal tehuizen. .
VlTijdenken hierbbij aan een vergrote mogelijkheid van differcntiatie bij dc plaatsing
van de aan onze zorg toevertrouwde kinderen.
Een nadere bezinning op inhoudelijke en financiële aspectcn, die hiermcdc verband
houden, zal nodig zijn.
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wat verder de aandacht zal vragen

Het bij,zonder jeugdwerk, het vakantiekampwerk, de sociaal-pedagogische zorg (na-
zorg BLO) e.a. zijn werkonderdelen, die de aandacht van onze vereniging de komende
jaren zullen blijven vragen.
De belangrijke vragen betreffende de samenwerkingsmogelijkheden met andere or-
ganisaties, de integratie van deze werkonderdelen met b.v. het algemeen maatschap-
pelijk werk en het maatschappelijk opbouwwerk, eisen een eigen antwoord.
Ten aanzien van het bijzonder jeugdwerk kunnen we mededelen, dat de besprekingen
met de Federatie Ankerclubhuiswerk betreffende een mogelijke samenwerking reeds
in een vel1gevorderd stadium verkeren.
Dit geldt eveneens voor de samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Sociaal
PaedagOigische Zorg, waarbij eveneens het algemeen maatschappelijk werk van
Humanitas betrokken zal worden.
Het is verheugend te bemerken, dat de integratie-gedachte van Humanitas (de hulp-
verlening als eenheid) bij de organen van het gespecialiseerde maatschappelijk werk
steeds meer -als waardevol beschouwd wordt.

W. POST
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RECLASSERING

het reclasseringswerk in samenwerking met het
nederlands genootschap tot reclassering

Het valt niet 'te miskeimen dat de nu reeds jarenlange medewerking van onze vereni-
ging op reclasseringsgebied aan het werk van het Nederlands Genootschap tot
Reclassel'Ïng enerzijds een hechte band tussen beide organisaties heeft doen ontstaan,
anderzijds heeft doen blijken dat het moeilijk is tot een werkelijk samen-werken te
komen.
Over deze samenwerking, die als het ware een zekere culminatie vond in het
besluit van nu juist 10 jaar geleden tot detachering van een Genootschapsfunctio-
naris bij het centraal bureau van Humanitas, om stimulerend werkzaam te zijn bij
deze reclasseringsmedewerking, is in een speciaal nummer van ons blad en wel van
oktober 1959 uitvoerig geschreven en kortheidshalve zouden we de lezer naar dit
artikel willen verwijzen.
Reeds toen veronderstelden wij dat een goed samenspel - in de zin van een
integratie van reclassering en (algemeen) maatschappelijk werk - een lange tijd
nodig zou hebben om tot volledige ontwikkeling te komen en-deze bewering zouden
we nu kunnen onderstrepen. Dat wil zeker niet zeggen dat er in die tussentijd niets
zou zijn gebeurd of dat het aan goodwill tussen bestuurders en funotionarissen van
beide instellingen zou hebben ontbroken. Maar wel dat het hier en daar moeite kost
om tot een gelijke opvatting over een dergelijke integratie 1 te komen.
We zullen nu in het kort een beeld trachten te geven van de thans gegroeide
situatie en een voorzichtige poging doen tot een prognose van een toekomstige
ontwikkeling.

vrijwilligersmedewerkers

Onze activiteiten op reclasseringsgebied hebben zich het eerst en het meest ontwik-
keld inde vorm van vrijwilligersmedewerking. Dat lag zowel in de lijn van de toen-
malige behoefte bij het Genootschap - het inschakelen van goed voorbereide en voor
hun taak als 'contacthouder' geschikte vrijwilligers - als van de toenmalige mogelijk-
heden bij Humanitas. Een hoogtepunt werd hiermede bereikt in de loop van i961
toen een 350tal Humanitas-vrijwilligers in ons land bij het Genootschap werkzaam
was, terwijl daarnaast nog ruim 100 vrijwilligers bereid waren om op enigerlei wijze

1 Toegegeven dat aan het begrip int e g rat i e meerdere betekenissen kunnen worden
gegeven, vinden we wel enige steun in de uitleg van Koenen's handwoordenboek en wel: 1.
het maken of groeien tot een samenhangend geheel;. 2. de opneming of inschakeling in een
groter geheel.
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een bijdrage in het werk te leveren, hetzij op organisatorisch terrein of als reserve-
medewerker. Sindsdien hebben zich kenteringen voorgedaan die van invloed waren
op de aanvankelijk vrij vaag gestelde werkafspraken. Kenteringen die we slechts
vanuit een aantal verschillende factoren kunnen verklaren en toelichten.

In de eerste plaats heeft in het laatste tiental jaren een geleidelijke uitbreiding
en verbeterde opleiding van het beroepskorps bij de reclasseringsverenigingen - in
het bijzonder bij het Genootschap - gaandeweg geleid tot meerdere verdieping van
en bezinning op hun werk. De verenigingen betrekken thans hun personeel in hoofd-
zaak uit opgeleide maatschappelijke werkers of stellen bij benoeming de eis dat dit
diploma alsnog wordt vel'worven. Deze bezinnig heeft er onder meer toe geleid dat
met meer voorzichtigheid dan voorheen van de diensten van een vrijwillige mede-
werker wordt gebruik gemaakt. Men meent zich meer dan tevoren te moeten beraden
op de aard van de hulp die nodig is en datgene wat de beschikbare vrijwillige mede ...
in dit opzicht kunnen opbrengen. Te meer omdat deze bezinning ook een beter inzicht
verschaft omtrent de hulp aan vele labiele persoonlijkheden onder de reclassenten,
hulp die maar al te vaak een zekere mate van (des)kundigheid in de relatie tussen
reclassent en helper noodzakelijk maakt. Als reactie hierop kwamen meerdere be-
roepswerkers el'Îoe om zelf het contact met hun cliënten te blijven onderhouden
voor zover zij dit gewenst oordeelden, Vooral in de grote steden had dit nog al wat
invloed op de behoefte bij het Genootschap aan {Humanitas)vrijwilligers en werd
zodoende een zeker verzadigingspunt in het werven van nieuwe vrijwilligers be-
reikt.

Hoewel de opvattingen tussen het Genootschap en Humanitas grotendeels parallel
lopen, blijft met betrekking tot het inschakelen -van vrijwilligers in het reclasserings-
werk bij onze vereniging nog wel de vraag bestaan of door sommige reclasserings-
functionarissen wel een maximaal gebruik van - uiteraard daartoe geschikte - vrij-
willige medewerkers wordt gemaakt. De toekomst zal leren tot welke resultaten de.
geschetste kentering 'ten slotte heeft geleid.
Wat Humanitas betreft zijn de kerngedachten over het werken met vrijwillige
medewerkers in het maatschappelijk werk in justitieel verband duidelijk neergelegd
in een speciaal nummer van ons blad van augustus 1961.
Het hoofdbestuur van het Genootschap heeft eveneens aan de problematiek van
de vrijwilligersmedewerking de laatste paar jaar aandacht besteed en besloot-
onder meer op instigatie van onze Landelijke Sectie Reclassering - om het onder-
zoek naar deze (en andere) problemen te bevorderen door de aanstelling van een
wetenschappelijk medewerkster (landelijk functionaris), die in de loop van dit jaar
met haar werkzaamheden is begonnen.

samenwerking in het beroepsvlak

Elders in dit blad hebt u kunnen lezen hoe - mede door de stimulerende werking van
onze gewestelijke functionarissen - het aanstellen van maatschappelijke werkel's(sters)
in een groot aantal afdelingen is bevorderd, terwijl de aanstelling van directeuren
en latei' van maatschappelijk-werkadviseurs bij de afdelingen in de grote steden de
outillage van deze bureaus sterk bevorderde. Deze ontwikkeling had voor het reclas-
seringswerk van Hmnanitas onder meer tot gevolg dat het eerder genoemde samen-
spel tussen reclassering en algemeen maatschappelijk werk meer dan tevoren in het
vizier kwam.
Ogenschijnlijk liggen er thans voor deze integratie in enige afdelingen van het
Genootschap en van Humanitas goede kansen, Toch blijken er hier en daar weer-
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standen te moeten worden overwonnen om tot een goed resultaat te komen; weer-
standen die deels te maken hebben met de opvattingen over de taak waarvoor ieder
der beide instellingen zich ziet gesteld, dan wel zelf gekozen heeft en de plaats die zij
in de samenlevingmenen te moeten bekleden.

Voor zover er sprake is van een officiële opdracht aan de reclasseringsverenigingen
om hulp en steun te verlenen aan in hoofdzaak voorwaardelijk veroordeelde of voor-
waardelijk in vrijheid gestelde personen is de vraag in hoeverre deze hulp - voor
zover deze ook door het algemeen of individueel (gezins)maatschappelijk werk zou
kunnen worden verleend - valt over te dragen, gezien de verantwoordelijkheid die
de reclassering met betrekking tot de haar toevertrouwde reclassenten op zich ge-
nomen heeft. Bovendien is de vraag of de persoon zelf om wie het gaat, maar ook
diens omgeving (het gezin bij voorbeeld), gesteld is op deze verandering van relatie.
En hoe moet het dan met de rapportage over de reclassent aan de justitiële autori-
teiten, waartoe de reclasseringsvereniging verplicht is, maar waarvoor het algemeen
maatschappelijk werk, gezien de eigen aard van haar relatie met de cliënt(en), die
in geen enkel opzicht het stempel van autoriteit mag dragen, weinig of niets zal
voelen?
De reclasseringsfunctionaris heeft in zijn praktijk de methode ontwikkeld om
ondanks het bezwaar van het zogenaamde 'opgelegde contact' - vaak ten onrechte als
'toezicht' betiteld - toch tot een relatie 'te komen die de vrij;.villigheiddicht benadert.
En ook de vrijwillige medewerkers blijken in het algemeen, uitzonderingen dam'ge-
laten, in hun contacten met niet al te problematische reclassenten, op hun wijze
wel hÜnweg te vinden. Maar de beroepsfunctionaris in het algemeen maatschappe-
lijk werk zal zich bij voorkeur verre willen houden van opgedrongen hulpverlening,

Wanneer het gaat om andere hulpsituaties, bij voorbeeld de eventuele hulp aan
gezinnen van gedetineerden of aan onvoorwaardelijk ontslagen gedetineerden (zón-
der voorwaardelijke invrijheidstelling dus), ligt het inroepen van de medewerking
van het algemeen maatschappelijk werk ons inziens vanzelfsprekender voor de hand,

Hoewèl deze schets slechts een summier beeld geeft dat nog verder uitgewerkt
diende te worden, hopen we toch dat ook de niet-ingewijde lezer hieruit begrepen
zal hebben dat we nog aan het begin staan van een zich langzaam ontwikkelend
samenspel tussen enerzijds het vrij sterk geïnstitutionaliseerde reclasseringswerk,
met zijn opmerkenswaardige en boeiende 'binding' aan het sh'afrechtelijk beleid, en
anderzijds het in een ontwikkelingsstadium bevindende algemeen maatschappelijk
werk. Een samenspel dat de inzet behoeft van beide organen, in ons geval dus
Genootschap en Humanitas,

Laten we nu wel, om misverstand te voorkomen, nadrukkelijk verklaren dat beide
instellingen op het standpunt staan dat het belang van de cliënt steeds voorop be-
hoort te staan. Dit principe zal dus een der uitgangspunten van een dergelijke
samenwerking moeten zijn, Maar ook een goede werkverdeling tussen beide werk-
soorten zal de cliënt ten goede kunnen komen. Het algemeen maatschappelijk werk,
zeker in de gecoördineerde en geïntegreerde vorm zoals bij onze vereniging, heeft
immers bij een goede organisatie van het afdelingswerk veel meer hulpmogelijkheden
ter beschikking dan het reclasseringswerk.
Een organisatorische integratie, zoals nu reeds jaren tussen Genootschap en Huma-
nitas, zij het met de nodige gebreken, verwezenlijkt is (zie het jaarverslag van onze
Sectie Reclassering over 1957), is toch nog wat anders dan de integratie op het in-
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houdelijke (beroeps)niveau dat ons thans voor ogen staat. Het gaat daarbij in feite
niet alleen om een incidentele verwijzing, maar ook om een frequent overleg over de
hulpmogelijkheden die van geval tot geval noodzakelijk zullen blijken met afspraken
wie wat kan doen.

De geschetste ontwikkeling zal ook de medewerking behoeven van de justitiële
autoriteiten en de overheid, met name de ministeries van Justitie en Maatschappelijk
Werk. Een coördinatiecommissie, zoals ook reeds werkzaam is tussen de ministeries
van 0., K. en W. en Maatschappelijk Werk, waar het betreft het buurthuiswerk, zou
ons inziens goede diensten bewijzen. Dat zal onder meer van belang zijn voor een
juiste kostenverdeling. Case work-hulp in het kader van het reclasseringswerk blijkt in
het algemeen veel tijd en dus geld te kosten.

nog meer wensen

Onze Landelijke Sectie Reclassering heeft nog wel meer pijlen op haar boog, maar
die zullen we slechts summier bespreken. Het rapport over de wenselijkheid tot het
creëren van beschut onderdak voor sommige reclassenten en andere personen die een
dergelijke opvang behoeven en de wijze waarop dit praktisch te verwezenlijken zou
zijn, werd allerwegen in ons land met belangstelling bestudeerd. Het laat zich aan-
zien dat het nog wel enige tijd zal duren voordat de ideeën, in dit rapport ontwikkeld,
verwerkelijkt zullen wmden. Inmiddels is onze vereniging door het Genootschap en
de dr. Meyersvereniging (reclassering van gestoorde reclassenten) uitgenodigd tot
een gezamenlijk op te richten landelijke stichting ter bevordering van 'heroriënte-
ringstehuizen' voor ontslagen gedetineerden.
Een begin is er dus en de Sectie zal alle verdere pogingen in ons land met belang-
stelling volgen.
Ook met betrekking tot het creëren van een dergelijk beschuttend leefmilieu, vooral
als het niet uitsluitend om reclassenten gaat, doet zich de vraag voor in hoevelTe dit
toch eigenlijk tot het terrein van het algemeen maatschappelijk werk zou moeten
worden gerekend.

Nog twee andere onderwerpen hebben voor de toekomst de warme aandacht van
onze Sectie en wel de zgn. psychopatenzorg (een ongelukkige benaming overigens)
en de public relations-kant van het reclasseringswerk (in de zin van voorlichting aan
de bevolking over het werk).

Het zal de lezer niet ontgaan zijn dat er nog al wat verschil in problematiek is
tussen het werk van onze Sectie Reclassering en dat van andere secties in onze ver-
eniging. Nochtans loopt er door het geheel toch een rode draad, omdat het ons -
zij het vaak in heel verschillend organisatorisch kader - toch altijd om de hulpver-
lening aan de mens in verwalTing gaat. Een hulpverlening waarbij bestuurders, be-
roepswerkers en vrijwillige medewerkers, iedere groep op zijn eigen plaats, hetzelfde
doel voor ogen staat: hulp van mens tot mens.

P. E. HUTTE
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MAATSCHAPPELIJK
OPBOUWWERK

maatschappelijk opbouwwerk in nederland

Maatschappelijke opbouwwerk is een begrip waarvan velen in Nederland - zeker
wanneer zij zich met maatschappelijk werk bezighouden - wel gehoord hebben.
Men weet dat het iets tc maken heeft met beïnvloeding van de sociale omgeving van
de mensen, zowel wat betreft hun materiële omstandigheden als wat betreft hun
relaties met anderen, en men weet dat het tracht de mensen zelf zo actief mogelijk
bij die beïnvloeding van hun omgeving te betrekken.
Er zijn sommige instellingen in Nederland die zich speciaal met maatschappelijk
opbouwwerk bezighouden. Zo zijn er b.v. regionale welzijnsstichtingen in sommige
gebieden waar de bevolking moet wennen aan allerlei nieuwe omstandigheden, zoals
vestiging van industrieën en modernisering van de landbouw. Zo'n stichting heeft
vaak een functionaris in dienst die in groepsgesprekken allerlei groeperingen helpt in
te zien hoe hun omgeving en hun eigen positie daarin verandert. Hij doet nog veel
meer: hij overlegt b.v. met allerlei instanties in en buiten het gebied, of hij baant de
weg voor anderen. Soms vervullen ook de sociologen van de provinciale opbouw-
organen zo'n voorlichtende en bemiddelende rol.
Een proces van maatschappelijk opbouwwerk kan echter ook wel tot stand komen
zonder dat een speciale functionaris zich daarmee belast. Soms wordt het b.v. vooral
geleid door een burgemeester, een predikant, een leider van een buurt-huis.1
In de literatuur die in Nederland over maatschappelijk opbouwwerk verschenen is,
wordt meestal gesteld, dat dit werk in de eerste plaats gericht moet zijn op het ont-
wikkelen van een territoriale samenleving als geheel. Ook Humanitas stelt dit als
ideaalbeeld voorop.
Nu blijkt echter in de praktijk het beeld van <een samenleving als geheel' moeilijk
te handhaven. Iedere samenleving is een steeds wisselend netwerk van relaties tussen
individuen, groepen en organisaties, wier bereik lang niet altijd met die van buurt,
wijk of plaats samenvallen. Zij verschillen b.v. naar leeftijdsgroep (kinderen, huis-
vrouwen en bejaarden zijn meer op de directe woonomgeving gericht dan elders
werkende huisvaders); ook kan het arbeidsveld van organisaties verschillen naar
mate van gespecialiseerd zijn (b.v. het algemeen maatschappelijk werk is vaak per
wijk georganiseerd, maar gespecialiseerde instellingen, b.v. medisch opvoedkundige
bureaus per plaats als geheel of voor een aantal plaatsen tesamen).
Wanneer men een proces van maatschappelijk opbouwwerk tot stand wil brengen,

1 Het voert te ver om in dit artikel de inhoud en de vormenvan maatschappelijkopbouw-
werk uitvoerigte behandelen.Menzie daarvoor'Humanitas', december 1962.



moet men rekening houden met de gewoonten en opvattingen van al die groeperingen
in de bevolking en met het beleid en de activiteiten van allerlei overheids- en andere
instellingen, die in een bepaald gebied werkzaam zijn.

deelname van humanitaa

Als één van die instellingen kan Humanitas deelnemen aan maatschappelijk opbouw-
werk. Zij treedt daarbij op namens haar eigen leden en brengt in die vertegenwoor-
diging algemeen-humanistische principes naar voren, namelijk het recht van de hulp-
zoekende om zelf, ongeacht zijn levensovertuiging, te kiezen door welke organisatie
hij geholpen wil worden, en zij tracht te bevorderen, dat er voldoende keuzemoge-
lijkheden zijn, met name dat degenen die niet door levensbeschouwelijke organisaties
of de overheid geholpen willen worden, toch een instelling van hun gading vinden
om te hulp te roepen. In de praktijk betekent dit dat Humanitas vaak - al of niet
samen met andere organisaties - .inhet bijzonder zal opkomen voor àe belangen van
buitenkerkelijken.
Zoveel mogelijk zal Humanitas als organisatie, of zullen leden van Humanitas als
persoon, dienen mee te spreken in overleg- en samenwerkingsorganen die zich met
het menselijk welzijn of aspecten daarvan bezighouden.
Dit kan dus inhouden het zitting hebben in welzijnsstichtingen, provinciale opbouw-
organen, wijkcenh'a, binnenkort ook de plaatselijke maatschappelijk contactorganen
(die nieuw ontstaan, of de Sociale Raden vervangen), en het àeelnemen aan landelijk
overleg over maatschappelijk opbouwwerk. Ook kan het betekenen, het stimuleren
van processen van maatschappelijk opbouwwerk die nog niet met een bepaalde naam
aangeduid worden.

oonsequenties voor de opbouw van humanitas

\Vanneer Humanitas inderdaad hier een rol wil vervullen, dan zal het zo opgebouwd
moeten zijn, dat het inderdaad plaatselijk en regionaal aanwezig is en iets kan in-
brengen. De gewestelijke en plaatselijke besturen en hun functionarissen hebben
hierbij een belangrijke taak. Bij het opstellen en uitvoeren van hun werkplannen
zullen zij steeds de spreiding van afdelingen en het leggen van contacten in gebieden
waar nog geen afdelingen zijn, moeten afstemmen op de te verwachten sociale, eco-
nomische en planologische ontwikkelingen. Dit betekent, dat zij b.v. iets moeten
afweten van stadsuitbreidingen, industrievestiging, migratie; van de positie van bui-
tenkerkelijken in bepaalde gebieden (percentage van de bevolking, beroepensamen-
stelling); en van de organisaties op sociaal terrein, die in die gebieden werkzaam zijn.
Het Landelijk Adviesorgaan Maatschappelijk Opbouwwerk (LAMO) en leden van de
landelijke staf kunnen helpen bij het verzamelen en in het beleid verwerken van deze
gegevens.
Concluderend kunnen we dus stellen, dat deelname van Humanitas aan maatschap-
pelijk opbouwwerk vooral betekent: overwogen opbouw van de eigen organisatie,
gebaseerd op kennis van de samenleving waarin men werkt en gericht op een bij-
drage daarvan door opbouw van eigen werk én door deelname aan overleg en samen-
werking.

R. A. E. ZIJLMAN
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