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' ... de tijden zijn inmiddels
zo veranderd
dat we beter
kunnen spreken van: "noodzakelijke
relaties
tussen ,de ,diverse
vormen van meer of minder gespecialiseerd
maatschappelijk
werk, waarvan
het aJgemeen
maatschappelijk
werk er
één lis ... '"
' ... met de term gespecialiseerd
maatschappelijk
werk moeten
we wa,t zuiniger
leren omgaan .. :
' ... steeds dringender
(heeft de reeks) de vraag ,naar voren
gebracht
naar de eigenheid,
,de 'identiteit
van het algemeen
maatschappelijk
werk .. :
Drie citaten
uit het slo'taJrtikel van drs. P. Albarda 'in de
reeks: 'relaties
tussen algemeen
engespeC'iaHseerd
maatschappelijk
werk', die aangeven
hoe snel v,ormen en
gedachten
in ons werk aan verandering
onderhevig
zijn. Alleen
al de titel van <de reeks vertoont
enige eervolle
ouderdomsgebreken.
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Hoe snel ,de bedoelingen
van een vernieuwing
brengende
wet in bo,tsing kunnen komen met traiagheidsverschijnselen
de bureaucratie
van de lagere overheid,
kunt u proeven
uit
een artikel
van T. van Groolheesl
over het haarklovend
normenspel
bij het toepassen
van de algemene
bijstandswet.

in

op blz. 55

Een nieuwe
serie, met als -inhoud: op welke wijze doen
onze Nederlandse
steden aan welzijnsbevordering
en
welzijnsbeleid
en op welke wijze maken zij gebru'ik vall de
rijksbijdragenregei'ing
voor dit doel.
In het eers.te artikel
zijn
verwerkt
,de .bijdragenin
het ti}dsch~ift 'Maasmondig'
van
W. van Wingerden,
ir. S. Maso en drs. J. G. Leibbrandt.

op

blz. 61

de conferentie
in 1966 'de image van ,de mis'daad' heeft tot
gevolg
gehad dat de sectieraad
voor reclassering
van
Humanitas c'ontact heeft -gekregen met een 'aantal
jongeren-organisa'ties,
tene'inde
in een wetenschappelijk
ondersteunde
aotie te 'Onderzoeken
wao! nu jongeren
van 17 tot
23 jaar denken over de problemen
va,n strafbaar
gedrag
in de maatschappij.
P. E. Hutte vertelt graag hoe enthous,iast hierop gereagelilrd
is en wat men nog hoopt te bereiken.

op

blz.

komt weer wat jurisprudentie
,inzake ,de bijs'tandswet.
Het heeft soms heel wat voeten in ,de aar.de vast te stellen
zowel nodiga:ls
voldoende
'is (zie vooral ook het artikel
van T. van Grootheest
op blz. 50.
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wat

RELATIES TUSSEN ALGEMEEN
EN GESPECIALISEERD
MAATSCHAPPELIJK
WERK (SLOT)

De redactie van Humanitas
neemt in sept. a.s. afscheid van
drs. P. Albarda, die sinds 1961 deel uitmaakt
van de redactie,
eerst als redacteur
voor het algemeen maatschappelijk
werk,
later als redacteur
voor algemene beleids- en praktijkonderwerpen. Hij nam o.m. het initiatief
tot de serie over de relatie
tussen algemeen en gespecialiseerd
maatschappelijk
werk, die
sinds 1963 boeiende stof voor ons kaderblad
heeft opgeleverd.
De redactie heeft de vertrekkende
mede-redacteur
gevraagd
deze serie van een slotartikel
te voorzien, "ten afscheid".

wat is gespecialiseerd?
Niet bepaald een sinecure om 'ten afscheid' nog even het laatste woord
te schrijven van een serie waarin het algemeen maatschappelijk
werk
achtereenvolgens geschetst is geweest in relatie met tien andere vormen
van maatschappelijk
werk. Maar ik zie in dat het tijd wordt voor de
'olifant met de lange snuit'.
Ik nodig u uit om met mij op dit dier plaats te nemen voor een bescheiden
ritj e. U ziet zelf wel of we in sprookj esland of in de porceleinkast
belanden.
Eerst een korte terugblik. De serie heeft ons het algemeen maatschappelijk werk laten zien in relatie met enkele overwegend 'categorale specialisaties' (vgl. mr. J. Beekman in 'Eenheid en Verscheidenheid',
1957):
hulp aan zwakzinnigen, lichamelijk gehandicapten,
ongehuwde moeders
en haar kinderen, reclassenten, alcoholisten.
Ook bespraken wij enkele specialisaties naar 'setting': kinderbescherming,
bedrijfsmaatschappelijk
werk, schoolmaatschappelijk
werk, buurt- en
buurthuiswerk.
En één enkele specialisatie 'naar methode': de bureaus voor levens- en
gezinsmoeilij kheden.
En daarbij zagen wij dat de grenzen tussen deze drie vormen van specialisatie en tussen deze en het algemeen maatschappelijk
werk vloeiend
zijn.
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We kwamen tot enkele meer of minder opvallende bijdragen tot de
discussie over de relaties met het algemeen maatschappelijk werk. Onder
andere staat er over het bedrijfsmaatschappelijk werk te lezen, dat het
in wezen algemeen maatschappelijk werk is, werkend in en met een
specifieke 'setting' (de fabriek, het bedrijf). Over de bureaus voor levensen gezinsmoeilijkheden lezen we dat doortastender gestreefd zal moeten
worden naar een organisatorische en methodische eenheid van de L. &
G. en de a.m.w.-bureaus.
Ook kwamen wij uitspraken tegen die een bevestiging zijn van reeds
algemeen aanvaarde regels:
1. Een gespecialiseerde instelling die voor zijn cliënten behoefte heeft
aan algemeen maatschappelijk werk, kiw deze vorm van hulpverlening
'inbouwen' in zijn eigen apparaat, maar is toch wel verplicht eerst zeer
ernstig na te gaan of een zelfde of beter resultaat is te verwachten van
samenwerking met het bestaande algemeen maatschappelijk werk (b.v.
detachering) .
Il. De maatschappelijk werker bij een gespecialiseerde instelling zal zich
bij ieder complex van problemen dat zich aandient moeten afvragen:
laten deze moeilijkheden zich benaderen via het relatiesysteem van mijn
instituut? B.v. moeilijkheden in de schoolloopbaan van het kind kunnen
samenhangen met het relatiesysteem school-schoolkind-gezin.
Binnen de beperkingen van dit relatiesysteem kan een instituut voor
schoolmaatschappelijk werk hulp bieden. Zodra blijkt dat de problemen
van het kind op school hun oorzaak elders hebben (b.v. een huwelijksconflict) dan moet de maatschappelijk werker de ouders in contact
trachten te brengen met een instituut dat werkt in dit relatiesysteem
(b.v. een bureau voor levens- en gezinsmoeilijkheden).
enkele kanttekeningen bij I en 11

Sommige instellingen, met name enkele buurthuizen, gezinsvoogdijverenigingen en tegenwoordig ook de plannenmakers voor groepspraktijk- en
van huisartsen, gaan zonder veel omhaal over tot het aanstellen van
een 'eigen' maatschappelijk werker. Zo'n juffrouw of mijnheer binnen
je eigen instituut is toch veel makkelijker dan moeizaam tot overeeneenstemming komen met minstens vier 'zuilen' in het algemeen maatschappelijk werk! Laten we daar twee dingen tegenover stellen.
Enerzijds: als zo'n gespecialiseerde instelling met voorstellen en ideeën
bij het a.m.w. komt (hetzij bij één of meer 'zuilen') hoeft het treffen van
de nodige werkafspraken over detachering, teamcombinaties, e.d. heus
niet zo vreselijk moeilijk te zijn. Anderzijds: dit bezwaar mag dan lichtelijk een smoeskarakter hebben, toch heeft het a.m.w. er lering uit
getrokken.
Men is druk doende de structuur van het algemeen maatschappelijk werk
te verbeteren, zodat het bezwaar straks wegvalt.
Blijft over een ander bezwaar: de gespecialiseerde maatschappelijk
werker die de hulpverlening aan een gezin wil overdragen aan een maatschappelijk werker in het a.m.v., moet met veel tact de cliënt er toe
brengen die hulp aan te vragen bij een voor hem vreemd instituut.
Makkelijker gaat dat binnen hetzelfde instituut waar de cliënt al mee
vertrouwd is.
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Repliek: Hoe dan ook, er is pas sprake van een gunstige prognose als de
cliënt een zelf gemotiveerd beroep op het a.m.w. doet. Bij een goede detacheringsregeling
merkt de cliënt niet eens of er één of twee instituten
achter de hulpverlening staan.
de identiteit

van het algemeen maatschappelijk

werk

Intussen heeft de artikelenreeks
over de relatie tussen gespecialiseerd
en algemeen maatschappelijk
werk steeds dringender
de vraag naar
voren gebracht naar de eigenheid, de identiteit van het algemeen maatschappelijk werk. We hebben kunnen constateren dat het gespecialiseerde
werk determineerbaar
is aan de hand van een reeks kriteria. O.a. zoals
Beekman die in 1957 aangegeven heeft: A. naar cliënten-categorie,
B. naar 'setting' (van het ingebouwde maatschappelijk
werk), C. naar
methode van werken.
We hebben inmiddels daarnaast
leren letten op het relatiesysteem:
instituut (met typisch eigen doelstelling) - cliënt (met daarmee verband
houdend probleem) - gezin en overige omgeving van de cliënt.
PROBLEEM DRAGER
(ook aan te duiden

als "hulpzoekende"

INSTITUUT
b.V. bedrijf,
ziekenhuis.

school,

"""('------------

of "cliënt")

e

OMGEVING
)

v. d. CLIËNT

gezin, woonomgeving,
werk,

enz.

Van iedere hoe dan ook gespecialiseerde instelling op het gebied van
sociale of geestelijke volksgezondheid kunnen we met bovenstaande reeks
kenmerken een signalement opbouwen.
We kunnen ons ook iets voorstellen bij de geletterde pijltjes a tlm f in.
bovenstaand schema.
Het zijn de wederzijds op elkaar inwerkende relaties tussen het individu
en zijn specifieke en meer ruime omgeving, die met elkaar het werkterrein
van de maatschappelijk
werker zijn. Maar dan moet dat
signalement ook te geven zijn van het algemeen maatschappelijk
werk.
Proberen
A: cliënten-categorie
van het algemeen maatschappelijk
werk: alle
mensen die met behulp van de maatschappelijk
werker iets willen veranderen in de relatie tussen zich zelf en hun omgeving, of in hun denken/
hun gedrag ten opzichte van die omgeving.
B: "Setting". De "Setting" of vrij vertaald het "instituut" van het algemeen maatschappelijk
werk is steeds de buurt, de wijk, het dorp, de
streek, al dan niet levensbeschouwelijk
gedifferentieerd.
Het typische
relatiesysteem waarbinnen het algemeen maatschappelijk
werk optreedt
is het totaal van componenten van het leven van alledag: wonen, werken,
pendelen, spelen, individuele en gezamenlijke waardigheid en veiligheid,
samenleven in gezinsverband en in andere verbanden.
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c: Methode. De methode van het algemeen maatschappelijk werk
wordt in hoofdzaak ontleend aan de theorie en praktijk van het 'social
casework'. Het vertrouwen dat de hulpzoekende in de maatschappelijk
werker stelt tracht deze te laten uitgroeien tot zelfvertrouwen. Het is hier
niet de plaats om op dit gecompliceerde proces diep in te gaan. De lezer
realiseert zich wat hier allemaal aan vast kan zitten: de maatschappelijk
werker kan informatie verstrekken, acute materiële noden desnoods
tijdelijk helpen verminderen, alternatieve keuzemogelijkheden verhelderen, consequenties bewust maken, storende elementen in de omgeving
van de hulpzoekende trachten te neutraliseren, om maar enkele stappen
op de weg te noemen.
Het is misschien goed hier ook nog eens te zeggen wat de maatschappelijk
werker in het algemeen maatschappelijk werk niet doet: Hij geneest
of behandelt niet, hij brengt geen culturele vorming, hij beleert niet,
hij onderwijst niet en voedt niet op.
Voor al deze dingen zijn andere deskundigen beschikbaar: artsen, vormingsleiders, onderwijzers, pedagogen, geestelijken, enz., enz. De maatschappelijk werker voegt aan al deze diensten waar nodig en gewenst
een aparte dienst toe: deskundig sociaal helpen in bovenomschreven zin.
een brokje geschiedenis

Alvorens nu toe te komen aan de moraal van dit verhaal eerst nog even
een terugblik op de ontstaansgeschiedenis van het algemeen maatschappelijk werk.
De rijkssubsilieregeling voor het particuliere en kerkelijk georganiseerde
algemeen maatschappelijk werk legde in zijn toelichting anno 1955 sterk
de nadruk op het a.m.w. als noodzakelijke kern en basis temidden van de
eveneens gesubsidieerde vormen van gespecialiseerd maatschappelijk
werk.
Zeker, de gedachten die de subsidiegever in 1955 in de toelichting op de
subsidieregeling A.M.W. heeft neergelegd waren zeer juist en waardevol.
De verwachtingen waren hoog gespannen, als b.v. deze zinsnede: 'De
vereiste deskundigheid zal bij het a.m.w. in verscheidene gevallen nog
sterker geaccentueerd behoren te worden dan bij het gespecialiseerd
maatschappelijk werk'. (De huidige praktijk lijkt wel eens deze stelling
om te draaien!)
In sterke mate werd verwacht dat het a.m.w. 'maatschappelijk moeilijke
en desintegratieverschijnselen in de milieus' zou blootleggen en benaderen. Het zou maatschappelijke noden en leemten opsporen en analyseren.
Een interessante werkhypothese, maar in de praktijk is deze functie niet
of nauwelijks verwezenlijkt. Wel zou kunnen worden gesproken van het
signaleren van noden en leemten in de samenleving. Veel meer kan de
algemeen maatschappelijk werker meestal niet doen. Hij kan de nodige
gegevens en feiten aan het bestuur doorgeven, maar of er daarna iets
gaat gebeuren hangt af van de mogelijkheden in het beleidsvlak.
Het algemeen maatschappelijk werk heeft zich in hoofdzaak beperkt tot
het vestigen van aanmeldingsadressen in de wijk (de streek) en het
helpen van hen die om maatschappelijk werk hulp vragen.
De aanmeldingsadressen (spreekuren) waren vanzelfsprekend meestal
de gebouwen van de diakonie of parochie, b.v. wijkgebouwen, pastorieën,
enz. Bij 'Humanitas" zagen we aanvankelijk de algemeen maatschap45

pelijk werker met spreekuur aan huis of in een gehuurd zaaltje, later zijn
eigen bureaus voor het algemeen maatschappelijk werk in gebruik
genomen.
In wijken waar men 'onmaatschappelijkheid'
of 'probleemgezinnen'
meende aan te treffen die alleen door middel van een actieve benadering
kunnen worden bereikt, kwamen daarnaast instellingen voor bijzonder
maatschappelijk werk tot stand, apart als zodanig gesubsidieerd, waarin
de Vereniging Humanitas in een aantal plaatsen bestuurlijk en functioneel is vertegen woordigd.
Het is nakaarten, maar was het achteraf gezien niet beter geweest als
het rijk de mee-subsidiërende gemeenten meteen had voorgeschreven
één centrum voor algemeen maatschappelijk werk per wijk of buurt te
vestigen onder een bestuur, gevormd uit afgevaardigden van de kerkelijke
en particuliere sociale instellingen ter plaatse?
Om allerlei te respecteren redenen is dat niet gebeurd.
Een niet te onderschatten handicap voor een gezonde ontwikkeling van
het algemeen maatschappelijk werk is daarvan het gevolg geweest. Iedere
levensbeschouwelijke groep zag zich nu gedwongen de verantwoordelijkheid voor het algemeen maatschappelijk werk op te dragen aan daarop
niet ingestelde besturen, of spoorslags besturen te formeren om maar te
kunnen voldoen aan de subsidievoorwaarden.
Bij ieder bestuur werd één maatschappelijk werker aangesteld, of enkele
geïsoleerd van elkaar werkende maatschappelijk werkers. Maatschappelijk werkers die de oorspronkelijke a.m.w.-conceptie bepaald niet in
hun ransel hadden. Ik bedoel b.v. het in de subsidieregeling zo nadrukkelijk gestelde activeren van vrijwilligers om hen in staat te stellen
bepaalde vormen van sociale hulpverlening op zich te nemen. Wie verstaat die kunst, naast al zijn overige werkzaamheden? Veel maatschappelijk werksters worden bovendien tevens ingezet als leidster van de
gezinsverzorging, waardoor vaak tijdnood ontstaat.
Al deze alleenwerkende maatschappelijk werkers hadden nauwelijk gelegenheid hun deskundigheid en vakkennis op te voeren of te ontwikkelen.
Integendeel: velen hebben nu nog het gevoel dat hun 'body of knowiedge'
in de loop der jaren vermagert. Zij die kans zien de Voortgezette Opleiding te gaan volgen komen veelal niet terug in het algemeen maatschappelijk werk, ondermeer gezien de salarisvoorwaarden.
ontwikkeling en perspectief

Zo gezien zou het er voor de toekomst van het algemeen maatschappelijk
werk maar somber uitzien. Gelukkig zien we ontwikkelingen die een
gunstiger perspectief bieden, zoals:
• Het streven naar samenvoeging of samenwerking van de vier of meer
'verzuilde' instellingen voor algemeen maatschappelijk werk per stad of
streek .
• Waar dit nog niet realiseerbaar is: het vormen van betere werkeenheden door 'schaalvergroting per zuil' in het algemeen maatschappelijk
werk .
• Het gelijktijdig beperken van de taak van het algemeen maatschappelijk werk tot datgene dat rechtstreeks verband houdt met de hulpverlening aan hen die hulp vragen.
46

• Het tot stand brengen van nieuwe organisatorische kaders voor allerlei
functies die tot nu toe aan het a.m.w. werden toegedacht.
Belangrijke nieuwe kaders zijn: Ie. de plaatselijke raden van overleg
en advies (zie elders in dit nummer); 2e. het instituut 'sociaal raadsman';
3e. zgn. 'georganiseerde burenhulp' die op enkele plaatsen bestuurlijk
en professioneel apart wordt opgezet. Met deze drie nieuwe instituten zal
het a.m.w. in de toekomst tot de juiste werkafspraken moeten komen.
ten slotte

Is er een moraal van dit verhaal?
De serie die we nu afsluiten droeg de titel: 'relaties tussen algemeen
en gespecialiseerd maatschappelijk werk'. Na tien afleveringen kan de
conclusie zijn: de tijden zijn inmiddels zo veranderd dat we beter kunnen
spreken van 'noodzakelijke relaties tussen de diverse vormen van meer
of minder gespecialiseerd maatschappelijk werk', waarvan het a.m.w. er
één is.

Zeer lezenswaard is in dit opzicht het artikel van A. Hageraats in het
tijdschrift Maatschappelijk Welzijn (april '68).
Al het maatschappelijk werk in Nederland wordt verricht in opdracht
van, en op kosten van bepaalde 'settings'. Vgl. het zojuist gebruikte
schema: opdrachtgever van de maatschappelijk werker is soms de probleemdrager/cliënt (b.v. ouderverenigingen van gehandicapte kinderen,
verenigingen van oorlogsslachtoffers, enz.), soms een instituut (fabriek
of bedrijf, school, ziekenhuis, instituut voor kinderbescherming of reclassering enz.), soms regionale kaders (instelling voor algemeen maatschappelijk werk, gemeentelijke overheid, stichting voor wijkwerk of bijzonder
wijkwerk, enz.). Soms zien we combinaties.
Het is belangrijk te noteren dat zo'n opdrachtgever steeds bepaalt of
het maatschappelijk werk zelfstandig de nodige hulp gaat verlenen (dus
unidisciplinair) , of wel dat het wordt geïntegreerd in een multidisciplinair werkend team samen met andere deskundigen (artsen, psychologen,
e.a.), afhankelijk van de aard van de hulp die de cliënten-categorie
vraagt.
Het algemeen maatschappelijk werk kenmerkt zich door unidisciplinair
hulpverlenende maatschappelijk werkers. Ze kunnen wel gebruik maken
van allerlei consult en advies, maar de hulpverlening beperkt zich tot de
mogelijkheden van de eigen discipline. Anders dus dan bij die instituten
waar de opdrachtgever de hulpverlening opdraagt aan een multidisciplinair team.
In welke 'setting' het maatschappelijk werk ook optreedt, het is en blijft
per definitie 'het methodisch handelen dat, gericht gebruik makend van
intermenselijke gegevenheden en verhoudingen, tot doel heeft personen
in staat te stellen op voor hen en hun omgeving bevredigende wijze deel
te nemen aan de samenleving'.
en vervolgens

Nog een paar opmerkingen voor mijn eigen rekening, betreffende wenselijkheden voor de toekomst.
1. Met de term 'gespecialiseerd maatschappelijk

werk' moeten we wat
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zuiniger leren omgaan. Het moet, naar ik meen, zijn vorm en inhoud nog
vinden, in belangrijke mate ook aan de opleidingskant.
'Gespecialiseerd maatschappelijk werker' zou alleen iemand zich mogen
noemen die een specialistische, voortgezette opleiding heeft voltooid,
waarmee haast zeker zal samenhangen het werken in multidisciplinair
teamverband.
Dit geheel zal een nieuwe structuur vergen in de verhouding van de
Sociale Academie ten opzichte van de universiteit. De basisopleiding van
de sociale academie zal wellicht gelijkgesteld kunnen worden met de
baccalaureaatsgraad, de Voortgezette Opleiding zou Opgenomen kunnen
worden in de doctoraalstudie.
Dan pas kan er op den duur sprake zijn van teamwork van in de praktijk
werkende wetenschapsmensen.
De huidige Voortgezette Opleidingen op de Sociale Academies zouden
daarom in de sociaal-wetenschappelijke faculteiten geïntegreerd moeten
worden, of althans er nauw mee moeten samenwerken.
Aan gespecialiseerde maatschappelijk werkers zal m.i. in onze samenleving numeriek minder behoefte bestaan dan aan 'gewone' maatschappelijk werkers met basisopleiding. Veel meer aandacht 'van de maatschappelijk werkers en besturen zullen dan wel nodig zijn op 'public relations'gebied, om te bereiken dat 'men' duidelijker gaat zien:
a. waarvoor en in welke situaties men een beroep kan doen op een maatschappelijk werker;
b. wat hij globaal gesproken voor hulpmogelijkheden ter beschikking
heeft;
c. waar men hem kan vinden (in de wijk of buurt, het bedrijf, de school,
enz.).
Duidelijk moet gesteld worden dat er dus eigenlijk twee soorten maatschappelijk werkers te onderscheiden zijn.
Ie. De maatschappelijk werkers tot wie de hulpzoekende zich op eigen
initiatief kan wenden (b.v. op spreekuur) als hij meent dat maatschappelijk werk de juiste vorm van hulpverlening is voor zijn probleem.
2e. De maatschappelijk werkers die als het ware 'op de hulpzoekende
afkomen', nadat hij een beroep gedaan heeft op of verwezen is naar
medische of andersoortige hulp (b.v. de ziekenhuis-maatschappelijk
werker, de reclasseringsambtenaar, de maatschappelijk werker van de
sociaal- psychiatrische dienst, enz.).
In het laatste geval wordt van de cliënt of patiënt gevraagd dit stuk
maatschappelijk werk te aanvaarden als onderdeel van de hulp die hem
geboden wordt.
Het regionaal gestructureerde algemeen maatschappelijk werk hoort
vooral onder ten eerste thuis.
(Wel gaat de algemeen maatschappelijk werker soms op pad naar een
cliënt van een andere instelling, als deze instelling daartoe met de algemeen maatschappelijk werker tot een werkafspraak komt. Maar dat is
vaak een moeilijke aangelegenheid.)
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Ir. Er zijn aanwijzingen

dat zowel de samenleving als het algemeen
maatschappelijk werk er zeer mee gediend zouden zijn als er serieus
gewerkt wordt aan het tot stand brengen van regionale hulpbiedende
instituten, waaraan dan wel over het hele land één naam moet worden
gegeven. Wat zou u zeggen van 'algemene sociale dienst'? (hij zou
immers komen te werken naast en met een gemeentelijke sociale dienst;
het werk kan 'sociale dienstverlening' heten!)
Een dergelijk instituut kan mijns inziens veel gelijkenis gaan tonen
met wat men in de Engelstalige landen aanduidt met 'family agency',
maar dan waarschijnlijk opgebouwd uit enkele verspreide ontmoetingsplaatsen (spreekuren) voor het contact met hulpzoekenden en een
regionaal centrum van waaruit het werk wordt verricht en geleid.
Er zal zeker behoefte bestaan aan het team zoals wij dat nu kennen
bij het bureau voor levens- en gezinsmoeilijkheden. Zeker ook aan een
aantal maatschappelijk werkers zoals die nu werken onder de noemer
algemeen maatschappelijk werk. Verder zullen er specialistisch opgeleide maatschappelijk werkers aanwezig moeten zijn zoals we die nu
kennen bij bureaus voor ongehuwde moederzorg en voor zwakzinnigenzorg. Maar ook praktische sociale hulpverlening zal er op zijn plaats zijn,
zoals sociale adviesbureaus, gezinsverzorging, bejaardenhulp, huishoudelijke voorlichting, e.a.
Om maar één onschatbaar voordeel te noemen: de hulpzoekende kan
aankloppen bij een adres waar geen stigmatiserend effect van gevreesd
hoeft te worden.
Als uitgangspunt is te denken aan één basisinstituut per regio van
ongeveer 75.000 inwoners, met verspreide spreekuren en hulpdiensten
in een aantal wijken of buurten.
Heel goed zal moeten worden overwogen wat er wel en wat er niet in
zo'n 'algemene sociale dienst' kan worden 'ingeschoven'.
Wat doen bv. de organisaties voor begeleiding van geestelijk gehandicapten? Zien die zich meer als deel van de geestelij ke gezondheidszorg?
Zal het maatschappelijk werk voor (al dan niet voorwaardelijk) in vrijheid gestelde ex-delinquenten deel kunnen uitmaken van een algemene
sociale dienst? Wat zal de relatie zijn met de Raad voor de Kinderbescherming, de voogdijverenigingen, de gezinsvoogdijinstellingen, de
medisch-opvoedkundige bureaus, en met het jeugd-, club- en buurthuiswerk, enz.?
Het zullen voorlopig vragen blijven. Niet erg! Als er maar aan gewerkt
wordt. En het begin is er. De minister van CRM stimuleert belangwekkende proefnemingen in enkele steden en regio's.
In de discussies daarover wordt van sommige kanten gewaarschuwd
tegen de gevaren van een sociaal behandelingscentrum, n a ast een
medisch-, n a as t een geestelijk-hygiënisch.
Zit er niet het gevaar aan vast dat daarmee geweld aangedaan wordt
aan het zo belangrijke principe van gezamenlijk optrekken van de
medische, psychologische en sociale praktische wetenschappen binnen
één instituut, waar menselijke problemen in hun totaliteit benaderd
kunnen worden?
Voor dat gevaar moet zeker gewaakt worden. Een zekere eenzijdigheid
in het benaderen van problemen zal nooit te vermijden zijn. Zelfs heeft
de hulpzoekende recht op die eenzijdigheid. Niets is immers vervelender
dan te bemerken, dat allerlei geleerden je hele leven menen te moeten
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gaan ontrafelen, terwijl je toch alleen maar om gezinshulp vroeg, of om
een handelskrediet.
of een andere concrete zaak.
Het is moeilijk om een 'family agency' zo te organiseren dat de hulpvragende in zijn eigen waardigheid gelaten wordt, en toch die vormen
van hulp beschikbaar
te stellen die zijn deelname aan de samenleving
een pluskans kunnen geven.
In die zin kan het eer winst dan verlies betekenen als er sociale naast
medische diensten enz. zullen komen. De aanwezigheid van maatschappelijk werkers in de teams voor medische en geestelijke hygiëne garandeert bovendien de noodzakelijke dwarsverbinding.
Organisatorisch
ontstaan mogelijkheden om tot een provinciale en een
landelijke bundeling te komen van de sociale dienstverlening.
Enkele
provincies zijn al op weg. Wellicht is dat een aardig gegeven voor een
volgende artikelenserie.
P. ALBARDA.
litteratuur:
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het normenspel van de algemene
bijstandswet
ofwel het folkloristisch
tot kunst verheven

haarkloven

Wij Nederlanders
zijn bepaald geen achterlijk
volkje op het terrein van het sociale.
Wetten, regelingen etc. die ons tegen kwalijke gevolgen van ziekte,
ongeval en ouderdom beschermen, worden met grote voortvarendheid
door regering
en volksvertegenwoordiging
ontworpen,
aangenomen
dan wel bekrachtigd,
herzien en aangepast.
Ieder kabinet baart zijn
sociale wet.
Maar wij zijn niet alleen sociaal zeer gevoelig, wij houden op dit
stukje Rijn- en Maasdelta
ook onze folklore graag in hoge ere.
Traditie en vooruitstrevendheid
gaan hier 'te lande hand in hand,
desnoods met geweld.
Deze neiging
om sociaal
en economisch
zwakkere
medeburgers
bij te staan en tegelij kertij d onze heilige h uisj es te sparen, leid t
vaak tot situaties die, indien zij niet tot voor de betrokkenen
wat
vervelende consequenties
zouden leiden, dolkomisch genoemd zouden
mogen worden.
Ter !illustratie van deze bewering zullen wij ons eens verdiepen in
enkele aspecten van onze hooggewaardeerde
Algemene Bijstandswet in
uitvoering.
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Deze wet is een bij zonder kostelij k en ook wel enigszins kostbaar
volksbezit, waar vele volkeren ons om zouden benij den als ze wisten
dat zoiets bestond.
Wij Nederlanders zijn niet als diegenen die zich er mede vergenoegen hun economisch zwakkere medeburgers een particuliere of
sta'SJtsaalmoes te overhandigen. Wij regelen zoiets in de wet. Iets
anders, vinden wij, past niet in onze tij d!
So far, so good!
'Als we echter dit prtncipiële uitgangspunt uit gaan werken, begint
'het in ons binnenste te suizen, dit suizen groeit weldra aan tot
hoorbaar borrelen en niet lang daarna wordt het eerste folkloristische boertje (let op de dubbele beeldspraak) aan de buitenlucht
vrij gegeven.
,Een van die folkloristische oprispingen heeft tot gevolg gehad, dat
de gemeentebesturen een groot aantal vingers 'in de pap hebben
gekregen met betrekking tot de uitvoering van de Algemene Bijstandswet.
En aangezien wij ons nog altijd de luxe permitteren om er zo'n kleine
1000 gemeenten op na te houden, is er dus van alles mogelijk. Het
ongeluk wil, dat wij wel zo geconstrueerd zijn dat wij deze mogelijkheden
ten volle wensen te benutten.
Waar dit toe kan leiden is min of meer duidelijk af te lezen van
drie fraaie, nl. in 6 kleuren uitgevoerde kaarten, welke werden
bijgevoegd bij de Memorie van Toelichting op de begroting van het
Ministerie van C.R.M. voor 1968. Deze kaarten werden samengeS'teld door
de stafafdeling O. en P. (onderzoek en planning) en door het onder deze
stafafdeling ressorterende stafbureau Statistiek. Hulde, hulde!
Wat leren ons deze kaar'ten?
Laten we eens voor ons nemen de kaal't die een inzicht tracht te
verschaffen in de hoogte van de basisbedragen, die door de verschillende gemeenten krachtens de Algemene Bijstandswet worden
uitgekeerd aan een echtpaar met 3 kinderen resp. van 3-14-16 jaar
op 1 januari 1967.
Nu wordt het wel even opletten geblazen, want eenvoudig is het
niet: Per gemeente is op de kaal't een kleur ingevuld,
f 117,50 per week,

paars betekent een uitkering van minder dan......
oranje betekent een uitkering van

j' 117,50-.1 122,50

per week,

geel betekent een uitkering van

j' 122,50--j' 127,49

per week,

groen betekent een uitkering van

j' 127,50-j'

blauw betekent een uitkering van

j' 135,-

134,99 per week,

en meer per week.

Daarmee zijn wij er echter nog niet, want er zijn ook nog gemeenten, die wit zijn gelaten en dat betekent, dat van deze gemeenten helemaal niet bekend is welke normen ze hanteren. Dat
is aardig want wie mocht denken, dat er alleen in het Amazone-gebied nog witte vlekken op de kaart voorkomen vergist zich. Ontdekkingsreizen in eigen land zijn nog mogelij k, er kunnen ook hier
nog geheimen ontsluierd worden.
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Laat vooral niemand zich op de borst slaan in een opwelling' van
provinciaal-patriottisme,
want deze "witte plekken" kwamen op 1
januari A. D. 1967 nog in alle provincies voor en wel in 119 gemeenten die tezamen echter gelukkig slechts 4.6 pct. van de bevolking omvatten.
Ondanks "de wet" zijn er nog gemeentebesturen, die openheid op
dit terrein een volkomen dolzinnige zaak vinden en voor wie "Keesj e
het Diakenmannetje"
kennelijk het ideaalbeeld van de mondige
ingezetene vertegen woordigt.
Er is echter meer: in sommige streken van ons land is men er tot nu toe
nog in geslaagd een groot aantal lilliput-gemeenten op de been te
houden, die met zijn 20-en of 30-en een gebied beslaan, dat niet groter
is dan 20 bij 20 km. Wat zien we daar?
Alle 6 kleuren zJijn rijk vertegenwoordigd en in een enkel geval
'grenst een "blauwe gemeente" aan een "paarse."
Vooral dat laatste is een enorme vondst, omdat deze "paarse gemeente" zo groot is, dat je er al weer uit bent voor dat je merkte
dat je erin was. Je merkt het natuurlijk wel heel goed, dat je erin bent
als je in die gemeente bijstand ontvangt, vooral als je je buurman
spreekt die ook bijstand ontvangt en die slechts 500 meter verder woont,
maar wel in een gemeente van blauwe kleur. Kassa! Ja, ja, de folklore
is nog lang niet verdwenen. Fijn ieder op zijn eigen tour.
Toch was dit maar één voorbeeld, gehaald uit de kaart die in zijn
geheel herinneringen oproept aan het prachtige lied "Naar de bollen,
naar die heerlij ke bollen, waar je sprakeloos geniet van de kleuren die
je ziet."
Nagenoeg hetzelfde geldt voor de, 2 andere kaarten, kleurrijk en
afwisselend, hoewel het hier gaat over: "Gezinsledentoeslag" en "Basisbedrag voor echtpaar jonger dan 65 jaar."
,We zullen' u met verdere details hierover niet vermoeien, wel is
het nog opmerkelijk dat er gemeenten zijn, die op alle 3 de kaarten een paarse kleur hebben, dat wil dus zeggen, voor elk van de
3 onderdelen de laagste uitkeringen geven. Consequente lieden dus!
Is dat nu alles?
Geenszins, geenszins. Dit ging alleen nog maar over het basisbedrag,
maar alle folkloristische mogelijkheden komen pas goed tot hun recht
in de aanvullende voorzieningen. Het lijkt wel of vele gemeentebesturen
eerst hebben afgewacht wat de naburige gemeente voor regeling zou
gaan treffen om daarna al handenwrijvend iets geheel anders te gaan
bedenken. Overdreven?
Hieronder volgen enkele voorbeelden uit de groep gemeenten met
meer dan 20.000inwoners, oordeelt u zelf:
Echtpaar
Gemeente
A

f 78,67

Alleenst.

Gezinsledentoesl.

f 52,40

0-5 f 7,90
6-12 f 11,90

13-20
f 15,30 per
week
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Exclusief zomer- en
winterui tkering van
2 x 3 % van het
basisbedrag x aantal
uitkeringsweken.
Studerende kinderen
16-20 f 30.60 p.w.

Gemeente

f 71,-

f 47,-

B

0-3 f 10,80
4-9 f 16,25

10-20
f 23,- p.w.
(incl. f 2,p.w. genotmidd.)
Gemeente

f 80,65

f 51,95

gezin van
3 p. f
4 p. f
5 p. f
6 p. f
7 p. f
8 p. f
9 p. f
10 p. f

91,95
103,20
115,60
130,50
146,15
160,15
173,20
187,60
p.w. in cl.

C

Studietoeslag: 1e en
2e leerjaar f 2,- p.k.
p.w.; voor elk
volgend leerj aar
f 1,- p.k.p.w. tot een
max. van f 6,p.k.p.w.
Geregelde toeslag
voor invalide
kinderen van 0-18 j.
f 7.56 p.w.p.k.
Werkelijk te betalen
woninghuur
premie zkf. Zomeren winteruitkering
6 % van het grondbedrag.

+

kinderbijsl.

Gemeente
D

65% v. h. 45% v. h.
voor de
voor de
cliënt cliënt ware hij in ware hij in
loondienst loondienst
- gelden- - geldende brt.
de brt.
loon met
loon met
een min.
een min.
van f84,- van f 58,en een
en een
max. van max. van
1120,-

179,-

p. week 3) p. week 3)

Gezinnen
met 2 k.
K.W.L.
3 en 4 k.

A.KW.
11,6 en 7 k.
A.KW.

+

+

11,50

+

i 2,-

8 en meer
A.KW.

3) Inclusief huur
voorzover deze een
bedrag van f 15,50
niet te boven gaat.
Zomeruitkering voor
echtpaar: f 20,- x
aantal maanden van
uitkering tot max.

i 120,-.
Winteruitkering :
idem.
AUeenstaanden:
zomerui tkering:
f 13,50 x aantal
maanden van uitkering tot max. f 81,-.
Win terui tkering:
idem.
Bij voortgezet onderwijs t.m. 15 j. f 2,50
p.w.p.k.; van 16 t.m.
20 j. f 5,- p.w.p.k.
Toeslag mindervalide
kinderen: t.m. 13 j.
f 2,50 p.w.p.k; 14 en
15 j. f 3,50 p.w.p.k.;
16 en 17 j. f5,p.w.p.k.
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Gemeente
E

169,-

146,-

0-3 19,50;
4-9 113,10 jaar

en ouder
1 16,50

p. week.

Huurbijslag is gelijk
aan werkelijk betaalde huur incl. verplichte vergoeding
voor portiekverlichting, tuinonderhoud
(max. huurbijslag

128,85

p.w.).

Zomer- en winteruitk. beide 3 % van
het grondbedrag,
alleen aan diegenen,
die 6 mnd. onafgebroken uitkering
hebben genoten.
Extra toelage voor
studerende kinderen
van 16-20 j. 13,25
p.w.
Is dit niet uitnemend fraai?
Ja, dat is het! Maar wel onduideliijk en wel enigszins vreemd ook.
Wat kan Jansen er ten slotte aan doen, dat hij in Zesbergen geboren en
getogen is? Moet hij door dat feit alleen, minder ontvangen krachtens
de Bijstandswet dan Klaassen, die - gode zij dank - een inwoner van
de goede stad Vijfkerk is?
En dan moeten we nog maar naar een geïntegreerd Europa ook, je moet
aan denken!
Daarom:
Lieve gemeentebesturen, gij zijt door ons gekozen, gij vervult uw
taak met toewijding en met grote verantwoordelijkheid, doe ons nu één
genoegen, gooi uw folkloristische hobby's aan de kant. In deze tijd van
computers en andere enge apparaten moet het toch echt niet moeilijk
zijn gelijke normen op te stellen en te hanteren voor de normale kosten
van levensonderhoud, krachtens de Bijstandswet.
Laten we nou wel wezen, of we nu in Klaaswaal, Zevenhoven, Castricum,
Marum of Rotterdam wonen, we zijn toch Nederlanders-ander-elkaar.
Die Bijstandswet is een uitkomst voor duizenden, maak er nou geen
potje van! Dat zou jammer zijn.
Natuurlijk is het systeem dat u in uw gemeente hanteert beter
dan dat van die hufters in uw buurgemeente en eigenlijk het allerbeste systeem dat er is. Maar toch .... ?! '
T. v. Gr.
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STEDELIJKE RADEN
OVER OVERLEG EN
ADVIES (I)

Een rijksbijdrageregeling
die geldt voor gemeenten
(oj groepen van gemeenten)
met in totaal méér dan 75000 inwoners.
stelt deze gemeenten in staat een overlegorgaan
met bureau
tot stand te brengen, ten doel hebbend coördinatie,
planning
en bevordering
van het maatschappelijk
welzijn.
De een na de ander komen deze overlegorganen
nu tot stand
oj verkeren in een stadium van voorbereiding.
Wie ze in hun
verschillende
vormen nu eens naast elkaar legt, ziet over.eenkomsten
(als gevolg van de eisen die het Rijk stelt)
en
typische verschillen
(daartoe biedt het Rijk ook de ruimte).
Met toestemming
van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn
te Rotterdam
nemen we hieronder
enkele passages over uit
het tijd$chrijt
'Maasmondig',
dat door de Rotterdamse
stichting wordt uitgegeven. De bijdragen
hierin zijn van de hand
van W. Wingerden,
Ir. S. Maso en dTis. J. G. Leibbrandt.
De
redactie neemt zich voor om in volgende nummers
van Humanitas
de lezers voor te lichten
over de situatie
in andere
steden, en over de ideeën en meningen die daar over bestaan.

rotterdam: stichting raad voor
het maatschappelijk welzijn
de raad der gemeente

rotterdam besluit:

getekend met ingang van 1 januari 1967:
1. De statuten van de Stichting Raad van Overleg voor het Maatschap-

pelijk Welzijn te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:
naam en zetel. artikel 1

De stichting is genaamd "Stichting Raad voor het Maatschappelijk Welzijn" en is gevestigd te Rotterdam.
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doel. artikel 2
Zij stelt zich ten doel de bevordering van het plaatselijk maatschappelijk
welzijn, waaronder met name begrepen het maatschappelijk werk en de
sociale opbouw op stedelijk en wijkniveau.
middelen. artikel 3
Zij tracht dit doel te bereiken door:
1. het optreden als overlegorgaan van de gemeentelijke overheid en de
plaatselijke organisaties voor maatschappelijk welzijn;
2. het doen van aanbevelingen aan het gemeentebestuur en aan verder
daarvoor in aanmerking komende instanties en organisaties op het terrein van de doeleinden der stichting;
3. het verrichten of doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek en
het geven van voorlichting ten dienste van de behartiging van het plaatselijk maatschappelijk welzijn;
4. het bieden van hulp bij het uitvoeren, het doen uitvoeren en, zo nodig,
het zelf uitvoeren van gemeenschappelijke taken van plaatselijke organisaties voor maatschappelijk welzijn;
5. het behartigen van de sociale belangen van hen, die de gevolgen van
stedelijke saneringsmaatregelen ondervinden;
6. het bevorderen van de aanpassing van nieuwe bewoners aan de stedelijke samenleving en in het bijzonder van hen, die zich in de nieuwe
stadswij ken vestigen;
7. het bevorderen van de instelling, waar gewenst, van wijkopbouworganen en het verlenen van bijstand aan deze organen, alsmede aan de
wijkraden, voorzover deze zich met sociale wijkopbouw bezig houden en
bijstand wensen;
8. andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

1. organisatorische

opzet

Op 1 januari 1967, de datum waarop de akte voor de nieuwe stichting
"Raad voor het Maatschappelijk Welzijn" verleden werd, werd de laatste
stap gezet voor wat betreft de gemeentelijke voorbereidingen rond de geboorte van het huidige stedelijk welzijnsorgaan.
Voor zoveel nodig is in de statuten van de nieuwe stichting rekening gehouden met de eigen aard en de eigen doelstelling van beide werksoorten
sociaal opbouwwerk en maatschappelijk werk. Met name komt dit tot
uidrukking bij de samenstelling van het bestuur. Dit bestuur bestaat uit
20 leden. Vier van hen komen uit de overheidssfeer, nI. de door b. en w.
uit hun midden aan te wijzen voorzitter en drie door de gemeenteraad
uit zijn midden aan te wijzen leden. Van de resterende 16 leden komen
acht voort uit de maatschappelijk werksektor en acht uit de opbouwsektor. Van eerstbedoelde groep worden vier leden onderscheidenlijk
voorgedragen door de Stichting voor Gereformeerd Maatschappelijk
Werk, de afd. Rotterdam van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk "Humanitas", de Stichting Katholiek Maatschappelijk Centrum en de Stichting Kerkelijk Sociale Arbeid der Hervormde Gemeenten. De overige vier leden komen voort uit de kringen van de hiervoren
niet vermelde plaatselijke organisaties voor maatschappelijk werk. De
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laatste groep van acht leden representeert het sociaal opbouwwerk. Hun
benoeming (of ontslag) is niet gebonden aan een voordracht van of
overleg met bepaalde organisaties. Als voorwaarde geldt slechts dat zij
representatief geacht moeten kunnen worden voor de Rotterdamse bevolking, en voorts dat van hen op grond van hun kennis van en kontakt
met maatschappelijke voorzieningen en aktiviteiten een bijdrage tot het
werk der stichting mag worden verwacht.
De statuten voorzien voorts in de mogelijkheid, dat het bestuur uit zijn
midden kamers vormt, waaraan het een deel van zijn taken opdraagt.
Hiermede is beoogd zonodig te voorzien in de behoefte om maatschappelijkwerkzaken of opbouwzaken toch in eigen kring te blijven behartigen. Het bestuur heeft echter van deze mogelijkheid tot nu toe geen gebruik willen maken, aangezien dit de met de versmelting tot één stichting
nagestreefde coördinatie weer zou kunnen belemmeren.
bureau

Het bestuur wordt in de uitoefening van zijn taak bijgestaan door een
bureau. Bij de personeelsformatie van dit bureau is wel rekening gehouden met het praktisch verschil in beide werksoorten, die elk een eigen
deskundigheid vragen. Er is een tweehoofdige direktie, t.w. één direkteur
Sociaal Opbouwwerk en één direkteur Sociale Dienstverlening. Dezen dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen
het bureau, maar elk van hen heeft de leiding van en verantwoordelijkheid voor de zaken die onder zijn afdeling ressorteren.
Als secretaris (tevens adviserend lid) van het bestuur is in de statuten
aangewezen het hoofd van de secretarie-afdeling Sociale Zaken en Volksgezondheid of diens plaatsvervanger. Deze functionaris dient namens het
bestuur het dagelijks toezicht te houden op de werkzaamheden van het
bureau en zorg te dragen voor de coördinatie daarvan.
commissies

Het bestuur kan zich voorts voor de behartiging van bepaalde vormen
van maatschappelijk welzijn doen bijstaan door commissies; waarin zomogelijk één of meer bestuursleden zitting hebben.

2. afdeling sociaal opbouwwerk
inspraak

Het sociaal opbouwwerk stelt zich ten doel de burger meer inspraak te
geven bij de behartiging van de gemeenschapsbelangen, maar hem daarbij ook een eigen verantwoordelijkheid te laten dragen. Deze inspraak èn
deze verantwoordelijkheid dwingen hem zich meer bewust te worden van
de gemeenschap waarin hij zijn plaats heeft, het bestaan en functioneren
van de diverse groeperingen en maatschappelijke verbanden in die gemeenschap, hun noden en behoeften. Pas dan immers zal hij over voldoende inzicht beschikken om af te wegen, welke voorzieningen werkelijk
nodig zijn en welke daarvan weer het meest dringend oplossing vragen.
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Het zal duidelijk zijn, dat dit geen eenvoudige zaak is. Ook niet, al blijft
het gebied waarvoor men deze medeverantwoordelijkheid draagt, beperkt
tot dat van een overzichtelijk geheel als een wijk. En vooral niet, omdat
met dit werk eigenlijk nog pas een aanvang wordt gemaakt. De gedachte
is voor de burger nieuw, het werk is nieuw. Het samen praten, samen
denken en samen doen, samen de verantwoordelijkheid dragen en soms
ook eigen belangen achter stellen bij die van andere groeperingen in de
wijk, is in enkele wijken wel in aanzet aanwezig, maar moet nog geheel
worden uitgebouwd. Dit is een proces, dat soms vlot, soms stroef kan verlopen. Het is onder meer de taak van de afdeling Sociaal Opbouwwerk
om dit proces in de wijken te begeleiden, d.w.z. bijstand en voorlichting
te geven, te adviseren en mee te denken, telkens wanneer dit nodig is en
wordt gevraagd.
sociale wijkopbouw

Vorenstaande korte schets is uiteraard niet volledig, noch voor wat betreft de sociale opbouw op wijkniveau, noch voor wat betreft de totaliteit
van het opbouwwerk. Voor de wijken zal dit direct duidelijk zijn, wanneer
men zich realiseert, dat elke wijk zijn eigen karakter, zijn eigen structuur,
zijn eigen specifieke moeilijkheden en behoeften heeft. In alle gevallen
geldt echter dat, wil de wijkopbouw kans van slagen hebben, men bereid
moet zijn er samen zijn schouders onder te zetten. De wijkbevolking
zal optimaal vertegenwoordigd moeten zijn in het wijkgebouworgaan terwijl ook een optimale communicatie verzekerd moet zijn. Pas dan immers
zullen alle noden en behoeften van de wijk aan het licht kunnen komen.
Via een in onderling overleg opgesteld prioriteitsschema zal aan die noden
en behoeften gewerkt moeten worden, oplossingen gevonden worden en
gezocht naar middelen om die oplossingen te realiseren, soms met behulp
van de overheid, soms geheel op eigen kracht.
Die noden en behoeften liggen niet alleen op het terrein van de materiële
voorzieningen, maar ook in de immateriële sfeer. Het zijn vaak de materiële voorzieningen die het eerst de aandacht krijgen, maar juist met
de intensivering van de kontakt en tussen personen en instellingen in de
wijk (relatieopbouw) , groeit het inzicht dat er ook immateriële noden en
behoeften zijn waarvoor men gezamenlijk oplossingen kan vinden.
Voor de wijze van samenstelling van het wijkopbouworgaan met zijn vertakkingen in de wijk, zomede voor de werkwijze die een optimale communicatie zoveel mogelijk waarborgt, is door het bureau een schema
ontworpen.
Uit het vorenstaande zal duidelijk zijn dat sociaal opbouwwerk niet iets
is wat je uit de grond kunt stampen. Integendeel, het is een langdurig
proces, waarin de volgende fasen kunnen worden onderscheiden:
a. diagnose (onderzoek)
b. motivatie (voorlichting)
c. planning
d. milieu- en relatieverbetering.
De voornaamste taken van de afdeling opbouwwerk van het Bureau liggen dus eveneens op het terrein van onderzoek, voorlichting, planning en
opbouwwerk.
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3. afdeling maatschappelijk

werk (sociale dienstverlening)

. bereikbaarheid

Helaas moet worden vastgesteld, dat de sociale dienstverlening en in het
bijzonder het iets nauwer gebied van het maatschappelijk werk niet in
voldoende mate bereikbaar is.
Vele en velerlei belemmeringen blijken te liggen op de weg van hen, die
hulp zoeken voor hun sociale moeilijkheden.
Voor een deel gaat het hier om weerstanden die historisch of psychologisch zijn bepaald, voor een ander deel betreft het onbekendheid met de
hulpbronnen. Het gebied van de sociale dienstverlening is voor iedereen
die er beroepshalve niet dagelijks mee bezig is in hoge mate onoverzichtelijk. Waar men in het maatschappelijk werk zelf al tobt met ingewikkelde verwijzingsprocedures moet het voor de hulpzoekende zelf zijn, alsof hij zich in een jungle begeeft. Deze situatie brengt de beschikbaarheid
van de aanwezige hulpbronnen in gevaar.
De Raad voor het Maatschappelijk Welzijn heeft, als punt van samenkomst van particulier en kerkelijk initiatief en overheid, tenaanzien van
deze problematiek wezenlijke taken. In de eerste plaats die van de "bewegwijzering" van de Rotterdamse samenleving. Beter dan ons te begeven in abstracte uiteenzettingen is het wellicht in dit verband te wijzen
op enkele projecten, waar de Raad zich op 't ogenblik daadwerkelijk en
intensief mee bezighoudt. Gewezen kan worden op het instituut van de
sociaal raadslieden, dat, naar mag worden verwacht na een periode van
gedegen voorbereiding omstreeks juni 1968 zal gaan functioneren. De
raadslieden zullen sociale wegwijzers bij uitstek worden.
Dan is er de ontwikkeling van de dienstencentra, thans nog bedoeld voor
bejaarden, maar met de mogelijkheid op den duur een bredere doelstelling te verkrij gen.
De dienstencentra zullen de op wijkniveau aanwezige hulp- en ontplooiingsmogelijkheden voor bejaarden voor zover nodig gaan coördineren,
verder zullen zij moeten voorzien in zich voordoende lacunes. Op wijkniveau - en gedragen door wijkbevolking zelf - zullen zij de centrale,
voor een ieder duidelijk herkenbare "Toegangspoort" moeten worden tot
het gebied van de bejaardenzorg. Een dergelijke "toegangspoort" wordt
op 't ogenblik in één van de oude wijken, bij wijze van experiment, ook
opgericht door en ten aanzien van het algemeen individueel maatschappelijk werk.
.
Bij de ontwikkeling van deze en dergelijke initiatieven vervult de Raad
en zijn bureau adviserende en andere service-verlenende taken. De Raad
heeft dank zij zijn samenstelling en door een - naar wij mogen hopen
binnenkort - voldoende geëquipeerd apparaat de mogelijkheid voortdurend attent te zijn op en stappen te ondernemen ten aanzien van gewenste vormen van samenwerking en coördinatie.
In het raam van de aktiviteiten van de Raad is het bijvoorbeeld mogelijk
van de aanvang af bij nieuwe initiatieven te letten op een goede afstemming van het beleid van de Gezinsverzorgingsinstelling op dienstencentra. Of, een ander voorbeeld, samenwerking te bevorderen tussen
initiatieven van het algemeen individueel maatschappelijk werk en het
clubhuismaatschappelijk werk.
Ook de historisch en psychologisch bepaalde belemmeringen op de weg
van de hulpzoekende, vragen de aandacht van de Raad. Het zijn veelal
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emotioneel diep gewortelde weerstanden, taaie misverstanden en vooroordelen dit het optimaal functioneren van het maatschappelijk werk
bedreigen. Slechts door middel van een stelselmatig ten uitvoer gelegd
voorlichtings- en public relationsbeleid mogen wij hopen op de lange
duur deze belemmeringen te overwinnen. Er ligt hier een immens werkterrein voor de afdeling voorlichting van het bureau van de Raad. Ook
dit werkterrein wordt bij wijze van serviceverlening bewerkt: voor de
afzonderlijke instellingen is het vrijwel ondoenlijk zelf deze "klimaatsbeinvloedende voorlichtingsaktiviteiten" in voldoende mate te ondernemen.
Niet alleen missen zij daarvoor de middelen en de mankracht, ook zou
hun optreden los van elkaar weinig effectief, ja zelfs schadelijk kunnen
zijn voor het beeld van het maatschappelijk werk bij de buitenwacht.
De voorlichtings- en public relationsaktiviteiten kunnen zich niet beperken tot de benadering van (potentiële) cliënten van het maatschappelijk werk. Wil het maatschappelijk werk in onze samenleving tot zijn
recht kunnen komen, dan is het nodig, dat ook de omgeving van de cliënt
de door het maatschappelijk werk geboden hulp positief waardeert. Om
een kras voorbeeld te noemen: de resultaten van het reclasseringswerk
worden voor een groot deel mede bepaald door de wijze waarop de samenleving bereid is de reclassent tegemoet te treden.
Het voorlichtingbeleid - dat hier al heel spoedig raakt en zelfs overgaat
in aktiviteit en van sociale opbouw - dient er op te zijn gericht de betrokkenheid van de samenleving bij - haar eigen! - hulpbronnen te
aktiveren. Sociale dienstverlening kan slechts tot haar recht komen
indien zij zich gedragen weet door brede lagen van de bevolking.
De werving van bestuursleden, van vrijWillige hulpkrachten, van sympathie en begrip dient dan ook voortdurend hoog genoteerd te staan.
Waar wij spraken van de "bereikbaarheid" van de sociale dienstverlening, gingen wij uit van de bestaande hulpbronnen. De ontstaansgeschiedenis van de hulpverlenende instituten garandeert echter geenszins,
dat voor alle vormen van sociale nood aangepaste hulpmogelijkheden
aanwezig zijn.
Voortdurend worden er nog nieuwe gebieden ontdekt, waar hulp geboden
is; anderzijds verouderen sommige hulpvormen. Het hele bestel van
sociale voorzieningen is in onze maatschappij voordurend in beweging,
overigens vaak te langzaam. Het is voor de afzonderlijke instellingen en
werksoorten, maar ook voor de overheid een zware opgave wat betreft
de te bieden voorzieningen voortdurend "bij" te blijven.
In de Raad voor het Maatschappelijk Welzijn hebben de gemeentelijke
overheid en het particulier en kerkelijk initiatief zich een orgaan verschaft dat hen moet bijstaan bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging
van een slagvaardig beleid, dat berust op een verantwoorde vaststelling
van prioriteiten. De aan het bureau van de Raad te verbinden afdeling
sociaal-wetenschappelijk onderzoek krijgt wat dit betreft een uiterst
belangrijke functie. Er zal gebruik dienen te worden gemaakt van onderzoektechnieken, die snel tot resultaten leiden. Alleen op die wijze kan
tot een alert beleid worden bijgedragen. De afdeling onderzoek zal onder
meer tot taak krijgen de gegevens te verwerken die onder meer door de
sociaal raadslieden en de leidinggevende krachten in de dienstencentra
worden aangedragen. Deze functionarissen vervullen voor het bureau van
de Raad een luisterpostfunctie in de wijken. Zij hebben als het ware de
vinger aan de pols; uit de gegevens die zij aandragen zullen belangrijke
aanwijzingen voor het te voeren beleid kunnen worden verkregen.
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RECLASSERING

reclassering een actie program
onder jongeren

Na een experimentele fase is sinds enige tijd op initiatief van onze
vereniging een actie op gang gekomen, waarover wij u in onderstaand artikel met genoegen willen inlichten.
Het was op de conferentie over 'de image van de misdaad' in 1966
dat de gedachte ontstond om onder jongeren - een groep die op de
conferentie weinig vertegenwoordigd was - een peiling te houden
met betrekking tot de onder hen levende opvattingen over 'misdaad
en misdadigers'.
De sectieraad reclassering van onze vereniging heef.t deze suggestie
vastgehouden en met de hulp van een aantal voor dit onderwerp gegeïnteresseerde conferentiedeelnemers verder uitgewerkt. Uitgangspunt van de gedachte was, dat de 'image van de misdaad' in de
toekomst in overwegende mate bepaald zal worden door de kijk die
jongeren van nu op deze problemen hebben, of zich eigen zullen maken.
De vraag was nu hoe deze gedachte uit te werken in een actieprogram. Dat bleek wat minder gemakkelijk. De eerste vraag, waarvoor wij stonden was: over welke leeftijdsgroep hebben we het eigenlijk als we van jongeren spreken. Na ampele overweging werd gekozen voor jongeren van ::!: 17 tot ::!: 23 j aar, omdat naar het oordeel
van hen die met deze jongeren omgaan in het bijzonder rin de leeftijdsgroep veranderingen te constateren waren in de wijze waarop de
maatschappelijke normen worden benaderd. Als factoren die hiertoe
bijdragen worden dan genoemd: de verstedelij king, het veranderde
gezinspatroon en de verschuivingen in culturele situaties.
wie doen er mee?

Het was in het bijzonder de Moderne Jeugdraad, die uit dit oogpunt
grote belangstelling voor ons plan aan de dag legde. Deze jeugdraad
(de benaming modern stamt nog uit èen vroegere periode) is een
landelijk overkoepelende organisatie van vijf organisaties, te weten:
'Ruimte' (voortgekomen uit de vroegere A.J.C.); de Humanistische
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Jongerengroep; het NIVON-jongerenwerk; het N.V.V.-jongerencontact
en het Ankerclubhuiswerk.
Zo ver gekomen, zochten wij naar medewerkers voor een landelijke
werkgroep. Van meet af aan stond voor ons vast dat de actie een
wetenschappelijke inslag moest hebben en dat hiervoor een nauwkeurig samengestelde vragenlijst en bewerking van de daarop -te geven antwoorden de aangewezen weg zou zijn. Milts gespreid over een
groot en verscheiden aantal jongeren zou deze enquête een antwoord
kunnen geven op de vraag naar hun opvattingen over een aantal
problemen op crimineel terrein, verwant aan het probleem van 'straffen
en helpen'.
Vandaar dat wij allereerst uitzagen naar wetenschappelijke medewerkers en deze na enig polsen vonden in de personen van dr. G. P.
Hoefnagels, criminoloog, als lector verbonden aan de Hogeschool te
Rotterdam, en drs. T. Fris, medewerker van het Nederlands instituut voor preventieve geneeskunde te Leiden (afdeling Volksgezondheid). Dit instituut bleek bovendien bereid, gelet op het belang van
zulk een onderzoek, om de heer Fris in staat te stellen middels de
eigen apparatuur de aanzienlijke verwerking van het enquêtemateriaal
voor rekening van het instituut te nemen.
de

opzet van ons actieprogram

Maar een enquête alleen was ons niet voldoende. Dat hadden we _
mits daarvoor het geld beschikbaar was geweest - ook aan een
speciaal hiervoor geëigend instiltuut kunnen opdragen. We waren dan
wel en wellicht op vrij korte termijn, het nodige te weten gekomen,
maar het was gebleven bij een momentopname. We wilden ook de
gedachtenwisseling over de problemen, waarmede de vragenlijst de
jongeren confronteert, op gang brengen; om het kort te zeggen: we
wilden naast onderzoek ook 'beweging.' Daardoor ontstond een programma voor drie discussieavonden, volgend op een spontaan invullen van de vragenlijst. In dit artikel willen wij u de details van dit
programma onthouden. Genoeg zij, dat het niet de bedoeling is om
in deze discussie voorlichting te geven, al is er dan wel bij tenminste
twee van de drie discussiegesprekken een deskundige linformator aanwezig om eventueel een correctie aan te kunnen brengen, wanneer
een bepaald verkeerde mening zou ontstaan.
Een methode werd bedacht om aan het eind van deze discussies op
wetenschappelijk verantwoorde wijze te kunnen 'meten' of en in
welk opzicht er door de gesprekken wel of niet wijzigingen in de
opvattingen ontstaan.
Voor deze actie zochten wij vervolgens ondersteuning in de kringen
van jeugdorganisaties. De Moderne Jeugdraad is reeds genoemd.
Hiervan is drs. G. C. de Haas in onze actie de vertegenwoordiger
(van de bij hen aangesloten organisaties noemen wij de heer M. W.
Verduyn, landelijk functionaris van het Humanistisch Verbond voor
het jongerenwerk). Door het contact met de heer S. Landheer, directeur van de Gereformeerde Jeugdraad in Den Haag (tevoren
werkzaam in de reclassering)' en de heer G. J. Doornkate, staffunctionaris van de Katholieke Jeugdzorg in Amsterdam, die beiden hun
medewerking toezegden, kreeg onze landelijke actiegroep een alge62

meen en open karakter, hetgeen voor onze actie erg bevorderlijk is.
Nu de actie blijkt te slagen' zoeken wij meer landelij ke jongerenorganisaties om in onze actie 'te betrekken.
Van belang is ondermeer dat het onderzoek, wil oot slagen, zich
over een groot en zo verscheiden mogelijk aantal jongeren van verschillend type uitstrekt). Zo bij voorbeeld niet alleen over grote
stadsjeugd en leden van traditionele organisaties in de steden, maar
ook plattelandsjongeren en vrije jeugdgroepen. Een begin met het
benaderen van deze groepen is reeds gemaakt.
Uiteraard hebben wij ons in het begin wel eens afgevraagd of de.'
jongeren ons program niet als min of meer opgedrongen zouden beschouwen. Het tegendeel blijkt echter het geval. Zowel de le'iding
als de jongeren zelf werken, na enige voorbereiding, enthousiast er
aan mee.
een reclasseringsbelang'

Dat de reclasseringsinstellingen onze actie willen ondersteunen heeft
ons nimmer zorgen gebaard. Wel is waar is het program niet van
het etiket 'reclassering' voorzien, omdat wij menen dat er eerst een
beter begrip moet ontstaan over een aantal problemen op crlimineel
'terrein, waarbinnen de reclassering een helpende functie wil verrichten. Het reclasseringswerk heeft ongetwijfeld belang bij het ontstaan van een meer genuanceerde denkwijze over 'misdaad en straf'
in ons land, wil het 'helpen' ook beter begrepen worden.
Wij doen dan ook nimmer tevergeefs een beroep op (plaaJtselijke)
jreclasseringsbureaus, wanneer het gaat om een medewerking van
,een reclasseringsambtenaar - iemand die op het brede terrein van
~ons onderzoek genoegzaam thuis is - als informator bij de discusIsiegesprekken.
IPlaatselijk komt onze actie op gang doordat wij pogen een kleine
'stuurgroep' van bij voorbeeld drie of vier geïnteresseerde en bij het
,maatschappelijk werk (o.a. reclassering) of jeugdzorg betrokken per,sonen samen te stellen, die de contacten met plaatsel~jke jongerenigroepen opnemen. Deze stuurgroepen betrekken, zodra enkele groewen hun medewerking hebben toegezegd, het benodigde materiaal
,Viahet centraal bureau van Humanitas.
wat te doen met de resultaten?

,De actie blijft voorlopig een experimenteel karakter dragen. Eind
,1968 zal de landelijke actiegroep de tot dan bereikte resultaten over;:ZiÏenen besluiten hoe op deze weg verder te gaan. Ondermeer denken
!wij aan het tevens organiseren in het komende jaar van (een) grotere manifestatie(s), in een vorm die bij de jongeren aanslaat en
Iwaaraan dan de pers een wijdere bekendheid zou kunnen geven. Uit
"de resultaten van het onderzoek en uit de verslaggeving door de
groeps (gespreks) leiders zal moeten blijken welke pun ten essentiëel
'zijn in de ruttitude van jongeren met betrekking tot de problemen die
,verband houden met strafbare gedragingen in de maatschappij .
.Wij stellen ons voor lin een later stadium in de vorm van een publika:tie naar buiten te treden.
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In dit verband is zeer interessant
de teach-in die op 4 juni in Utrecht
op initia'tief
van twee middelbare
scholieren
werd gehouden
over
i'Reageren op misdaad en straf'. Op het moment dat wij dit schrijyen is deze bijeenkomst
nog toekomst, maar linmiddels zult u door
persverslagen
wel van 'deze voor West-Europa
unieke teach-in',
zoals het persbericht luidt, op de hoogte zijn.
Het ligt in ons voornemen om te zijner tijd met de organisatoren
van
deze teach-in, het Nationaal bureau voor reclassering,
in overleg met
.de initiatiefnemers,
te bespreken in hoeverre onze actie als followup van deze gebeurtenis
in het komende seizoen dienst zou kunnen
doen.
Het is nog niet zo lang geleden dat in opdracht van de Vereniging
van reclasseringsinstellingen
een u~tvoerig rapport werd uitgebracht
dat de titel draagt:
'Beeld van de reclassering'.
In het decembernummer van ons blad werd een resumé van dit rapport opgenomen.
In dit onderzoek onder de bev'olking kwam de reclassering
er niet
slecht af, maar wel iis duidelijk gebleken dat er in de bevolking weinig of geen bekendheid is met de feitelijke situatie in de reclassering.
Wij herhalen dit hier nog eens, omdat ongetwijfeld bij de actie onder de jongeren zal blijken dat onbekendheid
met een aantal essentiële feitelijkheden
met betrekking tot misdaad en straf de vraag zal
doen rijzen, wat hieraan
te doen. De actiegroep
veronderstelt
dan
ook dat een 'tweede fase zal moeten bestaan uit een op de jongeren
afgestemde vorm van voorlichting over een aantal zaken die niet onbekend mogen blijven.
een verder strekkende gedachte.
De reden waarom wij u zo uitvoerig over de beschreven
actie hebben ingelicht is niet alleen omdat wij vinden dat het kader van onze
vereniging op de hoogte behoort te zijn van een activiteit, waarvan
het initiatief bij Humanitas ligt. Er is nog een andere reden. Wij _
en nu spreek ik mede namens directie en staf van ons centraal bureau - hebben ons afgevraagd of een actie als deze, die zich duidelijk beweegt op het terrein van de public relations, niet evenzeer model zou kunnen staan voor soortgelijke acties op ander terrein van
het maatschappelijk
werk. Ons werk is immers moeilijk of niet vJÎsueel te maken voor de bevolking en dat is een belemmering
voor
een goede beeldvorming. Bovendien rijst telkens weer de vraag hoe
de bevolking bij ons werk te betrekken. Welnu, afgaande op de animo, waarmee jongeren
blijken te reageren
op een actie, die hen
confronteert
met bepaalde maatschappelijke
problemen en hen daardoor openstelt voor een - op laJtere leeftijd - te dragen mede-verantwoordelijkheid
voor het oplossen van deze steeds meer de aandacht opeisende problemen, kunnen we ons afvragen of er niet (een)
ander(e)
gebied(en)
van het maatschappelijk
werk dichter
bij de
bevolking (j ongeren en/ of volwassenen ) te brengen is (zij n). Want een
actie onder volwassenen lijkt mij niet minder van belang. De heer
Fris heeft inmiddels, om naast de enquete onder de jongeren
een
indruk te kunnen krijgen van de houding van volwassenen, in overleg
met de afdeling Leiden van onze vereniging,
eenzelfde' vragenlijst
aan een aantal Humanitas-Ieden
voorgelegd. We zouden ons kunnen
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voorstellen dat ook andere afdelingen hiervoor belangstelling hebben.
, Maar ook een actie onder volwassenen buiten onze rijen kan voor een
aantal organisaties een dankbaar programma opleveren en daardoor
wellicht de afstand tussen hen die op directe wijze een organisatie
voor maatschappelijk werk (in ruime zin, voegt onze doelstelling er
aan toe) steunen en de overige bevolking die geen of andere interesse hebben, overbruggen. Maatschappelijke problemen zijn zaken van
belang voor de gehele bevolking.
P. E. HUTTE
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algemene bijstandswet (VIII)

enkele uitspraken
op beroepschriften
bijstandswet

van de kroon
algemene

noodzakelijke kosten van 'het bestaan'

Door betrokkene, die op 9 februari 1966door haar echtgenoot is verlaten,
is op 23 februari 1966 bijstand gevraagd in de noodzakelijke kosten van
het bestaan.
Burgemeester en Wethouders hebben bijstand verleend overeenkomstig
de in de gemeente geldende richtlijnen, ingaande 20 februari 1966.
Nadat betrokkene daartegen bezwaar had gemaakt werd het bedrag van
de bijstand verhoogd tot f 71,44 per week, aangezien aanvankelijk het
bedrag van de huishuur verkeerd was berekend.
Tegen deze uitspraak is betrokkene in beroep gekomen bij Gedeputeerde
Staten, die bepaalden dat de bijstand dient te worden verleend ingaande
9 februari 1966.
Betrokkene is tegen deze beslissing van G.S. in beroep gegaan bij de
Kroon, waarbij zij onder meer verzocht in staat te worden gesteld, althans in materiële zin, een enigszins menswaardig bestaan te voeren,
passend in het huidige sociale klimaat en afgestemd op haar omstandigheden en mogelijkheden.
De Kroon overweegt als volgt: De Algemene Bijstandswet beoogt slechts
te voorzien in de noodzakelijke kosten van 'het bestaan'. Blijkens de ge.schiedenis van de totstandkoming van deze wet moeten hieronder worden verstaan de kosten, welke naar de eisen der samenleving in een
concrete situatie als noodzakelijk moeten worden aangemerkt.
De grief van betrokkene voor zover betrekking hebbend op het verkrijgen van bijstand, welke zij in haar situatie nodig acht, is derhalve
ongegrond. Verder moet worden nagegaan of de betrokkene met de toegekende bijstand over voldoende middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.
Uit de stukken blijkt, dat betrokkene per week aan huur moet betalen
.f 18.47en wegens ziekenfonds f 4,97, terwijl zij in verband met een voorgeschreven dieet f 5,- per week extra kosten heeft. Verder dient rekening te worden gehouden met f 2,50 per week als vakantie-uitkering.
Gelet op vorenstaande is de Kroon van oordeel, dat in dit geval een bijstand van .f 78,- per week als noodzakelijk en voldoende moet worden
aangemerkt.
Met handhaving voor het overige van de beslissing van G.S. werd bepaald,
dat B. en W. gehouden zijn betrokkene f 78,- per week bijstand te verlenen (K.B. 6 december 1967,nr. 8).
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schadevergoeding, tot de betaling waarvan
deeld en kosten van advocaat.

bij rechterlijk

vonnis veroor-

Bijstand is gevraagd in de kosten van schadevergoeding,
tot de betaling
waarvan betrokkene bij rechterlijk
vonnis veroordeeld is alsmede de
kosten van een advocaat.
B. en W. hebben afwijzend op de aanvraag beslist.
Ook het bezwaarschrift
wordt afgewezen aangezien naar het oordeel
van B. en W. deze kosten niet behoren tot de noodzakelijke
kosten
van het bestaan.
Het beroep bij G.S. wordt ongegrond verklaard. Het College heeft hierbij
overwogen, dat de financiële positie van betrokkene voldoende is om zelf
een betalingsregeling
te treffen, hetgeen ook blijkt uit het feit, dat
de kosten inmiddels zijn voldaan.
Tegen deze uitspraak heeft betrokkene hoger beroep aangetekend
bij
de Kroon, die als volgt overweegt.
Gelet op de omstandigheden,
waaronder de kosten zijn ontstaan kunnen
deze niet worden gerekend te behoren tot de noodzakelij ke kosten van
het bestaan. Derhalve is terecht bijstand geweigerd.
Beroep ongegrondverklaard.
(K.B. 1 december 1967, nr. 23).
aftrekbepaling
t.r.m.
(tijdelijke
rijksgroepsregeling
mindervaliden);
overbruggingsperiode
van 1 jaar met betrekking
tot overgang t.b.m.
(tijdelijke bijstandsregeling
mindervaliden)
Op een desbetreffende
aanvraag is door B. en W. op de voet van de
t.b.m. bijstand verleend ingaande 1 januari 1965 ad f 185,55 per maand,
waarop in mindering wordt gebracht een bedrag ter zake van alimentatie
welke door de vader aan betrokkene wordt betaald ad f 75,- per maand,
zodat resteert een bedrag van f 110,55 per maand.
Het bezwaarschrift
wordt afgewezen op grond van de overweging, dat
de T.R.M. geen mogelijkheid biedt tot afwijking van de zogenaamde
aftrekbepaling
(Artikel 8 van de destijds geldende T.R.M., Stb. 1964,
nr. 554).
Het bij G.S. ingediende beroepschrift
wordt ongegrond verklaard.
6. beslissing wethouder

op aanvraag

om bijstand

niet rechtsgeldig

Op een vraag om bijstand is afwijzend beschikt door de wethouder van
Sociale Zaken van de gemeente.
Het bij B. en W. ingediend bezwaarschrift
wordt ongegrond verklaard.
Hiertegen is betrol{kene in beroep gekomen bij G.S., die bepaalden, dat
de gevraagde bijstand moet worden verleend.
B. en W. zijn tegen deze uitspraak in beroep gekomen. bij de Kroon, die
als volgt overweegt. In dit geschil dient vooreerst te worden nagegaan
of op de vraag om bijstand rechtsgeldig is beschikt.
Het stelsel van de A.B.W. komt hierop neer, dat op een aanvraag om bijstand door B. en W. dan wel - indien de gemeenteraad met toepassing
van artikel 72 A.B.W. een College voor de verlening van bijstand heeft
ingesteld - door dit College wordt beschikt.
Een goede uitvoering van deze wet kan er weliswaar toe leiden, dat ten
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aanzien van de voorbereidingen en ook, voor wat onderdelen betreft,
ten aanzien van de nadere uitwerking van beslissingen op aanvragen
van dit stelsel wordt afgeweken, doch het zonder meer nemen van deze
beslissingen anders dan door B. en W. c.q. het College voor de verlening
van bijstand, vindt noch in de A.B.W., noch in enige andere wettelijke
regeling steun en is mitsdien niet aanvaardbaar.
Wat het onderwerpelijk geschil betreft is op grond van het verhandelde
op de openbare vergadering van de afdeling van de Raad van State voor
de Geschillen van Bestuur komen vast te staan, dat op aanvraag om
bijstand niet door B. en W. is beslist.
Gelet op het vorenstaande kan de desbetreffende beslissing niet worden
gehandhaafd en behoort het besluit van B. en W., waarbij die beslissing
werd bevestigd te worden vernietigd.
G.S. hebben derhalve ten onrechte op de hoofdzaak een beslissing gegeven.
Besluiten van de wethouder, B. en W. en G.S. vernietigd.
(K.B. 18 december 1967,nr. 10).
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