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WOORD VOORAF

Aan het einde van dit werkstuk gekomen ben ik mij ervan bewust,
dat veel onbesproken is gelaten en veel onvolledig behandeld  werd.  Voor
deze fragmentarische behandeling heb ik slechts een excuus: de be-
handelde materie is even complex als het leven inhoudsvol is. De tijd
heeft mij genoodzaakt een keuze uit de stof te maken; daarbij heb ik
niettemin getracht de problematiek van de bejaarden middels een on-
derzoek zo volledig mogelijk op te sporen.

Als kernproblemen kwamen naar voren:
a. Huisvestingsproblematiek.
b. Problematiek der welvaart in stoffelijke zin.
c. Problematiek der welvaart in onstoffelijke zin, te weten:

- voorbereiding op het pensioen;
- tijdsbesteding;
-  het sociaal welzijn der bejaarden en de hiermee verband houdende

organisatie-problematiek.
Deze kernproblemen had Confusius reeds begrepen, toen hij 25 eeuwen

geleden de wens uitte: 'Iedere grijsaard moge datgene bezitten, wat
hij nodig heeft om tot het einde van zijn dagen in zijn levensbehoeften
te voorzien' *).

Niettegenstaande de betrekkelijke onvoldaanheid over de onvolledig-
heid van dit geschrift staat het mij helder voor de geest, dat  ik - ertoe
aangezet door velerlei omstandigheden - slechts in staat ben geweest
dit werk te voltooien dank zij de opofferingen en de toewijding van ve-
len.

Op de eerste plaats denk ik hierbij aan mijn vader en moeder, die
mij in de gelegenheid gesteld hebben te studeren aan de Katholieke
Economische Hogeschool. Op deze Hogeschool mocht ik onder leiding
van professoren en lectoren de zo noodzakelijke kennis voor mijn we-
tenschappelijke vorming vergaren.

Met dankbaarheid denk ik  aan de ondervonden medewerking van  Prof.
Dr. F.J.H.M. van der Ven en Prof. Dr. J. Godefroy, die de eerste aan-
zet van dit geschrift hebben mogelijk gemaakt.

Niet genoeg kan ik de hulp waarderen van mijn beide promotoren,
Prof.Dr. J.A. Stalpers en Prof.Mr. J.J.H. van der Ven, die de zo nood-
zakelijke kritische kanttekeningen geplaatst hebben. Slechts door deze
kanttekeningen kon dit werkstuk worden, wat het nu is.

*) Polys Modinos: Dialoog metde mensen, in: Euros, nr.2, Winter 1964/1965, blz.97
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Op deze plaats  wil  ik ook diegenen danken,  door  wier  hulp  ik in staat
was dit proefschrift te verwezenlijken:
- Met name mogen hier genoemd worden: Dhr en Mevr. Van Mechelen,

benevens Mevr. M. Stroecken-Schelfhout, Mej. C. Damen  en  Mej.
L. Dekkers, die talloze uren aan dit werkstuk gaven.

- Speciale dank  wil ik brengen aan Dhr M. Mentzel,  die het gehele
manuscript met mij doorgewerkt heeft, benevens Dhr P. v.d.Bilt,
Dhr  T. Neutelings  en  Dhr M. Jongmans,  voor  wie geen moeite  te  veel
was dit proefschrift gaaf ter perse te krijgen.
Nu het tijdstip nadert van de bekroning van mijn wetenschappelijke

vorming is het mij eens te meer duidelijk, dat deze bekroning slechts
mogelijk is geworden door de niet aflatende steun van mijn vrouw,
Greetje. Om haar en met haar krijg ik een warm gevoel van vreugde,
dat dit geschrift voltooid genoemd mag worden.

Roosendaal, maart 1966 W. J.M.  Mulders
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INLEIDING

Op  22  februari 1960 installeerde de Wethouder van Onderwijs  en  Cul-
turele Zaken in de gemeente Roosendaal en Nispen, de heer A.Simons,

een Studiecommissieom de wenselijkheid van de oprichting van  een  be-
jaardentehuis in deze gemeente te onderzoeken.

Uit deze Studiecommissie, samengesteld uit representanten van de

plaatselijke Overheid en Particulier Initialief, werd een Werkcommissie

gevormd die tot taak kreeg basismateriaal te verzamelen om hierdoor

verantwoorde beslissingen te kunnen nemen.

De schrijver van de onderhavige studie, die ook in deze werkcom-

missie zitting had, werd verzocht om middels een enquete dit basisma-

teriaal te verzamelen en van commentaar te voorzien.

11 Oktober 1960 werd dit commentaar met de grootst mogelijke re-
serve aan de studiecommissie mondeling gegeven, maar tegelijkertijd
werd beloofd op zo kort mogelijke termijn een en ander schriftelijk te

bevestigen. Deze termijn is inmiddels iets langer geworden, omdat  het

aanvankelijk voorgestelde rapport de samensteller zodanig boeide, dat

dit rapport uitgroeide tot een proeve van wetenschappelijke benadering

van 'het bejaardenvraagstuk' .
Deze studie, waarmee de schrijver een bijdrage wil leveren tot de

oplossing van het z.g. bejaardenvraagstuk, heeft een monografisch
karakter, welk karakter direct tot uiting komt in hoofdstuk I, waarin

het bovengenoemde enquete-materiaal verwerkt is. In de volgende

hoofdstukken zijn meer systematisch behandeld de belangrijkste tot

uiting komende facetten van het onderzoek.

Bij deze systematische behandeling heeft de schrijver meer de Na-
tionale dande zuiver-plaatselijke situatie voor ogen gehad. De bredere

strekking van deze studie moge eveneens blijken uit de samenvatting

aan het slot van deze studie.

11
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HOOFDSTUK I

SOCIOGRAFIE
VAN DE BEJAARDE BEVOLKINGSGROEP

IN DE GEMEENTE ROOSENDAAL EN NISPEN

§  la. VERANTWOORDING BETREFFENDE DE METHODIEK VAN HET
ONDERZOEK

Zoals reeds in de inleiding is vermeld, werd  in de Gemeente Roosen-
daal en Nispen   op 22 februari  1960 een studiecommissie  in het leven
geroepen om de wenselijkheid van de oprichting van bepaalde huisves-
tingsvormen voor bejaarden te onderzoeken. Tevoren had schrijver
dezes reeds een onderzoek ingesteld inzake de ruimtelijke recreatie-
mogelijkheden, resp. wenselijkheden van deze recreatie.

Er kon bij dit onderzoek naar bepaalde huisvestingsvormen uitgegaanworden van verschillende onderzoekmogelijkheden:
a. onderzoek bij die instanties of personen die geacht kunnen worden

inzicht te hebben in de situatie der bejaarden;
b. onderzoek bij de bejaarden zelf.

ad a.

Dergelijke instanties in Roosendaal zouden b.v. kunnen zijn:
1.  de   organen voor Maatschappelijk Werk, zoals Sociaal Charitatief

Centrum, Gezinszorg, Wijkwerk  Pius  X,  etc.;
2. de Volksgezondheidsrepresentanten, zoals Wit-Gele Kruis,  huis-

artsen, specialisten etc.;
3. de organen voor Sociale Zorg, met name de Gemeentelijke Sociale

Dienst;
4. de geestelijkheid;
5. het R.K. Ziekenhuis Charitas, waar invalide bejaarden verpleegd

worden, resp. in pension  zijn;6. de bejaardenbonden ter Stede.
Al gauw bleek, dat de parate kennis inzake het bejaardenvraagstuk,

bij de betreffende instanties en personen van een dergelijk gehalte was
(en is), dat door hen geen werkelijk inzicht verkregen zou kunnen wor-
den.

ad b.

Hoewel het Provinciaa10pbouworgaan Noord-Brabant in zijn onderzoek
'Bejaardentehuizen in Tilburg' stelt, dat het weinig zin heeft om eenonderzoek bij de bejaardenbevolking zelf in te stellen omdat een der-

13
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gelijk onderzoek tot ver uiteenlopende conclusies kan leiden en omdat
de eventuele planning in feite personen betreft die nu nog niet bejaard
Zijn, hebben wij toch het onderzoek bij de bejaarden zelf ingesteld en
wel  om de volgende redenen:
1. in feite was dit, zoals boven vermeld, nog de enige praktische mo-

gelijkheid om aan basisgegevens te komen die min of meer alge-
mene conclusies zouden kunnen rechtvaardigen;

2. ons onderzoek betrof niet alleen een behoeftepeiling naar huisves-
tingsmogelijkheden, maar ook een onderzoek naar de inkomsten-
situatie, tijdsbesteding, etc. (zie vragenlijst);

3. bovendien konden wij het maar zeer ten dele eens zijn met de stel-
ling, dat een onderzoek gericht op een eventuele planning inzake de
bejaardenzorg, bijniet-bejaarden zou moeten plaatsvinden. Immers,
de huidige niet-bejaarde heeft nu nog andere behoeften dan op het
tijdstip dat hij bejaard zal zijn geworden. Het is een fictie dat de
niet-bejaarde nu al kan zeggen wat over een aantal jaren zijn be-
hoeften zullen zijn.
Evenmin kunnen wij de opvatting onderschrijven in de 'Bejaarden-
nota 1960' van de Gemeente Breda, waarin wordt gesteld dat geble-
ken is, dat er van de zijde van de bejaarden een aversie zou zijn te-
gen onderzoekingen. Indien een dergeliike uitspraak algemene gel-
digheid zou hebben , zou dit in Roosendaal ook tot uiting moeten zijn
gekomen; hiervan is niets gebleken.

Na aldus gekozen te hebben voor een onderzoek bij de bejaarden zelf,
werd de werkregie als volgt vastgesteld:

Als registratiepunt werd het bureau van het Stedelijk Sociaal Chari-
tatief Centrum Roosendaal gekozen. Vervolgens werd een proef-enquete
opgesteld  en een hearing belegd met een aantal bejaarden, te weten be-
stuursleden van de onderscheiden bejaardenbonden. Hoewel van een der-
gelijke groep niet verwacht mocht worden  dat zij ons het benodigde
feitenmateriaal kon leveren, mocht wel worden aangenomen dat zij vrij
goed kon aangeven of een enqu6te bij de bejaarden  al of niet hanteerbaar
is. Rekening houdende met de door de groep geplaatste opmerkingen
werd de definitieve vragenlijst vastgesteld.

Vervolgens werd aan de enqueteurs een uiteenzetting gegeven be-
treffende doel en werkwijze van dit onderzoek, terwijl zij daarna een
proefonderzoek moesten verrichten bij een controle-groep, bestaande
uit dezelfde personen als die van de hearing.

Om  een zo groot moEelijke betrouwbaarheid te verkrijgeniwerd  be-
Sloten het totum te enqueteren, waarbij de uitslagen der enqueteurs van
week tot weekdoor deonderzoeker kritisch werden bekeken. Deze wijze
van werken en controle was voor de enqueteurs ook hanteerbaar omdat
de enquete als 'schedule' gehanteerd moest worden vanwege het  feit dat

14
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het merendeel der bejaarden zelf niet meer in staat is een enquete-
formulier correct in te vullen.

Tenslotte zij opgemerkt dat de conclusies uit het onderzoek alleen
betrekking hebben op bejaarden die woonacht.ig zijn in de Gemeente
Roosendaal en Nispen. Gebrek aan tijd verhinderde ons het materiaal
te toetsen aan elders gedane onderzoekingen, zodat niet met zekerheid
te zeggen is of de door ons getrokkken conclusies een grotere geldig-
heid hebben dan alleen voor Roosendaal en Nispen. Als werkhypothese
nemen wij echter aan dat de resultaten van ons onderzoek algemeen
geldend zijn voor de Nederlandse situatie.

Wij menen van deze werkhypothese te kunnen uitgaan omdat in de
behandelde materie geen regionaal probleem, maar een nationaal -
ja zelfs een internationaal probleem - aan de orde gesteld wordt.

§ lb. DEMOGRAFISCHE GEGEVENS

De gednqueteerde personen werden primair gegroepeerd aan de hand
van de volgende criteria:
1. Geslacht:

hierdoor werd inzicht verkregen in de verhouding van het aantal
mannen t.a.v. het aantal vrouwen, hetgeen betekenis kan hebben op
b.v. het terrein der arbeidsbemiddeling.

2. Godsdienst:
indien er een belangrijke spreiding van de bejaarden over de onder-
scheiden godsdiensten zou bestaan, zou dit consequenties kunnen
hebben voor de eventueel te voeren sociale politiek.

3. Leeftijd:
inzicht in de leeftijdsopbouw der bejaarden kan belangrijke aankno-
pingspunten geven voor het te voeren beleid bij woningbouw e.d..

4. Burgerlijke staat:
i.v.m. de problematiek der z.g. vereenzaming is het noodzakelijk
inzicht te hebben in het aantal alleenstaande t.0.V. het aantal niet-
alleenstaande bejaarden.

5. Regionale spreiding:
dit gegeven kan belangrijk zijn i.v.m. de oprichting van bepaalde
voorzieningen b.v. dienstencentra, die uiteraard zo dicht mogelijk
bij de bejaarden zelf gepland dienen te worden.

6. Wijze van huisvesting:
hierdoor krijgen we enerzijds meer inzicht in de problematiek van
dez.g. vereenzamingderbejaarden, omdat een alleenstaande die al-
leen woont, meer kans loopt om sociaal geisoleerd te raken, dan de
alleenstaande die bij familie of derden inwoont.

7. Plaats van herkomst:
dit gegeven verschaft ons inzicht in de verhouding van de autoch-
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thone t.o.v. de allochthone groep, hetgeen consequenties kan hebben
voor het al dan niet handhaven van bepaalde gegroeide tradities,  c.q.
leefnormen.

ad 1.
Ge6nqueteerd werden 3044 personen, waarvan 1385 mannen en 1659

vrouwen. Niet alle geenqueteerden waren als zodanig tot de bejaarden-
groep te rekenen (onder bejaardengroep verstaan we diegenen die
65 jaar of ouder zijn), hetgeen te verklaren is uit het feit dat de huwe-
lijkspartners meestal enkele jaren verschillen in leeftijd.

Tot de bejaardengroep zelf behoren 1327 mannen en 1316 vrouwen.
Op een totale Roosendaalse bevolking van 38.380 zielen, waarvan 19.213
mannen en 19.167 vrouwen, geeft dit in procenten uitgedrukt het vol-
gende resultaat: 6,89% bejaarden in totaal, m.a.w. 6,91% van de man-
nen en 6,87% van de vrouwen betreffen bejaarden. Deze cijfers blijven
onder de in 1956 opgestelde prognose van Diederich, die als landelijk
cijfer, te bereiken  in 1961,  + 8,7% heeft aangegeven. hoewel hij tegelij-
kertijd stelde dat Brabant ver onder dit gemiddelde zal liggen in ver-
band met het relatief grote geboorte-overschot, waardoor de bejaar-
dengroep procentueel gezien, kleiner  zal  zijn dan het landelijk cijfer.

ad 2.

Beschouwingen over de consequenties van een religieuze verschei-
denheid zal de lezer hier vergeefs zoeken daar het overgrote deel der
onderzochte bejaarden Rooms- Katholiek  is  (93,89%).

ad 3.
In  tabel  1  wordt de leeftijdsopbouw van de totale geonqueteerde groel

gegeven.

Een algemeen aanvaarde demografische norm is,  dat een plattelands-
bevolking gekenmerkt wordt door een mannen-overschot, terwijl steden
een vrouwen-overschot te zien geven. Indien wij deze stelling op de
Roosendaalse situatie toepassen, moge uit vergelijking van de ko-
lommen 2 en 6 duidelijk zijn dat de Roosendaalse industriele ontwik-
keling en de hiermee gepaard gaande urbanisatie zich reeds aftekenen
in de leeftijdsperiode van de 65- t/m 74-jarige leeftijdsgroeperingen.

Wij zouden Roosendaal daarom in demografisch opzicht noch typisch
stad, noch typisch dorp willen noemen.

ad 4.
De personen beneden de 65 jaar, die wij toch in ons onderzoek betrok-
ken  hebben,  zijn als volgt te verdelen:

58 mannen
343 vrouwen

Totaal 401 personen
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T a bel 1

Leeftijdsopbouw van de totale geenqueteerde groep

Mannen Vrouwen Totaal

Abso- Abso- Abso-
luut luut luut

In % In % In %

65-69 jaar 546 41,1 41,8 40,7 574 43,6  40,4  40,0 1120 42,4 41,1 40,3 37,1

70-74 jaar 375 28,3 30,1 30,1 388 29,5 29,8 29,7 763 28,9 29,9 29,9 28,7

75-79 jaar 227 17,1 17,1 17,6 193 14,7 17,7 18,0 420 15,9 17,4 17,7 19,9

80-84 jaar 121 9,1 8,2 8,5 115 8,7    8,7 8,8 236 8,9    8,5 8,7 10,1

85-89 jaar 47
- 33

-

80
-

3,5

90-94 jaar 10  · 4,4 2,8 3,1 10 - 3,5 3,4 3,5    20  ·  3,9    3,1    3,4    0,7

ouder dan 95 jr       1 3, 4.

Totaal 1327 100,0 100,0 100,0 1316 100,0 100,0 100,0 2643 100,0 100,0 100,0 100,0

1     2 31 42 5 6 71 82    9    10    111   122   133

1. De kolommen 3,  7  en 11 geven de percentages van alle bejaarden in Nederland weer volgens de Volks-
tellingscijfers 1947.

2. De kolommen  4,  8  en 12 geven de percentages weer  van de bejaarden in Nederland exclusief de vier
grote gemeenten, eveneens volgens de Volkstellingscijfers 1947.

5  3. Kolom 13 geeft de leeftijdsopbouw in procenten van de Brabantse bevolking per 1 januari 1956.



In verband met de procentuele vergelijking zijn personen beneden
de 65 jaar niet in tabel 1 opgenomen, hoewel deze pe-rsonen als huwe-
lijkspartner van 'boven 65-jarigen' wel in de enquete betrokken zijn
(zie tabel 2).

T abel 2

Totaal geenqueteerde groep, onderscheiden naar burgerlijke staat

Mannen Vrouwen Totaal

Abso- . Abso- Abso-
luut    in 96    luut    In %    luut    In %

Gehuwden 1001 72,27 1001 60,34 2002 65,77

Alleenstaande gehuwden      1-            1
- 2-

Gescheiden                            8                  11                     19
27,73

·

39,66 34,23
Weduwenstaat 302 506 808

Ongehuwden 73 . 140 , 213

Totaal 1385 100,0 1659 100,0 3044  100,0

De aantallen gehuwde bejaarden ten opzichte van de aantallen niet-ge-
huwde bejaarden verhouden zich praktisch als 2:1 (65,77 : 34,23).

ad 5.

Her totaal onderzochte ressort is onderverdeeld in regionale res-
sorten, welke gebieden sociaal gezien min of meer zelfstandige buurt-
eenheden zijn met uitzondering van het laatste ressort, n.1. het plat-
teland, dat we als een rest-factor zouden willen betitelen (Zie tabel 3).

ad 6.
Uit tabel 3 is het volgende te concluderen:

1. De  aantallen  van de zelfstandig wonende gehuwde bejaarden (24 +

*) Per ressort is deonderzochte groep onderscheiden in gehuwden en alleenstaan-
den. Deze groepen zijn vervolgens onderscheiden in zelfstandig gehuisveste of
met andere gezinnen gehuisveste bejaarden, terwijl de laatstgenoemde subgroep
onderscheiden wordt in gehuisveste bejaarden bij eigen familie of bij derden.
Bovendien zijn hier ook aangegeven de aantallen niet-geonquoteerden,  die - zoals
uit de tabel mag blijken - minimaal te noemen zijn.
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T abel 3

Totaal gednqueteerde groep, onderscheiden naar woonwijk *)
(n.g. = niet geitnqueteerd; g = gednqueteerd; de getallen geven het aantal personen)

Gehuwden Alleenstaanden

zelf- inwonend bij Mannen Vrouwen

standig zelf- inwonend bij zelf- inwonend bij
ge- standig standig

huisvest familie derden
ge- familie derden ge- familie derden

huisvest huisvest

WIJK n.g. g. n.g. g. n.g. g. n.g. g.. n.g. g. n.g. g. n.g. g. n.g. g. n.g. g.
Philips                    26          8                       2           6          5           8         15          4
Bredaseweg 1  30      27        2       8       12       5       19      21        3
Kalsdonk 3  61       44        2   1   8      22        5   1  21       36       4
Fatima 6  43       30        2   1 4 9   1   3       19      21        7

St.Jozef 4  91       72        4   5  25      23       5      44      37        5
Vrouwenhof           6       3           1   3                1       4       2
Station 2  24       11        3        3       12            2  18       11        2
Hulsdonk                   46          28           4          15          21           5          31          26          12
St.Jan 2  99      76       10   5  29       26       5      103      65       9
Westrand 1  15       18            1   2       9       6   2   7        8        1

Turfberg                 12          7          1                     8          1          4          7          1
Parklaan 1 3 5     2 1     3 3
Dorp Nispen 1  19      28        1       12       11        7       11       21
Platteland 3  49      66        1       15      30       3       12      26        2

24 524 423       30  14 128 190 1 51 5 304 299       50

Totaal 1001 geh.bej. echtparen: 384 658

G 2002 personen



524 = 548) t.o.v. de niet-zelfstandig wonende gehuwde bejaarden
(423 + 30 = 453) geven een verhouding van + 55% : 45%, m.a.w. de                   
zelfstandig wonende gehuwde bejaarden vormen + 37*90 van de totale
geonquoteerde bejaardengroep (55% van 2/3 der gednqueteerde

groep), terwijl-de niet-zelfstandig wonende gehuwde bejaarden  + 30%
van de ge6nqueteerde groep uitmaken.

2. a. De zelfstandig wonende mannen (14 + 128 = 142) maken op het to-
taal aantal alleenstaande mannen (384)+ 37% uit, m.a.w. + 5% van
de geenqueteerde groep bestaat uit alleenstaande, alleenwonende
mannen, terwijl + 8% van de geenqueteerde groep uit niet-zelf-
standig wonende alleenstaande mannen bestaat.

b. De zelfstandig wonende vrouwen (304 +5= 309) maken + 47% van
detotale groep (658) alleenstaande vrouwen uit, m.a.w. + 10% van
de geenqueteerde groep bestaat uit alleenwonende, alleenstaande
vrouwen. Eveneens bestaat dus + 10% van de geenqueteerde groep
uit niet-zelfstandig wonende alleenstaande vrouwen.

c.  Op het totale aantal bejaarden woont dus 15% alleen. Dit betreft
de groep alleenstaande zelfstandig-wonende mannen en vrouwen.
Uit de bevolkingstelling 1960 is bekend dat nationaal 17% van
het totale aantal bejaarden alleenwonend is. Indien we bedenken
dat bij de Nederlandse bevolking slechts 3% alleenwonend is, dan
wordt duidelijk hoe de woonsituatie de bejaarden isoleert.

3. Geen enquete-gegevens werden verstrektdoor 2,4% van de echtparen
en   1,996  van de alleenstaanden. Deze percentages  zi jn zo gering dat
gegeconcludeerd mag worden dat praktisch alle bejaarden volledig
hun medewerking aan deze enquete hebben gegeven.

ad 7.

Tabe14 geeft de totaal geenqueteerde groep, onderscheiden  naar  leef-
tijd  en  al dan niet autochthoon-zijn. Uit dit overzicht moge het volgen-
de geconcludeerd worden:
a. De allochthonen overtreffen in getal de autochthonen in belangrijke

mate. Dit is zowel het geval bij de vrouwen als bij de mannen. Roo-
sendaal oefent blijkbaar een zuigkracht uit op de naaste en wijdere
omgeving, hetgeen geen verwondering behoeft te verwekken gezien
de steeds voortgaande industrialisatie.

b. Terwijl de allochthonen, afkomstig zowel uit de directe omgeving
als uit de rest van Brabant, procentueel beschouwd een lichte terug-
gang te zien geven   - lees procentuele gegevens van kolom  1  en  2  van
onder naar boven - valt uit kolom 3 juist te constateren    dat de groep
die van buiten Brabant komt hoe langer  hoe meer gaat betekenen. De
consequentie hiervan zou wel eens kunnen zijn. dat de door traditie
bepaalde lokale sfeer, aan de vooravond van een aanzienlijke open-
breking staat.
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T abel 4
Totaal geenqueteerde groep, onderscheiden naar leeftijd en naar al dan niet autochthoon-zijn

Allochthoon Autochthoon Totaal

1 2 3 4 5 6
Directe (1+2+3) (4+5)

Leeftijdsgroep N.-Brabant Elders
omgeving

Abso- Abso- Abso-· Abso- Abso- Abso-
luut

In % luut
In F,0 luut In % luut In % luut

In %0 luut In %

M a n n e n

65-69 jaar 123 22,5 56 10,3 133 24,4 312 57,2 234 42,8 546 100,0
70-74 jaar 116 30,9 37 9,9 52 13,9 205 54,7 170 45,3 375 100,0
75-79 jaar        67    29,6   24    10,6   32 14,2 123 54,4 103 45,6 226 100,0
80-84 jaar      28   23,0   19   15,8   27   22,1   74   60,7   48 39,3 122 100,0

85 jaar en ouder      17     29,3     11 19,0 6 10,3 34 58,6 24 41,4 58 100,0
Totaal 351 26,5 147 11,1 250 18,8 748 56,4 579 43,6 1327 100,0

V r o u w e n
65-69 jaar 141 24,6   57     9,9 128 22,3 326 56,8 248 43,2 574 100,0
70-74 jaar       88    22,7   43    11,1   74    19,1  205    52,9  183    47,1 388 100,0
75-79 jaar        54    28,0   23    11,9   28 14,5 105 54,4   88 45,6 193 100,0
80-84 jaar      29   25,2   14   12,2   15   13,0  58   50,4   57 49,6 115 100,0

85 jaar en ouder      16 34,8 6 13,0 6 13,0 28 60,8 18 39,2 46 100,0
y Totaal 328 24,9 143 10,9 251 19,1 722 54,9 594 45,1 1316 100,0
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§ 2a. DE VRAAG NAAR BEJAARDENWONINGEN

Onder een bejaardenwoning verstaan  wij een woning die intern  aan-
gepast is aan de bewoners en extern opgenomen is in een organisch                ;
geheel van voorzieningen voor bejaarden.

In totaal bleken een vraag naar bejaardenwoningen uit te oefenen:  411
mannen en 527 vrouwen (29,7% resp. 31,7% van de totale geenqueteerde
groep) m.a.w. 30,81% vanalle bejaarden. Van deze 30,81% bleken 78,3%
gehuwd te zijn. terwijl 21,7% alleenstaande bejaarden betroffen.

Van deze gehuwde dan wel alleenstaande personen bleken 376 man-
nen en 387 vrouwen 65 jaar of ouder te zijn.

In het vervolg van deze paragraaf zal uitgegaan worden van de totale
vraag naar bejaardenwoningen (411 mannen  en 527 vrouwen) omdat  de
vraagnaar bejaardenwoningen bij echtparen primair een kwestie is van
beide huwelijkspartners en slechts secundair een zaak van elke bejaar-
de afzonderlijk.

Tabel 5 geeft antwoord op de vraag naar bejaardenwoningen, onder-
scheiden naar geslacht en leeftijd der aanvragers, zowel absoluut als
procentueel, in verhouding tot de totale geonqueteerde betreffende leef-
tijdsgroep.

T a bel 5

De vraag naar bejaardenwoningen,
onderscheiden naar geslacht en leeftijd der aanvragers                         '

Mannen Vrouwen

In % van de In 96 van deLeeftijdsgroep betreffende betreffende
Absoluut Absoluut

leeftijds- leeftijds-
groep groep

65-69 jaar 202 37,0 219 38,2

70-74 jaar 113 30,1 117 34,4

75-79 jaar           42        18,6         41        21,2

80-84 jaar           17        13,9          8         7,0

85 jaar en ouder           2           2,8            2           4,3
Subtotaal 376 28,3 387 29,4                        1

jonger dan 65 jaar      35                   140

Totaal 411 29,7 527 31,7                  1

Uit deze staat valt af te leiden dat de vraag naar een bejaardenwoning
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sterk minder wordt naarmate de leeftijd toeneemt, zodat kennelijk de
grootste behoefte bestaat bij de jongste bejaardengroep (meer dan de
helft van de totale vraag).  Bij de vrouwen bestaat een relatief iets  gro-
tere   vraag  dan   bij de mannen  (527  t.o.v. 411), hetgeen mogelijk  ver-
klaard kan worden uit het feit dat een vrouw van nature gemakkelijker
in staat zal zijn zelfstandig een woning te verzorgen  dan een man. Deze
tendens komt nog duidelijker naar voren in de tweede, hieropvolgende
staat (tabel 6).

T a bel 6

Vraag naar bejaardenwoningen,
onderscheiden naar geslacht en burgerlijke staat

Mannen Vrouwen Totaal

pro- pro- pro-9 van abso- % van abso- % van abso-
cen- cen- cen-

totaal lute totaal lute totaal lute
tuele tuele tuele

geen- vraag gedn- vraag geen- vraag
vraag vraag vraag

que- naar qua- naar que- naar
naar naar naar

teerde WO- teerde WO- teerde WO-
WO- WO- WO-

groep ningen groep ningen groep ningenningen ningen ningen

Gehuwd 72,27 89,30 60,34 70,00 65,77  78,30  367

Alleenstaand 27,73  10,70   44   39,66  30,00 160 34,23  21,70  204

Totaal 100,00 100,00   44 100.00 100.00 160 100,00 100,00  571

De gehuwden blijken de absoluut grootste vraag naar bejaardenwo-
ningen uit te oefenen, n.1. bijna 2 maal zoveel als de alleenstaande be-
jaarden (zie laatste kolom). Deze verhouding komt overeen met de ge-
vonden demografische verhouding, daar het aantal echfparen t.o.v. het
aantal bejaarden  zich ook verhoudt  als 2:1. Indien deze geconstateerde
regel algemene geldigheid zou bezitten, zou hierdoor een eenvoudige
sleutel ter bepaling van het aantal te bouwen bejaardenwoningen t.b.v.
zowel echtparen als alleenstaanden gevonden zijn.

Tabel 6 bevestigt bovendien de reeds geconstateerde tendens uit tabel
5, n.1. dat de vrouwen een grotere vraag uitoefenen dan de mannen; de
alleenstaande vrouwen oefenen n.1. een 4 maal zo grote absolute vraag
uit als de alleenstaande mannen (160 t.o.v. 44). Deze totale vraag naar
woningen kunnen we onderverdelen in een vraag van direct-gegadigden
en een vraag van toekomstig-gegadigden (Zie tabel 7). Deze verdeling
is mogelijk geworden aan de hand van opmerkingen vermeld door de
enqueteurs. Onder toekomstig-gegadigden worden die vragers ver-
staan die hun vraag eerst op latere termijn gerealiseerd willen zien.

Wanneer deze indicatieniet uitdrukkelijk gemaakt is, hebben we aan-
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T a bel 7

Vraag naar bejaardenwoningen,
onderscheiden naar urgentie van behoefte

Totaal
Echtparen Mannen Vrouwen aantal

personen

abso- . abso- . abso- . abso- ,
luut in %  luut   in %  luut in 0 luut ln %T

Direct
gegadigden 311 84,7   38   86,4 137 85,6 797 85,0

Toekomstig
gegadigden        56 15,3 6   13,6   23   14,4 141 15,0

Totaal 367 100,0 44 100,0 160 100,0 938 100,0

genomen dat de andere vragers direct-gegadigden zijn. Ook hier zien
we dat de toekomstige vraag der echtparen ten opzichte  van de toekom-
stige vraagder alleenstaanden, zich verhoudt als 56:(6+23) ofwel prak-
tisch als 2:1, terwijl de alleenstaande mannen ten opzichte van de al-
leenstaande vrouwen zich verhouden als 1:4.

Bij de toekomstige vraagdoet zichdus eenzelfde opmerkelijke tendens
voor als bij de totale vraag, terwijl bovendien blijkt dat bi) alle drie
der onderscheiden categorieen + 15% een toekomstige vraag uitoefent.
Wij zouden hieruit willen concluderen dat de vraag naar een andere
woonsituatie een probleem is, dat bij alle categorieen bejaarden - zowel
onderscheiden naar burgerlijke staat als geslacht - leeft, hetgeen nog
sterker spreekt doordat deze problematiek zich ook in de tijdsduur
(direct en toekomstig) aandient. Bovendien blijkt dat 797 van de 3044
geenqueteerde personen, ofwel 26,4%, een directe vraag uitoefent naar
een andere woonsituatie, m.a.w.: praktisch # deel van de bejaarden in
de gemeente Roosendaal en Nispen is ontevreden  met zijn huidige woon-
situatie.

In het kader van de nog steeds bestaande woningnoodsituatie vraagt
men  zich af, of door het bouwen van de nodige bejaardenruimten voor
het woningvraagstuk een oplossing gevonden kan worden. Vanzelfspre-
kend kunnen alleen de alleenwonende bejaarden door verhuizing een
vert chting brengen in het algemene woningtekort, doordat zij een rui-
nere woning in ruil voor een kleinere woning verlaten. Het voeren van
.an goede doorstromingspolitiek zal daarom een eerste vereiste zijn
(7:e tabel 8).
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Tabel 8

Vraag naar bejaardenwoningen,
onderscheiden naar graad van behoefte, burgerlijke staat

en huidige woonsituatie

Aantal woningen Aantal woningen Totaal aantal
met bejaarde met alleenstaande woningen

echtparen bejaarden met bejaarden

alleen- in- alleen- in- alleen- in-
wonend wonend wonend wonend wonend wonend

Direct

gegadigden 211 100 103 59(+13) 314 159

Toekomstig
gegadigden     28      28      14   11(+ 4)     42      39

Totaal 239 128 117 70(+17) 356 198

367 187(+17) 554(+17)

Tabel 8 geeft ons enig inzicht in de mogelijkheden inzake de oplos-
sing van het woningnoodvraagstuk. in bovenstaand overzicht is primair
rekening gehouden met het aantal bewoonde woningen, terwijl de cij fers
tussen haakjes duiden op het feit dat  in het betreffende aantal woningen
nog een aantal bejaarden meer inwonen, m.a.w.  in de 70 woningen,
waarin alleenstaande bejaarden wonen, leven in feite 70 + 17 = 87 be-
jaarden.

Geconcludeerd kan worden  dat:
a.  159  bejaarden, d.w.z. praktisch  1/3  van de bejaarden die een directe

vraag naar een bejaardenwoning uitoefenen, de algemene woning-
noodsituatie slechts verergeren, omdat bij voldoen aan hun behoefte
er geen woonruimte, althans geen woning, vrijkomt;

b. anderzijds ruim 300 woningen vrij zouden kunnen komen wanneer
aan de totale directe vraag van deze groep zou kunnen worden vol-
daan, hetgeen  voor de gemeente Roosendaal betekent dat het woning-
noodvraagstuk dan voor een groot gedeelte (1/3 tot 1/2) opgeheven
zou zijn, immers 314 bejaarden zouden daardoor hun woning ver-
laten.

De laatste conclusie moet echter met de grootste voorzichtigheid ge-
hanteerd worden, omdat het wel eens zou kunnen zijn dat alleen wonin-
gen vrij komen die niet meer aan minimaal te stellen eisen voldoen.

Tabel 9 zal ons enig inzicht in deze materie kunnen verschaffen. In
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'Das Alter  ist das zweite Leben' heeft Heinz Woltereck opgemerkt dat
'Je   kleiner die Wohnung -ist, je enger die Generationen zusammen
r icken mUssen, desto grosser pflegen die Schwierigkeiten zu werden
und umgekehrt.' Deze tendens blijkt door ons onderzoek niet bevestigd
te worden want dan had immers moeten blijken, dat naarmate er meer

personen in een huis wonen, de vraag vergroot wordt.
In de volgende staat hebben we de vrijkomende woningen met betrek-

king tot de wijkindeling zoals wij deze reeds aangegeven hebben, nader

geanalyseerd. De wijken zijn zodanig geordend, dat zij een afnemende
vraagintensiteit te zien geven (zie kolom 4).

Daar de leefruimte der bejaarden verband houdt met de grootte van
de woning, zal in eerste instantie verondersteld mogen worden dat bij
een stijgend aantal bejaarden per woning, de vraagintensiteit groter
wordt, m.a.w. de wijken met het kleinste type woning zouden volgens
deze redenering een grotere vraag naar bejaardenwoningen  te zien  moe-
ten geven. Zulks blijkt nu volgens kolom 4 geenszins het geval te zijn
(de wijk Turfberg heeft uitgesproken kleine woningen, terwijl b.v. de
wijk Parklaan uitgesproken grote woningen te zien geeft; de Parklaan
echter geeft een veel grotere vraagintensiteit te zien dan de Turfberg:

37% t.o.v. 19.79). De soort woning waar men graag in woont legt
dus blijkbaar niet veel gewicht in de schaal. Wij achten het daarom
redelijk te veronderstellen dat het aantal woningen dat  vrij zou komen,
indien men zou kunnen voldoen aan de vraag naar bejaardenwoningen,
niet het slechtste deel van het woningpakket zal zijn, zodat hierdoor
inderdaad een partiole oplossing van de algemene woningnoodsituatie
zal worden verkregen.

Wij constateren nu het volgende:
a. de wijken genoemd onder I, die relatief de grootste vraag te zien

geven, zijn uitgesproken jonge wijken;
b. de wijken genoemd onder II, zou men kunnen betitelen als iets oudere

wijken met uitzondering van de wijk Kalsdonk, die in feite een uit-
gesproken oude wijk is, maar door mutaties in de snel groeiende
bevolking eigenlijk opgaat in de wijken Philips en Fatima;

c. de wijken onder III zijn meer de oude wijken van Roosendaal;
d. de wijken gerangschikt onder IV zijn de uitgesproken plattelands-

wijken, resp. overgangswijken naar platteland (wijk Hulsdonk) en een

wijk met sterke saamhorigheidsbindingen (Turfberg), m.a.w. wijken
met sterk situationeel gebonden groepsnormen.

De vraag naar bejaardenwoningen is blijkbaar sociologisch bepaald
door het al of niet gefiltegreerd zijn in de lokale situatie, welke regel
als volgt geformuleerd kan worden: 'd e v r a a g n a a r b e j a a r d e n -
woningen zal des te groter zijn naarmate de bejaarde
minder geintegreerd is in de plaatselijke samenle-
ving'.
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Tabel 9

Vraag naar bejaardenwoningen,
gedifferenti6erd naar wijk in verhouding

tot de totaal geenqueteerde groep, resp. het aantal woningen

Totaal Gernid-
aantal

deld aan-
bejaar- Aantal

Kolom 3 tal be-Totaal den die woningen
aantal een vraag die bijuitge- jaarden

WIJK drukt die een
be- naar be- kolom 3

jaarden jaarden- betrok-in % van vraag
kolonn 2 uitoefe-

woningen ken zijn
nen peruitoefe-
woningnen

1            2          3          4          5       6(3:5)

Vrouwenhof           29            19        65,5             11           1,7
Philips 108       49     45,4       30      1,6     I
Westrand 104        46     44,2        26       1,8

Kalsdonk 318 134 42,1             78          1,7

Fatima 227            93         41,0             54          1,7         II
Parklaan          27        10     37,0         5       2,0

St.Jan 616 208 33,8 128 1,6

Bredaseweg 188       57     30,3        35      1,6
III

Station 128        38     29,7        21       1,8
St.Jozef 486 144 29,6        86       1,7

Turfberg 61 12 19,7 7 1,7
Platteland 326 '  62  19,0   34   1,8 IVHulsdonk 266        50     18,8        31       1,6

Nispen 160        16     10,0         8       2,0

Totaal 3044 938 30,8 554 1,7

Kolom 4 drukt de vraagintensiteit per wijk uit. terwijl kolom 6 de gemiddelde be-
jaardenconcentratie aangeeft. Kolom 1 is zodanig geordend, dat kolom 4 een de-
gressief beeld te zien geeft, waardoor wij een ordening van wijken krijgen naar
afnemende vraagintensiteit. Vergelijking van kolom 6 ten opzichte van kolom 4
maakt duidelijk, dat het gemiddelde aantal bejaarde personen per woning, die in
elke wijk een vraag uitoefenen, niet correspondeert met de vraagintensiteit per
wijk.
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Daar verwacht mag worden dat door de snelle urbanisatie van Roo-
sendaal in de komende decennia de nieuwe wijken snel van de grond
zullen komen, kan men veilig aannemen dat de vraag naar bejaarden-
woningen niet alleen absoluut maar relatief zal toenemen, tenzij men
er in  slaagt de mensen niet alleen een  huis maar ook een 'thuis'  te ge-
ven.

Dit facet van het bejaardenvraagstuk brengt ons ertoe met klem te
protesteren tegen het bouwen van woningen die alleen de naam bejaar-
denwoning krijgen maar het in feite niet zijn, omdat de hiermee o.i.
noodzakelijk gepaard gaande voorzieningen te enenmale ontbreken.
We kunnen niet aan de indruk ontkomen dat veelal z.g. bejaardenwo-
ningen gebouwd worden alleen omdat hierdoor een groter bouwcontin-
gent van 'Den Haag' verkregen kan worden. Belangrijk achten wij het
na te gaan of de geconstateerde vraag naar bejaardenwoningen bij de
totale groep bejaarden als zodanig leeft. Tabel  10 zal ons meer inzicht
kunnen geven.

Frappant is dat de beroepsgroepen A, B, C en D een procentuele
vraag te zien geven overeenkomende met de demografische verhou-
dingen (vergelijk kolom 4 met kolorn 2). Alleen binnen de lagere groe-
pen, genoemd onder C, geven de diverse subgroepen onderling deviaties
te zien, hoewel het totaal weer tot overeenstemming leidt (59,9% t.o.v.
57,9%).

Het geheel overziende concluderen wij hieruit dat de vraag naar
bejaardenwoningen een vraag  is die de totale groep bejaarden kennelijk
evenzeer aanspreekt, immers alle beroepsgroepen genoemd onder  A,  B,
C en D geven praktisch dezelfde vraag te zien. De vraag naar bejaar-
denwoningen is een probleem dat de bejaarden als zodanig betreft.

Tenslotte hebben wij bij alle vragers naar bejaardenwoningen ge-
informeerd naar hun motieven om een vraag naar deze soort woningen
uit te oefenen.

Van de 367 echtparen konden slechts 23 echtparen hun motieven on-
der woorden brengen, m.a.w. slechts 6 96 van de echtparen, die een
vraag naar bejaardenwoningen uitoefenden, konden bewuste motieven
opgeven. Deze categorie bestond geheel uit vragers die niet op korte
termijn een bejaardenwoning verlangden te betrekken.

Van de 44 alleenstaande mannen, die een vraag uitoefenden, was er
slechts een toekomstige vrager, d.w.z. 290 van de betreffende groep,
die een bewust motief naar voren bracht, terwijl van de 160 alleen-
staande vrouwen, 13 vrouwen  - d.w.z. 8% van die groep - een bewuste
reden konden opgeven. Van deze 13 vrouwen oefenden twee vrouwen  een
directe vraag uit.

In tabel 11 zijn deze bewuste motieven nader aangegeven.
Wij kunnen hieruit besluiten dat het overgrote deel van de vragers

naar bejaardenwoningen - d.w.z. meer dan 90% van alle vragers - geen
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T a b e l   10
Totale vraag naar bejaardenwoningen van alleenstaande

en gehuwde mannen, onderscheiden naar beroepsstructuur

Vraag naar
Aantal bejaardenwoning

van gehuwde engeonquiteerden alleenstaande
mannen

Absoluut In 90 Absoluut In %

A HOGERE GROEPEN
a Vrije beroepen                         25         1,8           8         1,9
b Hogere ambtenaren                   24         1,7           7         1,7

Totaal                                     49           3,5          15           3,6
B          MIDDENGROEPEN

1 Hogere middengroepen
a Middelbare technici                    8        0,6           3         0,7
b Kleine ondernemers                   42         3,0           5         1,2
c Grote winkeliers                      3        0,2          2        0,5
d Middelbare ambtenaren            29       2,1        16       3,9
e Hoger fabriekspersoneel           18       1,3         9       2,2
f Hoger kantoorpersoneel         23      1,7        9      2,2
g Onderwijzend personeel             7       0,5         1       0,2
h Grossiers                   9     0,6      2     0,5

Totaal 139 10,0      47      11,4

2 Lagere middengroepen
a Landbouwers 152 11,0           33          8,0

b Ambachtslieden              83     6,0     36     8,8
c Kleine winkeliers                    98        7,1         35        8,5

Totaal 333 24,1 104 25,3

C LAGERE GROEPEN
1 Hogere lagere groepen

a Geschoolde arbeiders 137 9,9       62     15,1
b Kantoorbedienden            15     1,1      9     2,2
c Lagere ambtenaren                  96        6,9         19        4,6

Totaal 248 17,9      90      21,9

2 Overige lagere groepen
a Geoefende arbeiders 237 17,1 59,9 70 17 0 57.9
b Ongeschoolde arbeiders 345 24,9 1    78     19.0 t

Totaal 582 42,0 148 36,0

D     Opgegeven als
ZONDER BEROEP                 34       2,5         7       1.8

Totaal                               34         2,5          7          1,8
Totaal 1385 100,0 411 100,0
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bewuste motieven naar voren brengt. De redenen van deze categorie
willen wij aanduiden met de term 'onbewuste motieven'.

T a bel  11

Bewuste motieven  voor de vraag naar bejaardenwoningen

Vraag
Aan- Man- Vrou- Echt-

Reden van de vraag
tal nen wen paren toe-direct komst

2 Om gemakkelijker voor
zwakzinnige dochter te
kunnen zorgen                     2            2

3 Omdat huis te groot is,
daar kinderen het huis
verlaten                                                             3                       3

32 Om zich te verzekeren
van de additionele dien-
sten van een bejaarden-
woning    1 11 20  32

1     13    23      2    3537                  Totaal
37              37

Bijdebew uste motie venoverheerstdus het voorzorgmotief.

Gezien de voorgaande tabellen van deze subparagraaf worden de on-
bewuste motieven blijkbaar bepaald door:
1.  de  mate van gelntegreerd  zijn   in de plaatselijke samenleving:  hoe

meer  geintegreerd,  des te kleiner  zal de vraag  zijn;
2. beroep, c.q. inkomen: hoe hoger op de beroepsladder of hoe groter

het inkomen, des te groter is de vraag. (Voor het verband tussen

beroep en inkomen zij verwezennaar paragraaf 3a van dit hoofdstuk.)

Sannenvatting:
Daar aangenomen kan worden, dat in de toekomst de urbanisatie

steeds groter invloed zal krijgen en rekening houdende  met  het  feit dat
deze urbanisatie gepaard gaat rhet een toenemendedesintegratie -  d.w.z.
een losser worden der groepsnormen - mag verwacht worden dat de
vraag naar bejaardenwoningen eerder zal toe- dan afnemen.

Deze groter wordende vraag zal bovendien nog gestimuleerd worden
door een te verwachten gunstige ontwikkeling van het inkomensniveau
der bejaarden.
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§ 2b. DE VRAAG NAAR PENSIONTEHUIZEN

Vooreerst hebben we de vraag naar pensiontehuizen onderzocht
(tabel 12) en daarbij onderscheid gemaakt, enerzijds naar burgerlijke
staat, anderzijds naar directe of toekomstige vraag naar pensions.

Van de 491 vragers blijken een directe vraag naar pensions te heb-
ben 122 personen, ofwel 24,8% van de totale vraag. Onderscheiden naar
burgerlijke staat worden deze 122 personen verdeeld in 14 echtparen,
37 alleenstaande mannen en 57 alleenstaande vrouwen.

Uit tabel 12 blijkt dat de directe behoefte procentueel genomen bij
de alleenstaande mannen het grootst is (53.796) en bij de echtparen het
minst (9,5%). In tegenstelling tot de vraag naar bejaardenwoningen,
kunnen we uit deze staat concluderen dat de alleenstaanden verreweg
de grootste directe vraag uitoefenen. Omdat tegenover 28 gehuwde be-
jaarden 94 niet-gehuwde staan, moet op elke 7 wooneenheden voor al-
leenstaande bejaarden 1 wooneenheid voor een bejaard echtpaar gepland
worden. Op de totaal geonqueteerde groep (3044 personen) oefenen  ten-
slotte 122 personen een directe vraag uit, ofwel ruim 4% van de totaal
geenqu6teerde  groeip. De totale vraag naar bejaardenpensions  ging  uit
van + 16% van de geenqueteerde groep.

Uit tabel 13 blijkt, dat de groep bejaarden die uitsluitend een vraag
naar pensiontehuizen uitoefenen, zowel gezien op korte termijn (direc-
te vraag) als  in zijn totaliteit (totale vraag) voor de helft alleenwonend
is, terwijl het andere deel van de groep inwonend is. Wanneer aan de
directe vraag tegemoet gekomen zou kunnen worden, zouden 53 wonin-
gen vrijkomen en nog 55 bezet blijven.

T a b e l   12

Vraag naar pensionbehuizing,
onderscheiden naar graad van behoefte en burgerlijke staat

Alleenstaanden Totaal
Echtparen                               aantal

mannen vrouwen personen

abso- . abso- abso- abso-
luut   m %  luut     in % luut ln F0 luut 111 %

Directe

vraag 14    9,5    37   53,6   57 45,2 122 24,8

Toekomstige
vraag 134 90,5   32   46,4    69 54,8 369 75,2

Totaal 148 100,0 69 100,0 126 100,0 491 100,0
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N T a bel  13

Vraag naar pensionbehuizing, verdeeld naar graad van behoefte,
burgerlijke staat en huidige wijze van bewoning

Aantal woningen met Aantal woningen met Totaal aantal woningen Totale
bejaarde echtparen alleenstaande bejaarden met bejaarden pension-

die een vraag uitoefenen die een vraag uitoefenen die een vraag uitoefenen vraag incl.
naar: naar: naar: hen die ook

een wo-
pension pension pension pension pension pension ningvraag
alleen resp.woning alleen resp.woning alleen resp.woning uitoefenen

al- in- al- in- al- in- al- in- al- in - al- in- al- in -

leen- wo- leen- wo- leen- wo- leen- wo- leen- wo- leen- wo- leen- wo-
WO- nend WO- nend WO- nend WO- nend WO- nend WO- nend WO- nend
nend nend nend nend nend nend nend

Directe

vraag 6    8               47   47               53    55               53    55

Toekomstige
vraag           31    11    53   39    26   37    21    17    57   48   74    56 131 104

Totale
vraag           37    19 53 39    73    84    21    17 110 103    74   56 184 159

343

-  
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In vergelijking met de vraag naar bejaardenwoningen valt het op dat
bij de inwonende bejaarden de vraag naar pensiontehuizen groter is
dan de vraag naar bejaardenwoningen, t.w. 5090 t.o.v. 35%. Dit moge
een indicatie zijn voor het feit dat de behoefte naar verzorging bij de
vragers naar pensiontehuizen veel dringender is dan bij de vragers
naar bejaardenwoningen.

Vraag is, welke factoren van invloed zijn op de vraagnaar pensions.
Met behulp van wijkdifferentiatie is getracht inzicht in deze factoren
te verkrijgen (tabel 14).

T a b e l   14

Directe vraag naar pensionbehuizing,
gedifferentiderd naar wijk en wijze van bewoning

Directe vraag naar pensions
Aantal woningen In % vanTotaal aantalWIJK het aantal

personenalleen- bejaardeninwonend in de woningenwonend per wijk

Platteland               0               3               3                              0,9

Kalsdonk                3                3               6                              1,9

Nispen             1          2         3+ 1 2,5

Hulsdonk               5               2              7                            2,6

St.Jozef            9          6        15 + 1 3,3

Vrouwenhof       0         1         1                  3,4

Bredaseweg         2            5           7                       3,7
Fatima             4           5          9+ 1 4,4

Turfberg           1          1          2+ 1 4,9

Philips            1          4 5+1 5,6

St.Jan           19        12        31 + 7 6,2

Station                    6                3               9                              7,0

Westrand          1          6          7+ 1 7,7

Parklaan           1          2          3+ 1 14,8

T o t a a l                     53                  55               108  +1 4  = 122 4,0

In deze staat  is een zodanige ordening gebracht, dat de directe vraag
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naar pensiontehuizen in verhouding gebracht wordt met het aantal be-
jaarden in de wijk (zie laatste kolom).

De aldus geordende gegevens laat de 'insider' in Roosendaal en
Nispen zien, dat de tabel van boven naar beneden een steeds losser wor-                          4
den der groepsnormen binnen de wijk aangeeft. Het platteland immers
is in zijn groepsnormen het meest stringent, terwijl de inwoners van
de wijk Parklaan zich het minst door wijknormen gebonden weten.  Tus-                          1
sen deze twee uitersten is een vloeiend verloop. Anderzijds kan men
opmerken dat deze wijkindeling ruwweg verloopt volgens een bepaald
patroon van materiele welstand (van boven naar beneden neernt de wel-
stand in het algemeen gesproken toe) met een hiermee samenhangend
hoger cultureel niveau. Een uitzondering op deze regel vormen de  wij-
ken Vrouwenhof en Westrand, hetgeen te verklaren is door het feit dat
deze wijken nog te jong zijn om een cultureel en economisch homogenebevolking te huisvesten.

Uit het bovenstaande zouden wij de volgende algemene regel willen
trekken:'hoemeereconomische welstand en hoe hoger
het cultureel niveau, des te groter zal de vraag naar
pensiontehuizen zijn'.

Speelt de mate van geintegreerd zijn in de wijk bij de vraag naar
pensiontehuizen een rol? Inderdaad, in zoverre informele bindingen
ontstaan zijn, waardoor men zich bij voorkomende geyallen verzekerd
weet van spontaan aangeboden hulp, zal integratie wel een rol spelen,
omdat men zich dan min of meer verzekerd weet van burenhulp. Bij de
mannen zal deze mogelijke invloed meer betekenis hebben dan bij de
vrouwen het geval is, omdat deze laatste groep beter in staat is langer
een huishouding te voeren. Het belang van informele bindingen achten
wij daarom bijzonder groot.

Evenals bij de vraag naar bejaardenwoningen hebben wij  bij de vraag
naar pensiontehuizen ons afgevraagd of de totale vraag naar pensions
- d.w.z. zowel de directe als toekomstige vraag - een vraag is die bij
alle sociale geledingen van de bejaarden evenzeer aanspreekt. In ver-
band hiermee hebben we tabel 15 opgesteld.

Evenals bij de vraagnaar bejaardenwoningen zien we ook bij de vraag
naar pensiontehuizen, dat deze verband houdt met de beroepsstructuur.
Ook hier vertonen de subgroepen van de lagere groep c onderling ver-
schillen, maar als totaliteit komen Zij treffend overeen (59,9% ten op-
zichte van 58,1%).

Wij zouden hieruit de conclusie willen trekken,  dat de geconstateerde
vraag naar bejaardenpensions te beschouwen  is  als een uitdrukking  van
het algemeen onbehagen in de groep bejaarden over hun huidige woon-
situatie. Dit onbehagen moge ook blijken uit tabel 16.

Driekwart van de inwonende bejaarde echtparen verlangt een aparte
slaap- en woonkamer, terwijl twee derde van de alleenwonende be-
jaarde echtparen zich tevreden stelt  met een combinatie. De bejaarden
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T a bel  15

Vraag naar pensionbehuizing  van de gehuwde en alleenstaande mannen,
onderseheiden naar beroep

Vraag naar
Totaal bejaardenpensions

geenqueteerde van gehuwde en
groep alleenstaande

mannen

Absoluut In % Absoluut In %

A HOGERE GROEPEN
a Vrije beroepen                                                25               1,8                  3               1,4
b Hogere ambtenaren                    24        1,7          4        1,8

Totaal                                       49           3,5           7           3,2
B           MIDDENGROEPEN

1 Hogere middengroepen
a Middelbare technici                     8       0,6          2       0,9
b Kleine ondernemers                     42        3,0          3        1,4
c Grote winkeliers                          3        0,2          2        0,9
d Middelbare ambtenaren                29       2,1          8       3,7
e Hoger fabriekspersoneel              18        1,3          1        0.5
f Hoger kantoorpersoneel             23      1,7        4      1,8
g Onderwijzers                    7     0,5       3     1,4
h Grossiers                      9     0,6      2     0,9

Totaal 139 10,0          25          11,5

2 Lagere middengroepen
a Landbouwers 152 11,0       25     11,5
b Ambachtslieden                83     6,0     11     5,1
c Kleine winkeliers                     98       7,1        13       6,0

Totaal 333 24,1       49      22,6

C LAGERE GROEPEN
1 Hogere lagere groepen

a Geschoolde arbeiders 135 9,9        32      14,7

b Kantoorbedienden               15     1,1      3     1,4
c Lagere annbtenaren                  96      6,9        9       4,2

Totaal 248 17,9 44 20,3

2 Overige lagere groepen
a Geoefende arbeiders 237 17,1 59.9 47 217 58,1

b Ongeschoolde arbeiders 345 24,9       35     16,1   
Totaal 582 42,0      82      37,8

D     OPGEGEVEN ALS
ZONDER BEROEP                  34      2,5       10      4,8

Totaal                                        34           2,5          10          4,6
Totaal 1385 100,0 217 100,0
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5                                                        Tabel   16

Directe vraag naar pensionbehuizing, onderscheiden naar gevraagde ruimten en burgerlijke staat

Gevraagde ruimte voor pensionbehuizing door de directe aanvragers

Combina-
Huidig aantal tie woon-Woon - Slaap- Berg- Badkamerbewoonde resp. Keuken W.C.kamer kamer ruimte Douche
woningen slaap-

kamer
al- al- al- al- al- al- al- al-in - in - in- in- in - in - in- in-to- leen- leen- leen- leen- leen- leen- leen- leen-WO- WO- WO- WO- WO- WO- WO- WO-taal WO- WO- WO- WO- WO- WO- WO- WO-nend nend nend nend nend nend nend nendnend nend nend nend nend nend nend nend

Echt-

paren 14866 2 6 224

Alleen-
staande:

Mannen 37  22   15   10    6 10 6  12    9                                      3

Vrouwen  57  25   32  16   18  16   18   9   14         1   1    1         1         1

Totaal 55   53     58        58        50         1         2         1         4



die nu inwonen, willen blijkbaar ruimer gaan wonen, terwijl de alleen-
wonenden het nadeel van een grote ruimte onderhouden kennelijk te-
niet willen doen door een combinatie te vragen.

Bij de inwonende bejaarde mannen wil 54,7% een combinatie, m.a.w.
meer dan de helft is tevreden met zijn huidige woonsituatie.

Van de alleenwonende bejaarde mannen vraagt 60% een combinatie,
zodat meer dan de helft de huidige woonruimte kennelijk te groot vindt.

T                               Van de inwonende bejaarde vrouwen tenslotte vraagt 36% een combi-
natie, terwijl van de alleenwonende bejaarde vrouwen 43,75% een com-
binatie vraagt.

Resumerend zouden we dus kunnen stellen dat van de onderscheiden
categorieen alleen het merendeel der alleenstaande inwonende mannen
en de alleenstaande alleenwonende vrouwen tevreden is met hun huidige
woonsituatie.

Tenslotte hebben wij bij alle vragers naar pensions hun motieven
om deze vraag uit te oefenen nagegaan (tabel 17).

T a bel  17

Redenen waarom men naar een pension wil

Aantal
personen

Heeft verzorging nodig 214

Invaliditeit                                                                                          1
Wil anderen niet tot last zijn                                        9
Omdat (familie)hulp wegvalt                                       47
Kan huishouding niet meer aan                                         26
Eenzaarnheid                                                                                      2

Gezelligheid                                                                           1
Rustig leven                                                          2
Warm eten en huishoudelijke verzorging                                      10
Diversen: noodzaak                               4

hekelaan bovenwoning                  1
5

Niet opgegeven                                                         26

Totaal 343
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Opvallend is dat, in tegenstelling met de opgaven van het aantal mo-
tieven die bij de vraag naar bejaardenwoningen naar voren kwamen -
welke motieven slechts bij + 7% van de totale groep, die een vraag
naar bejaardenwoningen uitoefende, bewust bleken te leven -, het aan-
tal bewuste opgaven  bij de vragers naar pensiontehuizen 100% bleek
te zijn.

M'as het bewuste motief bij de vraag naar bejaardenwoningen gelegen
in het voorzorgselement, dan kunnen we nu constateren, dat het bewuste
motief bij de vraag naar pensiontehuizen betrekking heeft op het ver-
zorgingselement (2/3 gedeelte van de totaal opgegeven redenen geeft
hier expliciet uitdrukking aan, terwijl de andere redenen ook groten-
deels terug te voeren zijn op het verzorgingselement.

Resumerend kan gesteld worden dat de bewuste motieven in verband
met de vraag naar b e j a a r d e n w o n i n g e n gelegen  zijn  in  het  p r e-
v e n t i e v e vlak, terwijl de bewuste motieven bij de vraag naar  b e-
j a a r d e n p e n s i o n s   in het c u r a t i e v e vlak gelegen zijn.

1

T a b e l   18

Opgegeven redenen van hen
die een directe vraag naar pensionbehuizing uitoefenen

1

zonder opgaaf            1
alleenwonend 6 verzorging     4 j

hekel aan bovenwoning 1
I. Echtpaar       14

inwonend       8   verzorgingrustig leven            1
zonder opgaaf        1
indien hulp wegvalt     1

alleenwonend  15    verzorging                   10geen opgave          2

geen hulp              1
kinderen niet tot last   2

mannen 37 · verzorging                12
geen opgave          4

inwonend 22 - geen hulp               2
kinderen niet tot last  3
noodzaak             1II. Alleenstaand 94 -
verzorging                                14
geen opgave          4

geen hulp                      10alleenwonend 31
rustig leven           1

vrouwen 57 - warm eten             1
kinderen niet tot last   1

Iverzorging                23
inwonend 26  1 geen opgave                 1

I kinderen niet tot last   2
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Ten overvloede hebben wij de vraagmotieven bij de groep die een di-
recte vraag naar pensiontehuizen uitoefent nader geanalyseerd (tabel
18). Dit overzicht bevestigt dus onze conclusie, getrokken bij tabel 17,
dat bewuste motivering gelegen is in het curatieve vlak der verzorging.

Uit dit overzicht blijktdat ook bij de directe vragers het verzorgings-
motief overheerst.

Samenvatting

Terwijl de bewuste motieven bij de vragers naar bejaardenwoningen
veelal gelegen waren in het preventieve vlak (voorzorgmotief), blijken
de motieven bij de vragers naar pensiontehuizen te liggen in het cura-
tieve vlak (verzorgingsmotief).

De onbewuste motieven bij de vragers naar bejaardenwoningen bleken
enerzijds hun oorzaak te vinden in de mate van geintegreerd zijn, ander-
zijds in het inkomensniveau, resp. beroepsniveau van de betrokkenen.

De onbewuste motieven bij de vragers naar pensiontehuizen blijken
veroorzaakt te worden door de hoogte van het cultureel niveau, resp.
de inkomenssituatie, benevens door de mate van informele bindingen
met de omringende leefgemeenschap.

§ 2c. VRAAG NAAR VERPLEEGTEHUIZEN

Als criterium  voor deze vraag is aangenomen  dat, in verband  met de
fysieke en/of psychische toestand van de bejaarden, alleen voortdu-
rende verpleging nog hulp kan bieden.

Deze bevindingen hebben we n.a.v.gesprekken  met de enqueteurs  ge-
destilleerd uit het onderzoek, zonder evenwel uitdrukkelijk vragen  hier-
over te hebben gesteld (tabel 19).

De gegevens geanalyseerd naar burgerlijke staat (15 echtparen, 9
alleenstaande mannen en 13 alleenstaande vrouwen) leren ons, dat de
echtparen een belangrijk aandeel in de vraag hebben, hetgeen het vraag-
stuk der verpleging des te ingewikkelder maakt omdat enerzijds echt-
paren zolang mogelijk bij elkaar willen blijven, terwijl dit anderzijds
voor de verpleging buitengewoon moeilijk is.

In totaal betreft  het  hier  1.75%  van de geenqueteerde groep.  De mo-
tieven die de doorslag gaven om een vraag uit te oefenen naar ver-
pleegtehuizen bleken de volgende te zijn:

A. Inwonende echtparen:
1.  De vrouw  is een zware hartpatiente.

De man heeft aderverkalking  en is immobiel.
2. De vrouw kan slechts met hulp van een ander lopen.
3. De vrouw is astmatisch en reumatisch.

De man is immobiel.
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T a b e l   19

Vraag naar verpleegbehuizing,
onderscheiden naar geslacht en burgerlijke staat

Mannen Vrouwen Totaal

Abso- Abso- Abso-
luut In   %   *) ]UUI In % *)

luut In % *)

Echtparen            15         1,5         15         1,5         30         1,0

Alleenstaande:

Mannen                 9         2,3                                    9         0,3

Vrouwen                                     13        2,0        13        0,4

Totaal             24                     28                     52         1,7

*) In % van de geenqueteerde groep

4. De vrouw heeft last van gal, hoge bloeddruk en is praktisch im-
mobiel.
De man heeft  last  van  gal, hoge bloeddruk  en is diabeticus.

5. De vrouw is half verlamd.
De man heeft vallende ziekte.

6. De vrouw is te zwak om nog werk te verzetten.
De man is reuma-invalide geworden.

Van de inwonende echtparen kan gezegd worden dat zowel  de  man  als
de vrouw gehandicapt is.
B. Alleenwonende echtparen:

1. De man is zwaar astmatisch.
2. De vrouw is verlamd en doof.
3. De vrouw is invalide; kan zich slechts door middel van een in-

validewagen verplaatsen.
4. De man en de vrouw zijn beiden hartpatienten.
5. De vrouw is hartpatiente en heeft gewrichtsreuma.
6. De vrouw is hartpatiente; de man is astmatisch.
7. De man heeft een verlamde linkerarm.

De vrouw kan de huishouding niet goed meer doen.
8. De vrouw is hartpati6nte en min of meer immobiel.

De man is astmatisch.
9. Man en vrouw zijn beiden min of meer immobiel...

Van de alleenstaande echtparen  is  een der partners zeer ernstig ge-
handicapt.
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C. Inwonende alleenstaande mannen:
1.  Dement  en  doof.
2. Lichamelijk gebrekkig.
3. Verlamd.
4. Immobiel.
5. In hoge mate dement.
6. Dement en incontinent.
Inwonende alleenstaande vrouwen:
1.  Doofstom.
2. Reumatisch en slechte oge;n.
3. Gebrekkig (bezit slechts een arm).
4. Min of meer immobiel.

D. Alleenwonende alleenstaande mannen:
1. Hartpatidnt, reumatisch en lijdende aan diabetes.
2. Diabeticus en lichamelijk gebrekkig.3. Hartpatidnt.
Alleenwonende alleenstaande vrouwen:
1.  Dement  en  doof.
2. Bijna blind.
3. Hartpationte en lijdende aan diabetes.
4. Hartpatiente.
5. Ernstig reuma.
6. Lichamelijk gebrekkig.
7. Dement.
8. Hartpationte en licharnelijk zeer zwak.
9. Min of meer immobiel.

Conclusie:
Bijzondere aandacht moet besteed worden aan de huwelijkspartnerdie zelf niet verpleegd behoeft te worden. In hoofdstuk II komen wij

hier nog nader op terug.

Algemene conclusie van § 3:
Van de totale bejaarde bevolking  in de Gemeente Roosendaal  en  Nis-

pen  hebben een directe behoefte  aan:
bejaardenwoning 26,20%
pensiontehuis 4,0090
verpleeginrichting 1,75%

Totaal dus: 31,95%
D.w.z. bijna 1/3 deel van alle bejaarden is blijkbaar niet tevreden
met de huidige woonsituatie.

41



§ 38. BEROEP EN INKOMEN

De onderstaande beroepsstratificatie hebben wij gebaseerd op de
dissertaties van Kuiper en Van Heek, benevens op gegevens, ontleend
aan de rapportages van de beroepskrachten  in het maatschappelijk  werk
ter plaatse. (Tabel 20)

Om een mogelijk verband aan te kunnen tonen tussen beroep en in-
komen, hebben wij de gegevens over de beroepsstratificatie en de ge-
gevens inzake de jaarinkomens in een tabel samengebracht (tabel 21).
Bij de jaarinkomens hebben wij een onderscheid gemaakt tussen de
jaarinkomens van gehuwden en ongehuwden, terwijl wij beide catego-
rieen weer gedifferentieerd hebben naar een jaarinkomen dat groter
of kleiner is dan f 3000.-- per jaar. Ook het rekening houden met de
burgerlijke status achten wij belangrijk, omdat hieruit mogelijk zal
bli jkendatde inkomenssituatie van de gehuwde bejaarde beter of slech-
ter is dan van de ongehuwde bejaarde.

Bij de vaststelling van de f 3000.-- grens voor zowel de gehuwde als
niet-gehuwde bejaarde hebben wij ons laten leiden door de volgende
overwegingen:
1. Primair stond ons voor ogen een vergelijking mogelijk te maken tuS-

sen de onderscheiden beroepsgroepen met dezelfde burgerlijke sta-
tus, zodat de hoogte van de bepaalde inkomensgrens in feite minder
belangrijk is.

2. Als minimumhuurprijs per week werd door de studie-commissie
f 9.-- aangenomen, hetgeen per jaar een bedrag van f 468.-- bete-
kent. Indien we ervan uitgaan dat maximaal  15% van het inkomen aan
huur besteed mag worden, dan impliceert dit, dat een jaarinkomen
van f 3000.-- minimaal genoemd moet worden, wil men althans niet
nooddruftig zijn.
Iemand met een inkomen van minder dan f 3000.-- per jaar kwalifi-
ceren wij als iemand met onvoldoende inkomen.

3. Bij de behandelingen der Kamer inzake de invoering der A.W.W.
hanteerde het C.B.S. - bij het samenstellen der betreffende bijlagen -
als grens voor armlastigheid, ook een jaarinkomen van f 3000.--.

4. De gemeente Breda maakte in zijn 'Bejaardennota 1960' zowel voor
de echtparen, als de alleenstaande bejaarden ook gebruik van de
f 3000.-- grens.

5. Tenslottezijn wij de mening toegedaan, dat dit lage inkomensniveau
voor beide categorieen toch praktisch hetzelfde betekent, omdat te-
genover de meerkosten voor een echtpaar, in verband met uitgaven
voor  voedingsmiddelen, de meerkosten  van een alleenstaande staan,
in verband met tijdsbestedingsuitgaven e.d. De vaste lasten zijn  voor
beide categorieen nagenoeg hetzelfde.
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T a bel  20

Beroepsstructuur van de totaal geonqueteerde groep bejaarde mannen

Absoluut In %

A HOGERE GROEPEN
a Vrije beroepen                                         25         1,8
b Hogere ambtenaren                                         24          1,7

Totaal ( 49) ( 3,5)

B          MIDDENGROEFEN
1 Hogere middengroepen

a Middelbare technici                                          8          0,6
b Kleine ondernemers                                           42           3,0
c Grote winkeliers                                              3          0,2
d Middelbare ambtenaren                                  29          2,1
e Hogerfabriekspersoneel                           18        1,3
f Hoger kantoorpersoneel                                 23          1,7
g Onderwilzers                          7     0,5
h Grossiers                                          9        0,6

Totaal <139) (10,0)

2 Lagere middengroepen
a Landbouwers 152 11,0

b Ambachtslieden                     83     6,0
c Kleine winkeliers                                        98          7,1

Totaal (333) (24,1)

C LAGERE GROEPEN
1 Hogere lagere groepen

a Geschoolde arbeiders 137 9,9

b Kantoorbedienden                    15     1,1
c Lagere arnbtenaren                                96        6,9

Totaal (248) (17,9)

2 Overige lagere groepen
a Geoefende arbeiders 237 17,1
b Ongeschoolde arbeiders 345 24,9

Totaal (582) (42,0)

D      OPGEGEVEN ALS ZONDER BEROEP               34        2,6

Totaal 1385 100,0

Uit tabel 21 blijkt, dat er in het algemeen gesproken tegenover elke
4 gehuwde bejaarden met voldoende financien, 3 met onvoldoende fi-
nancien staan (40,1% t.o.v. 32,2f).

Bij de ongehuwde bejaarden daarentegen staan tegenover 4 bejaarden
met "voldoende" financien, 12 bejaarden met onvoldoende inkomen,
(6,6% t.o.v. 21,1%).
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T a bel  21

  Totaal aantal gednqueteerde mannen, ingedeeld naar inkomen, beroepsstructuur en burgerlijke staat

Gehuwd Ongehuwd Totaal 1           Il          III         IV
I          II         III        IV         V

Jaarinkomen > 3000   < 3000  > 3000   < 3000 in % in 9 in 9 in %
Sociale geleding van V van V van V van V

gld     gld     gld     gld

A HOGERE GROEPEN
a Vrije beroepen                                        21        2       2               25 84,0 8,0 8,0

b Hogere ambtenaren                                 20               4              24 83,3 16,7

B         MIDDENGROEPEN
1 Hogere middengroepen

a Middelbare technici                                    1        1       6                8 12,5 12,5 75,0

b Kleine ondernemers 37      3      1      1 42 88,1 7,1 2,4 2,4

c Grote winkeliers                                       2       1                         3 66,7 33,3

d Middelbare ambtenaren                              25       2       2               29 86,2 6,9 6,9

e Hogerfabriekspersoneel                       11      4      1      2 18 61,1 22,2 5,6 11,1

f Hoger kantoorpersoneel                       11      6 4 2 23 47,8 26,1 17,4 8,7

g Onderwijzers                      7                 7 100,0
h Grossiers                                            1      4      4 9 11,2 44,4 44,4

2 Lagere middengroepen
a Landbouwers                                50    40    13    49 152 32,9 26,3 8,6 32,2
b Ambachtslieden                   21   35   2   25   83 25,3 42,2 2,4 30,1

c Kleine winkeliers                                        36      34        8       20      98 36,7 34,7 8,2 20,4

C LAGERE GROEPEN
1 Hogere lagere groepen

a Geschoolde arbeiders                              63      41      13      20 137 46,0 29,9 9,5 14,6

b   Kantoorbedienden                                                                             1 1             1             3 15 73,3 6,7 20,0

c Lagerearnbtenaren                            82      6
3 5 96 85,4 6,3 3,1     5,2

2 Overige lagere groepen
a Geoefende arbeiders                                  91      77      22      47 237 38,4 32,5 9,3 19,8

b Ongeschoolde arbeiders                              55 178 5 107 345 15.9 51,6 1.4 31,1

D      OPGEGEVEN ALS
ZONDER BEROEP 22 4 8 34 64,7 11,8 23,5

--- T n t n n i 555 446    91    293 1385 40,1 32,2 6,6 21,1



Dat de gehuwde ·bejaarde aldus een relatief betere inkomenspositie
inneemt dan de ongehuwde bejaarde is meer vanzelfsprekend dan op-
vallend, omdat voor beide categorieen dezelfde vergelijkingsbasis, n.1.
het f 3000.-- jaarinkomen gebruikt is.

Belangrijker achten wij de vergelijking van verschillende beroeps-
groepen met dezelfde burgerlijke status.

Werkelijk opvallend is dan dat bij drie beroepsgroepen hun zwakke
inkomenssituatie naar voren komt, n.1. de ambachtslieden, de kantoor-
bedienden en de ongeschoolde arbeiders.

Bij de ongehuwde bejaarden  valt  het op dat alleen de hogere groepen,
hogere middengroepen en de ambtelijke groepen of daarmee gelijkge-
stelden b.v. onderwijzend personeel,  in een voldoende inkomenssituatie
verkeren.

Uit tabel 21 mag o.i. dus de algemene conclusie getrokken worden
dat de beroepsstratificatie parallel verloopt met de inkomensstratifi-
catie, m.a.w. hoe hoger op de sociale ladder des te groter zal  het  inko-
men in het algemeen zijn.

§ 3b. GEDETAILLEERDE FINANCIELE GEGEVENS

Bij het vergaren van het enquete-materiaal zijn we ons er zeer wel
van bewust geweest dat juist bij het opgeven der financidle gegevens
veel onjuiste opgaven zouden kunnen voorkomen. In zoverre deze on-
juistheden optreden bij de opgaven van hogere inkomens, is dit van
geen belang, omdat wij alleen zouden willen voorkomen, dat door on-
juiste opgaven overheidsgelden ter beschikking gesteld zouden worden
aan bejaarden die in feite niet noodlijdend zijn. Slechts diegenen, die
opgegeven hebben   dat zij minder  dan f 3000.-- inkomen  per  jaar  heb-
ben, zijn nader geanalyseerd.

Door middel van de Rijksdienst der Belastingen zijn we erin ge-
slaagd een betrekkelijk waterdichte controle te verkrijgen zonder dat
de betreffende Dienst zijn bevoegdheden heeft overschreden. Wij heb-
ben namelijk de bejaarden die een vraag naar bejaardenwoningen of
pensiontehuizen uitoefenden, maar die, volgens hun eigen opgaven,
hiervoor niet de vereiste financien bezaten om deze vraag te realise-
ren, in bepaalde categorieen ingedeeld.

Hierdoor kon per groep een opgave aan de belastingen verstrekt
worden van het berekende groepsinkomen, terwijl het voor deze Rijks-
dienst mogelijk was om hier het juiste groepsinkomen tegenover te
zetten. Zodoende waren afwijkingen te bepalen.

De betreffende a fwijkingen hebben we verdeeld in positieve  en nega-
tieve afwijkingen. Een negatieve afwijking betekent dat de bejaarde een
hoger inkomen heeft opgegeven dan hij werkelijk heeft ; e e n p o s i t i e-
ve afwijking betekent een opgave van een lager in-
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k o m e n  dan in feite het geval  is.  Het moge duidelijk zijn  dat  voor ons
onderzoek alleen de positieve afwijkingen interessant zijn, omdat hier-
door zodanige afwijkingen kunnen optreden, dat personen die opgaven
minder dan  f 3000,-  per jaar inkomen te hebben - waardoor  zi j volgens
onze gedachtengang, in bepaalde gevallen, een beroep op overheids-
gelden zouden kunnen doen - in feite meer dan f 3000,- per jaar ont-
vangen.

Mogelijk zal het opvallen dat we de bejaarden die een vraag naar
verpleeginrichtingen uitoefenen, niet in deze controle betrokken heb-
ben. Dit komt enerzijds doordat deze vraag in de praktijk door slechts
relatief weinig bejaarden uitgeoefend wordt; anderzijds hebben we dit
ook om theoretische redenen nagelaten omdat de betreffende vraag
gedestilleerd is uit de vraag naar bejaardenwoningen, resp. pension-

tehuizen, waardoor we dubbeltellingen zouden krijgen. Verheugend is
dat de direct-gegadigden nauwkeuriger in hun opgaven bleken te zijn
dan de indirect-gegadigden. Deze constatering is belangrijk, omdat
hieruit blijkt dat de betrokkenen, wanneer het directe eigenbelang er-
mee gemoeid is, kennelijk niet of minder wensen te malverseren dan
diegenen die nog niet zo'n directe behoefte naar een andere woonsitua-
tie gevoelen.

De kritische inkomensgrens  van  f  3000.--  is ook gehanteerd  voor  de
echtparen en alleenstaanden die een vraag naar pensions uitoefenen.
Duidelijk is dat deze grens voor alleenstaande bejaarden nog geaccep-
teerd kan worden, maar het is niet direct in te zien dat een echtpaar
met een inkomen van weinig meer dan f 3000.-- per jaar, zich zonder
beroep op overheidsmiddelen in een bejaardenpension kan vestigen.

Eventuele opmerkingen in deze richting willen wij reeds bijvoorbaat

tegengaan door erop te wijzen dat wij met het betreffende onderzoek -
wat dit facet van de enquete betreft - alleen hebben willen vaststellen,
in hoeverre de eigen opgave van de bejaarden met betrekking tot hun
financiele situatie dermate onjuist is, dat men wel moet vasthouden
aan een persoonlijk onderzoek om Uit te maken in hoeverre de betref-
fende bejaarden middels overheidsgelden gesuppleerd zouden moeten
worden. Vanuit deze gezichtshoek wordt het irrelevant welke grens
men trekt. Deze zal immers afhankelijk van het welvaartsniveau der
natie toch anders liggen.

Uit tabel 22 blijkt dat 21,16% +32,20% =53,36% van alle gednqueteer-
'7 de mannen, die een vraag naar bejaardenwoningen uitoefenen, een inko-
' men hebben van mindet dan f·3000.-- per jaar. Bij de vrouwen is dit

percentage nog hoger: 31,88% + 32,20% = 64,08% van de betreffende
vrouwen heeft een inkomen van minder  dan  f 3000.- -  per  jaar.

Van de alleenstaande mannen hebben 76,30% een inkomen van min-
der   dan   f 3000.- -;   bij de alleenstaande vrouwen berekenden wij zelfs
een percentage van 80,40%.
46



T a b e l   22
Totaal geenquoteerde groep,

onderscheiden naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd en inkomenssituatie

M a n n e n Vrouwen

Ongehuwd Gehuwd Totaal Ongehuwd Gehuwd Totaal

>*3000    < 3000   >  3000    < 3000 > 3000  < 3000  > 3000   <3000Jaarinkomen
gld     gld     gld     gld               gld      gld     gld     gld

jonger dan 65 jaar                            49         9       58 208 135 343

65-69 jaar         29     56 277 184 546     61 179 184 150 574

70-74 jaar         24     75 151 125 375     37 142 117     92    388

75-79 jaar         17     73     54     83    227     20     95     29     49    193

80-84 jaar         14     52     20     35    121     10     76     12     17    115

85 jaar en ouder         7       37        4       10       58        1       37        5        3       46

Per categorie in 9  (23,70)  (76,30)  (55,50) (44,50) (19,60) (80,40) (55,50) (44,50)
absoluut 91 293 555 446 1385 129 529 555 446 1659Totaal(, -in 70 ( 6,57) (21,16) (40,07) (32·,20) ( 7,78) (31,B8) (33,45) (26,89)

4 Totaal 384 (27,73) 1001 (72,27) 658 (39,66) 1001 (60,34)
\1



T a bel  23

Vraag naar bejaardenwoningen van die bejaarden,
die een inkomen hebben van minder van f. 3000,- per jaar,

onderscheiden naar huurklasse, burgerlijke staat en getoetst
aan de juistheid der eigen opgave inzake inkomen

Huur per week

f 25 -  f 15 f 15 -  f 12 f 1 2-f 9

af- af- af-

juist juist juist
wijkend wijkend wijkend

ECHTPAREN, direct gegadigden
0             00

19                                          8         11*)
88 29     59**)

107

ECHTPAREN, toekomstig gegadigden

0             00
3                                                     2             1 *)
17                                        2    15*)
20

ALLEENSTAANDEN, direct gegadigden

Mannen Vrouwen
1 1 0

13                     9      4*)

13       46                                    47    12***)

13       60

ALLEENSTAANDEN, toekomstig gegadigden

Mannen Vrouwen
0 0 0 0
1                 2                                             2             1* )
1         5                                       2    4****)

27

*) positief afwijkend
**) 3 zeer gering afwijkend, 11 negatief afwijkend, 45 positief afwijkend

***) 1 gering afwijkend, 1 negatief afwijkend, 10 positief afwijkend
**** ) 1 gering afwijkend, 3 positief afwijkend

Opvallend  is, dat de direct gegadigden ten opzichte van de toekomstig gegadigden

juister geweest zijn in hun opgaven.

48



T a b e l   24
Overzicht van de vragers naar bejaardenwoningen met een inkomen

van minder dan f 3000,- per jaar, naar juistheid van inkomensopgave

Echtparen Alleenstaanden
toekom- toekom- Totaaldirect direct

Stig Stig gemid-gega- gega-
digden gega-

digden
gega- delde

digden digden

Positieve afwijking 52,3% 80,0% 19,2% 44,5% 43.1%
Negatieve afwijking 10,3% 0,0% 1,4% 0,0% 5,7%
Geringe afwijking 2,8% 0,0% 1,4% 11,0% 2,4%
Juiste opgave 34,6% 20,0% 78,0% 44,5% 48,896

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Uit het totaal gemiddelde blijkt dat minstens  56,9% van de betreffende
groep inderdaad beneden een jaarinkomen   van   f 3000.- - ligt, terwij]
43,1% mogelijk boven  de  f  3000.- - kan komen.

In tabel 25 (blz.50) hebben wij nagegaan, in hoeverre deze 43,1% van
de betreffende groep bejaarden zodanige onjuiste opgaven hebben ver-
strekt, dat er werkelijk sprake is van een inkomen van meer dan f 3000,-
per jaar.

Niettegenstaande alle onjuiste opgaven, blijken van de in totaal 209
posten, slechts 26 posten (11 + 15) belangrijk boven de f 3000.-- grens
te liggen (m.a.w. 12,44%). Deze malversaties slaan slechts op bejaarde
echtparen. Terwijl dus in eerste aanzet geconstateerd werd dat 43,1%
van   diegenen die minder  dan   f  3000.- - inkomen  per jaar hebben,  on-
juiste opgaven verstrekt, blijkt bij nader inzien slechts 12&% van de
groep   met een inkomen beneden  f  3000.--,  voor  ons doel onjuiste  op-
gaven gedaan te hebben.

De keerzijde van de medaille is echter dat 87&% van de inkomens
die wij volgens deze enquete als onvoldoende kwalificeerden, in werke-
lijkheid ook onvoldoende blijken te zijn.

In dit verband willen wij de vraag opwerpen of in het kader van de
A.W.B. de kosten, verbonden aan het veronuerstelde onderzoek van
de totale groep - uitgaande van de gedachte dat deze groep een beroep
moet doen op de Algemene Bijstandswet - opwegen tegen het voordeel
om de betreffende groep malversanten te onderkennen, terwijl daar
als groot maatschappelijk nadeel tegenover staat dat 878% van deze
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Tabel 25

Vraag naar bejaardenwoningen van die bejaarden,
die een inkomen hebben opgegeven minder dan f 3000,- per jaar,

geanalyseerd naar burgerlijke staat en graad van behoefte, getoetst aan het redle inkomen

Gemid- Bere-Kolom Totaal
Gemid- deld kend

Totaal Aantal 6 On- Totaal inkomen
Juiste deld inkomen afwij-Aantal inkomen on- gespe- juiste inkomen van de

opgaven *) inkomen van de kings-
Huurcategorie vra- van de juiste  cifi-  opga-   van de onjuistevan de onjuiste per-
(per week) gers juiste opga- ceerd ven onjuiste opgaven

juiste opgaven cen-abs.   in % opgaven ven naar in % opgaven na
opgaven na tage+, +, - controle

-                                controle  **)

(gld) (gld) (gld) (gld) (gld)

1     2     3      4      5     6     7     8      9       10      11     12,

ECHTPAREN, directe vraag
f 25,- - f 15,-
f 15,- - f 12,-     19       8 42,1 18.444,- 2306,50   11 11+ 57,9 27.135,- 41.476,- 3771,- 52,9

3+

f 12,- - f  9,-     88      29 33,3 56.981,- 1964,90   59 11- 66,7 18.163,- 165.799,- 2810; 40,3
45+

ECHTPAREN, toekomstige vraag

f 25,- - f 15,-
f 15; - f 12;       3       2 66,7 4356,- 2178.--  1   1+ 33,3 2189,- 2344,- 2344,-    7,1

f 12,- - f  9,-     17       2 11,8 4005,- 2002,-- 15 15+ 88,2 29.128,- 77.693,- 5180,- 166,7
***,



ALLEENSTAANDEN, directe vraag
f 25,- - f 15,- 1 1 100,0 1134.- 1134,--  0 0 0,0        0,-        0.-      0.-    0,0

f 15,- - f 12,-     13       9 69,2 11.649,- 1294,-- 4 4+ 30,8 5823,- 7937.- 1984.- 36,3
1+

f 12,- - f  9,-     59     47 79,7 54.871,-  1167,--   12      1- 20,3 14.582; 25.385,-   2115,-   74,1
10+

ALLEENSTAANDEN, toekomstige vraag

f 25,- - f 15,-
f 15,- - f 12,- 3 2 66,7 2568,- 1284,--  1   1+ 33,3 1254,- 3060,- 3060,- 144,0

f 12,- - f  9,- 6 2 33,3 2334,- 1167,-- 4 1+ 66,7 4700,- 8978,- 2244.- 91,03+

Totaal 209

*) Onder juiste opgaven verstaan wij die opgaven, die door de dienst van 's-Rijks Belastingen accoord bevonden
zijn.

**) Onder een afwijkingspercentage verstaan wij, dat wij de verstrekte onjuiste opgaven met het betreffende per-
centage moeten verhogen om het werkelijke inkomen te verkrijgen (kolom 10 - 9 in %0 van kolom 9).

***) Twee echtparen, die een gezamenlijk inkomen opgaven van f 3716,-, hadden in werkelijkheid f 22.580,-. Hier-
mee rekening houdende wordt het werkelijke gemiddelde inkomen per echtpaar van deze groep in plaats van
f 5180.- nu f 4239,-, terwijl voor 166,7% (zie kolom 12) gelezen moet worden 116.8%.

Het totaal van 209 vragers is + 40% van de totale vraag, uitgeoefend door 367 echtparen en 204 alleenstaande be-
jaarden. Deze 209 vragers verQgenwoordigen in feite 209 +1 9+8 8+3+1 7= 336 personen, omdat wij hier zowel
met echtparen als met alleenstaande bejaarden te maken hebben.
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groep zonder noodzaak voor een pijnlijk onderzoek geplaatst wordt.
Wij hebben ons afgevraagd hoe groot deze groep "malversanten" is,

uitgedrukt  in % van de totale bevolkingsgroep der bejaarden. De tabel-
len 26 en 27 geven ons een inzicht in deze materie.

T abel  26

Vraag naar bejaardenwoningen van gehuwde en ongehuwde vrouwen,
geanalyseerd naar inkomensniveau en huurklasse

Totale Hiervan hebben Hiervan hebben

vraag voldoende onvoldoende
Huurcategorie naar financien financien

(per week) bejaarden
woningen absoluut   in % absoluut    in %

f 25,- - f 15,-       32         31       96,9          1         3,1

f 15,- - f 12,- 175 138 78,9            37          21,1

f 12,- - f 9,- 320 164 51,2 156 48,8

Totaal 527 333 63,2 194 36,8

T a bel 27

Vraag naar bejaardenwoningen van gehuwde en ongehuwde mannen,
geanalyseerd naar inkomensniveau en huurklasse

Totale Hiervan hebben Hiervan hebben

vraag voldoende onvoldoende
Huurcategorie naar financi61 financi6n
(per week) bejaarden

woningen absoluut   in 96 absoluut    in %

f 25,- - f 15,-        28          28       100,0           0          0,0
f 15,- - f 12,- 129 106 82,2        23       17,8
f 12,- - f  9,- 254 135 53,1 119 46,9

Totaal 411 269 65,4 142 34,6

Uit de tabellen  26  en 27 blijkt dus, dat het totaal aantal personen met
"onvoldoende" financion 194 + 142 = 336 bedraagt.

Wij constateren dus dat ongeveer 1/3 deel van de totale vraag vol-
gens eigen opgave over onvoldoende financidle middelen beschikt om
een bejaardenwoning te kunnen betrekken. Rekening houdende met de
geconstateerde positieve afwijking van 12,44% betekent dit dat in feite
1/8 x 1/3 of ongeveer 4,15% van alle vragers naar bejaardenwoningen,
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storende onjuiste opgave heeft verstrekt. Indien we er rekening mee
houden dat van de totale onderzochte groep 30,81% een vraag naar be-
jaardenwoningen uitoefende, dan betekent dit dat slechts ongeveer  1,3%
van de totale bejaardengroep zodanige financiole gegevens heeft ver-
strekt dat zij eventueel ten onrechte in aanmerking zouden komen  voor
overheidigelden.

Onderzoek bij de vragers naar pensiontehuizen
Op dezelfde wijze als wij bij de vragers naar bejaardenwoningen de

soort afwijkingen gegroepeerd hebben, hebben we dit ook gedaan bij de
vragers naar pensiontehuizen. Tabel 28 is het resultaat van de betref-
fende bewerkingen.

T abel 28
Overzicht  van de vragers naar pensiontehuizen  met een inkomen

van minder dan f 3000,- per jaar, naar juistheid van inkomensopgave

Echtparen Alleenstaanden

toekom- toekom- Totaaldirect direct
Stig Stig gemid-

gega- gega-
digden digden

gega- gega- delde

digden digden

Positieve afwijking -,-9 26,7% 23,7% 18,2% 21,6%

Negatieve afwijking -,-% 20,096 7,9% -,-% 6,8%
Geringe afwijking -,-% -,-% -'-% -'-% -,-%
Juiste opgave 100,0% 53,3% 68,4% 81,8% 71,6%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,096

Uit dit staatje blijkt dat  21,6% van het totaal aantal opgegeven posten
een positieve afwijking vertoont die nog nader onderzocht moet worden
(zie tabel 29).

Tenslotte hebben we onderzocht - rekening houdende met de in de
vorige tabel geconstateerde malversaties  - hoe groot deze groep  mal-
versanten is t.o.v. de totaal door ons geonqudteerde groep (rabel  30-31).

Ongeveer 20% van de vragers naar bejaardenpensions blijkt onvol-
doende inkomen te hebben (Zie tabel  30 en 31). Enerzijds rekening hou-
dende  met  het  feit dat ongeveer  16% van de totale bejaardenbevolking
een vraag naar pensions uitoefent (zie tabel 12 en 14), terwijl ander-
zijds 28% van de vragers storende onjuiste opgaven doet (zie tabel 29),
volgt -hieruit dat van de totale bejaardenbevolking 0,08% storende on-
juiste opgaven verstrekt  (af te ronden  op  0,1 ).
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Jl T a bel  294*

Vraag naar pensionbehuizing  van hen, die een inkomen opgegeven hebben van minder dan  f 3000,-  per jaar,
geanalyseerd naar burgerlijke staat en graad van behoefte, getoetst aan de redile inkomenssituatie

Kolom Totaal Gemid- Bere-
Gemid- deld kendTotaal Aantal 6 On- Totaal inkomenJuiste deld inkomen afwij-Aantal inkomen on- gespe- juiste inkomen van de

Huurcategorie opgaven*) inkomen van de kings-vra- van de juiste  cifi-  opga-   van de onjuiste
(per maand) van de onjuiste  per-

gers juiste opga- ceerd ven onjuiste  opgavenabs. in % juiste opgaven  cen-
opgaven ven naar in % opgaven na

opgaven na tage
+, +, - controle
-                                  controle  **)

(gld) (gld) (gld) (gld) (gld)

1     2     3      4       5      6     7     8      9       10      11     12

ECHTPAREN, directe vraag
f  250,-   -  f  200,- 2 2 100,0 3.968,- 1.984,- 0 0 0 0,- 0,- 0,-   0,0

f  200,-   -  f  160,-
f 160,- - f 140,-
ECHTPAREN. toekomstige vraag

f 250,- - f 200,-   15       8 53,3 13.973,-  1.747,- 7 46 7 15.540,- 17.938.-  2.563,-  15,4
3-

4+     '

f 200,- - f 160,-
f 160,- - f 140,-

1
ALLEENSTAANDEN, directe vraag

f 250,- - f 200,- 33 23 69,7 28.237,- 1.228,- 10   30,3 13.263,- 17.441,-  1.744,-  31,5

f 200,- - f 160,- 5 3  60,0 4.331,- 1.444,- 2 2+ 40,0 4.152,- 6.644,-  3.322,-  60,0

f 160,- - f 140,-



ALLEENSTAANDEN, toekomstige vraag

f 250,- - f 200,-   33      27 81,8 34.960,- 1.295,- 6 6+ 18,2 7.074,- 11.752,-  1.959,-  66,1

f 200,- - f 160,-
f 160,- - f 140,-
Totaal      88

*) en **): Zie de corresponderende aantekeningen bij tabel 25.
Het totaal van 88 vragers vertegenwoordigt 88 +2+1 5= 105 personen.

Dit overzicht overziende kan men vaststellen, dat ten hoogste twee personen in staat zijn uit
eigen middelen een pensionprijs van f 160,- tot f 200,- per maand per persoon te betalen. Op
een totaal van 88 posten betekent dit nog geen 2*96. De verstrekkers van onjuiste opgave worden
slechts onder de alleenstaande bejaarden gevonden.

Anderzijds kan men dus stellen, dat ruim 97*% van de inkomens, die bij de enquete als on-
voldoende gekwalificeerd moeten worden, ook werkelijk onvoldoende zijn. Ons commentaar, dat
wij bij de geconstateerde onjuiste opgaven bij bejaardenwoningen gegeven hebben inzake de on-
derzoekingen naar aanleiding van bijstandsaanvragen geldt hier dus a fortiori. Immers van 10()
persoonlijke onderzoeken, welke nodig zouden zijn in het kader van de Algemene Bijstandswet,
leveren slechts 2 a 3 onderzoekingen als resultaat op, dat hier personen ontdekt worden, die ten
onrechte een beroep op de Algemene Bijstandswet zouden doen.  Men  kan  zich  in dit verband uiter-
aard afvragen, of het weglaten van deze persoonlijke onderzoekingen niet tot resultaat zal heb-
ben, dat het malversatie-percentage gaat stijgen, omdat de preventieve werking van het onder-
zoek wegvalt. Wij stellen hier tegenover, dat her verstrekken van gelden uit hoofde van de Alge-
mene Bijstandswet via een z.g. belastingindicatie minstens even preventief werkt als een per-
soonlijk onderzoek. Immers diegenen, die heel hun leven gemalverseerd hebben door aan de
belasting lagere inkomens op te geven dan in feite het geval is, krijgen nu de rekening gepre-
senteerd, doordat zij in een lagere groep geklasseerd worden en als zodanig ook een lagere uit-

CJ1
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T a bel  30

Vraag naar pensionbehuizing van gehuwde en ongehuwde vrouwen,
geanalyseerd naar inkomensniveau en huurklasse

Totale Hiervan hebben Hiervan hebben
vraag voldoende onvoldoende

Huurcategorie naar financion financien
(per rnaand) bejaarden

pensions absoluut   in % absoluut   in %
f 250,- - f 200,- 213 155 72,8       58        27,2

f 200,- - f 160,-      45         42        93,3         3          6,7
f 160,- - f 140,-      16          16       100,0         0          0,0

Totaal 274 213 77,7      61       22,3

T a b e l   31

Vraag naar pensionbehuizing van gehuwde en ongehuwde mannen,
geanalyseerd naar inkomensniveau en huurklasse

Totale Hiervan hebben Hiervan hebben

Huurcategorie vraag voldoende onvoldoende

(per maand)
naar financidn financidln

bejaarden
pensions absoluut   in % absoluut    in %

f 250,- - f 200,- 170 128 75,3      42       24,7

f 200,- - f 160,-      40          38         95,0         2           5,0
f 160,- - f 140,-        7           7       100,0         0          0,0

Totaal 217 173 79,7 44 20,3

Algemene conclusies:
1. Bij de vragers naar bejaardenwoningen blijkt + 30% van de vragers

over onvoldoende financion te beschikken, terwijl bij de vraag naar
pensiontehuizen + 20% van de vragers over onvoldoende financion
blijkt te beschikl@n.

2.  Bij diegenen die een vraag naar bejaardenwoningen uitoefenen, blijkt,uitgedrukt in de totale bejaardenbevolking, 1,3% storende onjuis-
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te financiele gegevens verstrekt te hebben. Deze foutieve opgaven
blijken alleen bij echtparen voor te komen.
Bij de vraag naar pensiontehuizen hebben wij berekend dat 0,1% vande totale bejaardenbevolking onjuiste opgaven verstrekt, terwijl in
dit geval slechts de alleenstaande bejaarden storende onjuiste  gege-vens opgegeven hebben.

3. In verband met het bovenstaande hebben wij gepleit voor een meer
onpersoonlijke benadering van de bejaarden die een beroep doen op
overheidsgelden. Het persoonlijke onderzoek, dat verricht wordt in
het kader van de Algemene Bijstandswet, zouden wij vervangen wil-len zien door een z.g. belasting-indicatie - wij komen  hier nog nader
op terug - die volstrekt objectief, onpersoonlijk werkt.

§ 4a. VRAAG NAAR ARBEID

Erich Fromm schrijft in  "Man  for himself": "Many examples  show
that the person who lives productively before he is old, by no means
deteriorates; on the contrary, the mental and emotional qualities hedeveloped in the process ofproductive living continue  to grow, although
physical vigor wanes. The unproductive person, however, indeed de-
teriorates in his whole personality when his physical vigor, which has
been the mainspring ofhis activities, dries  up. The decay of personalityin old age is a symptom; it is the proof of failure of having lived pro-
ductively."

Inderdaad zullen we in het verloop van deze paragraaf constateren,
dat diegenen die wegens opleiding en ontwikkeling in staat geacht  moe-ten worden terugte zien op een vruchtbaar productief leven, ook veelal
tot op hoge leeftijd creatief blijven, terwijl daarentegen de beroeps-
groepen die gedurende hun leven het loon als praktisch enige prikkeltot werken hebben ondervonden, ook veelal uitblinken in het tentoon-
spreiden van een grote mate van inactiviteit, waarmee niet gezegd wilzijn dat de laatstgenoemde groep om deze reden minder vreugdevolleeft.

Over het begrip creativiteit bestaat geen eenstemmigheid; verschil-lende betekenissen  zijn  o.a.:
a. originaliteit;
b. productiviteit in artistiek opzicht;
c. productiviteit in wetenschappelijk opzicht;d. het oplossen van moeilijke vraagstukken (problem solving);
e. prestatievermogen;
f. bezig zijn.

Alleen dit laatste begrip is in de gerontologie interessant, omdat de
gerontologie de bejaarde wil afhouden van een louter vegeterend be-staan, hetgeen mogelijk is door bezig te blijven.
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Allereerst is in deze paragraaf bepaald welke bejaarden nog werk-
za:im zijn, omdat verondersteld mag worden dat deze groep geen vraag
meer uitoefent naar gehonoreerde arbeid.

Tabel  32

Alannen die nog arbeid verrichten, onderscheiden naar
beroepsstratificatie, burgerlijke staat en inkomensnive:iu

Inkomen per jaar

Beroepsstratificatie Gehuwden Ongehuwden

> 3000 < 3000 > 3000 < 3000

gld      gld       gld       gld

A HOGERE BEROEPEN
a Vrije beroepen                               4         0         0         0
b Hogere ambtenaren                          1         0         0         0

B            MIDDELGROEPEN
1 Hogere middengroepen

a Middelbare technici                          -         0         0         0
b Kleine ondernemers                           1          0         0         0
c Grote winkeliers                             -         0         0         0
d Middelbare ambtenaren                     2         0         0         0
e Hogerfabriekspersoneel                 5       0       0       0
f Hoger kantoorpersoneel                    1        0        0        0
g Onderwijzers                 2    0    0    0
h  Grossiers                                              -           0           0           0

2 1-agere middengroepen
a I.andbouwers              11    0    0    0
b Ambachtslieden               3    0    0    0
c Kleine winkeliers                         11        0        0        0

C LAGERE GROEPEN
1 Hogere lagere groepen

a Geschoolde arbeiders                         3         0         0         0
b Kantoorbedienden              -    0    0    0
c 1.agere ambtenaren                         -        0        0        0

2 Overige lagere groepen
a Geoefende arbeiders                       8        0        0        0
b Ongeschoolde arbeiders                     4         0         0         0

D      OPGEGEVEN ALS
ZONDER BEROEP                -     0     0     0

Na aldus de nog wei-kzame gi-oep geanalyseerd te hebben, zal nader
onderzocht worden wie er een nognjet gerealiseerde vraag naa r a t·beid
uitoefent.
38



In een studie van het Provinciaal Opbouworgaan in Noord-Brabantmerkt de rapporteur op dat drie factoren een rol spelen bij arbeid vanbejaarden, te weten:
1. de behoefte een bezigheid te hebben (dit zit in ons begrip 'creatieve

ontplooiing' ingesloten);
2. de financidle noodtoestand;
3. het fysieke kunnen.

In een uitgave van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezond-heid komt men tot de conclusie dat gehonoreerde arbeid voor de be-trokkene zelf de betekenis heeft van:
- behoeden voor eenzaannheid;
- verbinding met een voor hem zinrijk verleden;
- compensatie voor nuttigheidsdrang en prestige-gevoelens.

In het hierna volgende deel van ons onderzoek zijn wij uitvoerig opdeze materie ingegaan.
Uit tabel  32 moge blijken dat alleen nog gehuwde bejaarden  met   'vol-

doende' inkomens werkzaam zijn.
Dezenog werkzame bejaarden hebben wij vervolgens vergeleken  metenerzijds de totaal geenqueteerde groep bejaarde mannen die een in-komen van meer dan  f 3000.- -  per jaar ontvangen, anderzijds de totaalgednquoteerde groep mannen, ongeacht hun inkomen (tabel 33).Blijkens tabel 33 is het aantal nog werkzame mannen relatief groter

naar gelang men hoger op de beroepsladder verkeert. Wij kunnen ditverklaren indien wij bedenken dat in de hogere geledingen de vrijheidom tot creatief werk te komen ook groter is.
Bepalend voor het nog werkzaam zijn is kennelijk een creatief ver-

mogen van de betrokken bejaarde, welke mogelijkheid voor de 'hogere'beroepsgroepen gemakkelijker te realiseren is dan bij de lagere be-
roepsgroepen, gezien de scholing en het hiermee verband houdende
inkomen van de hogere beroepsgroepen. Daar een creatie een typischsociale akt is. zal dit vermogen slechts dan door de bejaarde gereali-
seerd worden, wanneer deze voor hem of haar een bepaalde zin in-houdt. Het zinvolle ligt bij de gehuwde bejaarde eerder voor de hand
dan bij de alleenstaande bejaarde, omdat bij deze laatste de sociale
contactsfeer moeilijker ligt.

Na aldus denog werkzaam zijnde bejaarden geanalyseerd te hebben,
hebben wij de groep bejaarden, die niet meer werkzaam zijn, maarnog wel arbeid wensen te verrichten, nader onderzocht; hiertoe hebbenwij de betreffende groep in het kader van de totaal onderzochte groep
geprojecteerd (zie tabellen 34 en 35).

Uit de tabellen 34 en 35 concluderen wij dat verreweg het grootsteaantal beroepsgroepen een relatief zeer grote vraag uitoefent.
Diegenen die minder vraag naar gehonoreerde arbeid hebben dan de
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T a b e l  33

Mannen die nog arbeid verrichten, onderscheiden naar beroepsstatus

Gehuwd Onge-
gehuwde Totaal met achtmannen

geen- inkomen burg.metTotaal que-       >  f 3000 staat eninkomen
>  f 3000

teerde  per jaar inkomen

perjaar
mannen  I in % I in %

van II van III

I              II            III            IV            V
A HOGERE BEROEPEN

a Vrije beroepen                      4        21        25      19,01)   16,01)
b Hogere ambtenaren                  1        20        24 5,0 4,22)

B          MIDDENGROEPEN
1 Hogere middengroepen:

a Middelbare technici                             1          8
b Kleine ondernemers                  1         37         42        2,7        2,4
c Grote winkeliers                                2         3
d Middelbare ambtenaren           2       25       29 8,0 6,92)
e Hoger fabriekspersoneel                    5               11               18           45,51)      27.8 1)

f Hoger kantoorpersoneel                   1             11             23            9,1           4,3 2)
g Onderwijzend personeel                     2                 7                 7           28,6 1)      28,61)

h Grossiers                           9
2 Lagere middengroepen:
a Landbouwers                 11      50 152 22,01) 7,21)

b   Ambachtsheden                                       3              21               83           14,33)         3,6
c Kleine winkeliers                             11             36             98          30,61)      11,21)

C LAGERE GROEPEN
1 Hogere lagere groepen:

a Geschoolde arbeiders               3        63       137        4,8       2,2
b Kantoorbedienden                    15
c Lagere ambtenaren                          82       96

2 Overige lagere groepen:
a Geoefende arbeiders                8        91 237 8,8      3.4

b Ongeschoolde arbeiders           4        55      345       7,3       1,2

D      OPGEGEVEN ALS
ZONDER BEROEP                         22       34

Totaal                                 56 555 1385 10,1 4,0

Door de cijfers van kolom IV te vergelijken met het totale gemiddelde der ge-
huwde bejaarden die een inkomen hebben van meer dan f 3.000,- (10,19) krijgen
we een aantal groepen te zien die in verhouding tot dit gemiddelde meer blijven
werken. De cijfers uit kolom V kunnen we naar analogie hiervan met het gemid-
delde der totaal ge6nqueteerde groep vergelijken (4.1%):
1) Indien de betreffende beroepsgroep zowel in kolom IV als V een cijfer te zien

geeft, hoger dan de betreffende gemiddelden, dan mag hieruit geconcludeerd
worden dat men in die beroepsgroepen in overwegende mate blijft werken.

60



gemiddelde vraag, vallen uiteen in een aantal subgroepen.
Reeds eerder hebben wij geconstateerd dat de onderwijzers, land-

bouwers en vrije beroepen nog overwegend blijven werken, zodat het
derhalve vanzelfsprekend is dat deze groepen geen grote vraag meer
uitoefenen omdat aan hun vraag reeds voldaan is. Het feit daarentegen,
dat het hoger fabriekspersoneel en de kleine winkeliers nog een meer
dan gemiddelde vraagnaar gehonoreerde arbeid blijven uitoefenen,  ter-wijl deze groepen toch overwegend bleven werken, is o.i. hieraan te
wijten dat de factor 'mogelijkheid tot creativiteit' voor het hoger fa-
briekspersoneel klein is, terwijl de factor 'honorering' voor de klei-
ne winkeliers de vraag behivloedt.

Dat de ongeschoolde arbeiders, resp. lagere ambtenaren een klei-
nere vraag uitoefenen, kan zijn oorzaak vinden in het feit dat deze
groepen door hun geringe ontwikkeling, resp. geringe opleiding niet,
of slechts zeer moeilijk, tot creatieve vorming kunnen komen; daarbij
komt nog dat de in het verleden uitgeoefende beroepsarbeid nu niet
bepaald een gunstige voedingsbodem voor creativiteit genoemd mag
worden. De kleine ondernemers en de groep 'zonder opgegeven beroep
oefenen o.i. een kleinere vraag uit i.v.m. het feit dat deze groepen
geen creatieve ontplooiing nastreven, terwijl zij een inkomensvergro-
ting evenmin behoeven na te streven omdat deze groepen in Roosendaal
reeds op een behoorlijk welvaartsniveau verkeren.

4 Deze groepen blijken   te zijn: vrije beroepen, hoger fabriekspersoneel, onder-
Wijzend personeel, landbouwers en kleine winkeliers; m.a.w. de beroepsgroe-
pen die overwegend de mogelijkheid in zich hebben om onafhankelijk van eenbepaald industrieel arbeidsrhythme creatief werkzaam te blijven.

2) Beroepen waar alleen de cijfers in kolom V het gemiddelde te boven gaan, zijn
kennelijk beroepen waarin men in verhouding tot het gemiddelde nog werkzaam
blijft, hoewel dit blijkens de gegevens uit kolom IV toch maar zeer betrekkelijk
is. De betreffende beroepsgroepen zijn hier: de hogere en middelbare ambtena-
ren, resp  het hoger kantoorpersoneel. De beoefenaars van deze beroepen moe-
ten, gezien hun Status, rot creatief werk in staat geacht worden, hetgeen blijkt
uit de gegevens van kolom V, maar zijn niet in staat om deze creativiteit vol-
doende te benutten, waardoor zij volgens de gegevens van kolom IV ook onder
de gemiddelden blijven.

3) Tenslotte is het nog mogelijk dat bepaalde beroepsgroepen in het totaalpatroon
onder het gemiddelde blijven, maardat zij in de groep der gehuwde bejaarden wel
het gemiddelde te boven gaan. In deze beroepen wordt dan ogenschijnlijk meer
geweikt (zie de gegevens van kolom IV) dan overwegend het geval is (zie de ge-
gevens van kolom V). De enige groep die hieronder valt, zijn de ambachtslieden.
Van deze groep kan ge egd worden dat de mogelijkheid tot creatieve arbeid zeer
groot is; maar hier staat tegenover dat deze groep in de verleden arbeidsperiode
een dermate grote 'struggle for life' heeft moeten voeren dat het plezier in het
werk wel zodanig bekoeld is dat aangenomen mag worden dat hun zin voor creati-
viteit hieronder geleden heeft. A 11eendiezelfde 'struggle for life'  doet de gehuwdebejaarde met een inkomen van meer dan f 3.000,- per jaar arbeidzaam zijn om
hierdoor in staat te zijn een bepaalde maatschappelijke status op te houden.
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Tabel   34

Totaal aantal geonqueteerde mannen met vermelding van hen die nog gehonoreerde produktieve arbeid
zouden willen beoefenen *), naar burgerlijke staat, inkomensniveau en beroepssituatie

Inkomen per jaar Gehuwden Ongehuwden Totaal
Beroepsstatus > f 3000.- < f 3000,- >  f 3000,- <  f  3000,-

A HOGERE GROEPEN
a Vrije beroepen 21 (   3- 14,3%) 2 (     1- 50.0%) 2** 25(    4-  16,0%)

b Hogere ambtenaren 20(   9- 45,050) 4** 24 (    9-  37.5%)

B           MIDDENGROEPEN
1 Hogere middengroepen:

a Middelbare technici 1  (      1 -100,0%) 1( 1-100,090) 6( 1- 16,7%) 8 (    3•  37,5%)
b Kleine ondernemers 37( 1- 2,7%) 3 ( 3-100.096) 1 ( 1-100,0%) 1** 42 (    5-  11.9%)

c Grote winkeliers 2 ( 2-100.0%) 1.* 3(     2-  66,7%)

d Middelbare ambtenaren 25(  12- 48,0%) 2 (     1- 50,0%) 2** 29(  13-  44,8%)

e Hoger fabriekspersoneel 11 (    5- 45.5%) 4 ( 2-50,096) 1** 2** 18(    7=  38,9%)

f Hoger kantoorpersoneel 11( 11=100,0 ) 6 (    4- 66.7%) 4 (     2- 50,096) 2(    1-  50,090)      23 (  18-  78,3%)
g Onderwijzend personeel 7 (    2- 28.6%) 7 (    2-  28,6%)
h Grossiers 1 ( 1-100,0%) 4(     1- 25,090) 4(    1- 25,096) 9(     3.  33,3%)

2 Lagere middengroepen:
a Landbouwers 50(  12-  24,0%)     40(    9-  22,5%)     13 (    5-  38,5%)     49 (  13-  26,5%)    1'52(  39-  25,7%)

b Ambachtslieden 21(    9-  42,9%)     35(  18-  51,4%) 2** 25(    5- 20,0%) 83(  32-  38,6%)
c   Kleine winkeliers 36 (  20-  55,6%)      34 (  13. 38,2%) 8 (  2.25,0%)  20(  5= 25,4) 98 (  40-  40.8%)

C LAGERE GROEPEN
1 Hogere lagere groepen:

a Geschoolde arbelders 63 ( 27- 42.9%)  41 ( 15- 36.6%)  13 (  2- 15,4%)  20( 3.15,0%) 137 ( 47- 34.3%)
b Kantoorbedienden 11 (    5- 45,5%) 1( 1-100,070) 3 (    1. 33,3%) 15(    7=  46,7%)

c Lagere ambtenaren 82 (    7- 8.5%) 6 (     3- 50,090) 3 (    1- 33.3%) 5** 96( 11= 11,5%)

2 Overige lagere groepen:
a Geoefende arbeiders 91 (  34-  37,4%)      77 (  26-  33,8%)      22(    6-  27,3%)      47 (    9=  19,1%)    237 (  75=  31,696)
b Ongeschoolde arbeiders 55 (  16-  29,1%)    178 (  63- 35,4%) 5 (    1-  20,0%)   107 (  17=  15,9%)    345 (  97-  28.19)

D       OPGEGEVEN ALS
ZONDER BEROEP 22 (    2- 9,1%) 4** 8(    1. 12,53) 34(    3=    8,8%)

Totaal 555(173- 31,2%) 446(165- 37.096)     91 (  23•  25,3%)   293(  56-  19,1%)  1385 (417-  30.19)



T a b e l  35

Vraag naar gehonoreerde produktieve arbeid van bejaarde mannen
onderscheiden naar beroepsstruktuur en gerangschikt

naar afdalende grootte van de vraag

Hoger kantoorpersoneel 78,3
Grote winkeliers 66,7

Kantoorbedienden 46,7

Middelbare ambtenare,1 44,8

Kleine winkeliers 40,8

Hoger fabriekspersoneel 38,9

Ambachtslieden 38,6

Hogere ambtenaren 37,5

Middelbare technici 37,5

Geschoolde arbeiders 34,3

Grossiers 33,3

Geoefende arbeiders 31,6

Gemiddelde vraag 30,1

Onderwijzers 28,6

Ongeschoolde arbeiders 28,1
Landbouwers 25,7

Vrije beroepen 16,0
Kleine ondernemers 11,9

Lagere ambtenaren 11,5
Zonder beroep 8,8

1  * De getallen tussen haakjes geven de aantallen geonqueteerde mannen weer die
nog productieve arbeid zouden willen verrichten, terwijl de procentuele cijfers
deze betreffende aantallen weergeven ten opzichte  van het totaal aantal geenque-teerden van de betreffende groep.

** De met ** gernarkeerde getallen geven de desbetreffende beroepsgroepen weer,welke in het geheel niet meer bereid zijn te werken. Deze aantallen zijn eohter
ten opzichte van het totaal dermate klein dat wij hieruit geen conclusies kunnen
trekken, zodat wij deze dan ook verder buiten beschouwing zullen laten. In tabel
35 zullen wij dit overzicht nader analyseren.
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Wij zijn geneigd te concluderen dat de mogelijkheid
totcreativiteitof inkomensvergroting een rol speelt
i n  d e  v r a a g n a a r a r b e i d. Anderzijds veronderstellen wij dat ook
de leeftijd een rol zal spelen bij de vraag naar arbeid. In tabel  36 zul-

len wij dit nader onderzoeken.
De totalen overziende constateren wij dat zowel de gehuwden als de

alleenstaanden bij stijging van de leeftijd een afnemende vraag te zien

geven.
Anderzijds valt op te merken dat de lagere inkomensgroepen de ho-

gere inkomensgroepen juist in de hogere leeftijdsgroepen gaan over-
treffen, waaruit weer moge blijken dat de behoefte aan inkomen een

grote rol speelt bij de vraag naar arbeid (tabel 37).
Bij de gehuwden merken  wij op dat diegenen dje een inkomen hebben

van minder dan  f 3000.-- per jaar tot op zeer hoge leeftijd nog een vraag
naar arbeid uitoefenen (zie kolom I in % van kolom IV). De laatste kolom
van de gehuwden doet ons inzien dat  in het algemeen gesproken de vraag
naar arbeid een sterke degressie gaat vertonen op 75-jarige leeftijd
en ouder.

Kennelijk is bi j de gehuwden de vraag naar arbeid enerzijds afhanke-

lijk van de fysieke en psychische mogelijkheden (vergelijk de leeftijds-
groepen), anderzijds van de behoefte naar een hoger inkomen waarbij
de zorg voor de huwelijksparmer zeker een grote rol zal spelen.

Indien de zorg voor de huwelijkspartner wegvalt mogen we dus een
tegengestelde tendens verwachten, terwijl daarentegen de leeftijds-

mogelijkheden eenzelfde rol blijven spelen. Analyse van de ongehuwde
groep bevestigt onze verwachting: inderdaad oefenen de alleenstaande

bejaarden, die een inkomen hebben van minder dan f 3000.-- per jaar,
- terwijl men door het inkomenseffect hier dus een grote vraag zou
verwachten -  een veel kleinere vraag uit dan hun gehuwde lotgenoten.
De alleenstaande bejaarden die een inkomen hebben van meer dan
f 3000.--  per jaar, oefenen daarentegen  tot op zeer hoge leeftijd een

grote vraag uit. Wij kunnen dit verklaren indien wij bedenken dat voor
de 'hogere' inkomensgroepen niet het inkomensaspect doorslaggevend
is, maar het creatief aspect, terwijl wij in het voorafgaande reeds ge-
concludeerd hebben, dat door de betere scholing van de hogere beroeps-
groepen dit creatief aspect veel beter tot uiting kan komen dan bij de

lagere beroepsgroepen. Evenals bij de gehuwde treedt op 75-jarige
leeftijd een degressie op, i.v.m. afnemen van de fysische en psychi-
sche mogelijkheden. De vraag naar arbeid bij de alleenstaande wordt
dus kennelijk bepaald door enerzijds de mogelijkheden in verband met
leeftijd, anderzijds de mogelijkheid tot creativiteit.

Als a l g e m e n e c o n c l u s i e zouden wij willen stellen, d a t   b i j   e e n
groot deel der mannen de wens tot 'bezig zijn' aan-
w e z i g    i s. Deze constatering opent een perspectief om  deze  wens  in
zinvolle tijdsbesteding om te zetten.
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Mannen die nog gehonoreerde productieve arbeid wensen te verrichten
onderscheiden naar beroep, leeftijd, burgerlijke staat en inkomensniveau

< 65 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 >

Ge- Al- Ge- Al- Ge- Al- Ge- Al- Ge- Al- Ge- Al-
huwd leen huwd leen huwd leen huwd leen huwd leen 1 :wd leen

* ** **** ** * ** *  ** * ** **** ** * ** * ** * 1** * **

A HOGERE GROEPEN
a Vrije beroepen 21   1
b Hogere arnbtenaren                    1            3            3            1                          1

B           MIDDENGROEPEN
1 Hogere middengroepen:

a  
Middelbare teChnici 1 1   1

b kleine ondernemers                                        1  1
c4 Grote winkeliers                                    2
d Middelbare ambtenaren                    1               8  1            2               1
e Hogerfabriekspersoneel               3                          2  1                          1
f Hoger kantoorpersoneel 1 1 4 3 1 1 4 12
g Onderwijzend personeel                               1                           1
h Grossiers                                 1                             1

2 Lagere middengroepen:
a Landbouwers 1 1 8 3 1 4 1 3 2 5 2 1 2 2 12
b Ambachtslieden               1 6 9 4   2 3               4             i 2       1
c Kleine winkeliers 1 1 11 7 1 1 7 4 2 1 1 1 1 1   1

C LAGERE GROEPEN
1 Hogere lagere groepen:

a Geschoolde arbeiders                      2              16 9 2831 131    1
b Kantoorbedienden 311 1   1
c Lagere arnbtenaren                    1            6 2            1                              1

2 Overige lagere groepen:
a Geoefende arbeiders 2 1 21 15   3 5 8 9 1 1 2 1 111 1    2
b Ongeschoolde arbeiders                     2               11 21 7   3 30 7    11  1  1     2                 2

D      OPGEGEVEN ALS
ZONDERBEROEP                        2               1

Totaal 16 4 102 76 9 25  42 56 6 16  11 22   5 5 1 7 3 8  1 0  0 2
20         179    34    98    22    33    10     9 11 12

S     *  = inkomen  > f 3000; per jaar;  ** - inkomen  < f 3000; per jaar



T a b e l   37

De vraag naar gehonoreerde productieve arbeid van bejaarde mannen,
onderscheiden naar leeftijd, burgerlijke staat en inkomen

Vraag Totaal geenqueteerde groepnaar betaalde arbeid
Inkomen totaal

11                         1
abs. abs. 1+11

< 3000  > 3000 totaal in F in % abs.> 3000 '0 <3000 in %van III van IV IlI+IV
van

Leeftijdsgroep 1 II 1+II         III                       IV                                 Il!+IV

Gehuwden

< 65 4     16    20    49 32,7 9   44,4     58   34,5

65 - 69         76 102 178 277 36,8 184 41,3 461 38,6

70 - 74          56     42     98 151 27,8 125 44,8 276 35,5

75 - 79           22      11     33     54 - 20,4 83   26,5    137 +347
80-84          7     1     8    20 5,0 35 7 20,0     55   14.5

85 > 0 1 1 4 25,0 10 0,0 14    7.1

Totaal 165 173 338 555 31.2 446 37.0 1001 33,8

Alleenstaanden

<  65

65 - 69            25       9      34      29   31,0      56    44,6      85   40,070 - 74         16     6    22    24   25,0    75   21,3    99   22 2

75 - 79          5      5    10    17 29,4 73 6,8 go -rer
80 - 84 8     3 11 14 - 21,4     52   15,4     66   16.7

85 > 2 0 2 7  37 5,4 44    4,5

Totaal   56 23 79 91 25.3 293 19,1 384 20,6

Na ons onderzoek naar de wens tot arbeid, zover deze leeft bij de
mannen, afgesloten te hebben, hebben wij nog een analoog onderzoek
opgesteld naar de wens tot arbeid  bij de vrouwen. Wij hebben  ons  hier-
bij beperkt tot alleenstaande vrouwen, daar de gehuwde vrouw geen

vraag van betekenis uitoefende (tabel 38).
Evenals bij de mannen constateren wij ook bij de vrouwen dat bij

stijging der leeftijd een afnemende vraag optreedt.
Ook kunnen we constateren dat in alle leeftijdsgroepen de vraag naar

gehonoreerde arbeid groter is, indien  men een inkomen heeft van min-
der dan f 3000.-- per jaar.

Daar wij deze tendens in alle leeftijdsgroepen constateren, kan ge-
steld worden dat voor de vrouwen de honorering de belangrijkste prik-
kel tot arbeid is, in tegenstelling tot de mannen, voor wie het creatief
bezig zijn ook een rol van betekenis speelt. Deze gegevens hebben wij
nader geanalyseerd in tabel 39.
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T a b e l   38
De vraag naar gehonoreerde productieve arbeid van bejaarde alleenstaande vrouwen,onderscheiden naar beroep, leeftijd en inkomensniveau

< 65 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 >

< 3000  > 3000   < 3000  > 3000   < 3000  > 3000  < 3000  > 3000   < 3000   > 3000   < 3000  > 3000
A HOGERE GROEPEN

a Vrije beroepen
b Hogere ambtenaren                                                                                                          1

B           MIDDENGROEPEN
1 Hogere middengroepen:

a Kleine ondernemers
b Grote winkeliers
c Middelbare ambtenaren
d Hoger verplegend personeel                                     1

e Hogerfabriekspersoneel
f Hoger kantoorpersoneel 1         1                               1

g Onderwijzend personeel                                 2                        1       1
h Grossiers

2 Lagere middengroepen:
a Landbouwers                                          1
b Naaisters                          4        1    1    4
c Kleine winkeliers 31 222

C LAGERE GROEPEN
1 Hogere lagere groepen:
a Lager verplegend personeel                       1
b Kantoor- en winkelbedienden                        3
c Lagere arnbtenaren                                      1

2 Overige lagere groepen:
a Geoefende arbeidsters
b Huishoudelijk personeel                                 8                2                                 2
c  Werksters op uurloon                                   4                2
d Ongeschoolde arbeidsters                              1                1

D ZONDER BEROEP                                 23      6     20 1 6 2 1
Totaal       50 10 29 5 14 2 3 1

M                                                                                                60                  34                   16                    4\1



T a b e l   39

De vraagnaar gehonoreerde arbeid van bejaarde alleenstaande vrouwen,
onderscheiden naar leeftijd en inkomensniveau

Vraag TotaalTotaal geenqueteerde groepnaar arbeid
Inkomen > 3000 < 3000 > 3000 < 3000 I+II

abs.

1 in % II in %  III+IV in% van
III+IV

Leeftijd              I       Il      111   van III   IV   van IV

<  65

65 - 69         10     50     61   16,4    179   27,9    240   25,0
70 - 74 5     29     37 13,5 142 20,4 179 19,0

75 - 79 2 14 20 10,0 95 14,7 115 13,9

80 - 84            1       3 10 10,0 76 4.0 86 -  4,7

85  >                            1     0,0     37 0,0 38     0,0

Totaal          18     96 129 14,0 529 18,1 658 17,3

Blijkpaar oefenen 17,3% van de alleenstaande vrouwen (= 7% van alle
geenqueteerde vrouwen) een vraag naar arbeid uit. De uit tabel 38 ge-
constateerde tendenzen komen hier zo mogelijk nog duidelijker tot
uiting.

Uit tabel 39 blijkt (zie kolom II in % van kolom IV), dat diegenen die
een inkomensniveau hebben van minder dan f 3000.-- per jaar in ver-
houding  tot  hen  die  meer  dan  f 3000.- -  per jaar hebben (zie kolom  I  in
% van kolom III) ook een relatief grotere vraag naar gehonoreerde
arbeid uitoefenen, terwijl deze trekkers van een lager inkomen deze
vraag ook tot op hoge leeftijd handhaven.

Wij stoten hier op een typisch onderscheid tussen vrouwen en man-
nen:   was   bij de alleenstaande mannen de prikkel tot creativiteit   of
eenvoudiger gezegd het zinvol bezig zijn het belangrijkste,  bij de vrouw
bleek de honoreringsprikkel het sterkst.

Deze conclusie sluit niet in dat de vrouwen meer op stoffelijke wel-
vaart gericht zijn dan de mannen. Slechts de noodzaak tot inkomens-
vergroting noopt de vrouwen om een vraag naar gehonoreerde arbeid
uit te oefenen. Het zinvol bezig zijn is voor de vrouwen o.i. minder
een probleem dan voor de mannen, omdat de vrouwen door hun huis-
houdelijke bezigheden al een zinvolle arbeid verrichten welke zij tot
op hoge leeftijd kunnen uitoefenen; het arbeidsverleden van de mannen
is daarentegen dikwijls zodanig geweest, dat voor het beoefenen van
bijvoorbeeld hobby's geen tijd overschoot.

In de volgende sub-paragraaf zullen we ons daarom meer verdiepen
in het tijdsbestedings-aspect van de bejaarden.
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Samenvatting:
Uit ons onderzoek b ijkt:

1.4,1% van de geinqueteerde mannen is nog werkzaam; dit zijn 10,1%
van de gehuwde bejaarden met een inkomen van meer dan f 3000.--
per jaar. Blijkbaar is de te realiseren creativiteit de drijfveer van
deze groep.

2.30,1%  van de gednqueteerde mannen, ongeacht of zij gehuwd dan  wel
ongehuwd zijn, oefent een vraag naar gehonoreerde arbeid uit. Het
motief voor de gehuwde blijkt de beloning  te  zijn;  voor de ongehuwde
geeft de creatieve on-tplooiingskans de doorslag.

3.  17.33% van de gponq-ueteerde alleenstaande vrouwen, d.w.z. ongeveer
7% van alle geenqueteerde vrouwen, oefent eveneens een vraag naar
gehonoreerde arbeid uit. Het motief voor deze vraag is de beloning.
Daar in de toekomst verwacht kan worden dat het financidle bestaans-
niveau op een hoger plan zal komen te liggen, zal de honorerings-
prikkel een steeds kleinere rol gaan spelen voor bejaarden. De zin-
volle creatie heeft, zoals we gezien hebben, echter praktisch alleen
betekenis voor de bejaarde mannen. De in de 'long run' door de
maatschappij te creeren werkobjecten, welke ruimte kunnen bieden
voor zinvolle bezigheden, zullen dan ook als consequentie daarvan
gekenmerkt moeten worden door een typisch mannelijke sfeer.
Voorwaarde daarbij is, dat die werkobjecten aangepast zijn aan het
culturele niveau der vragers; alleen door deze aanpassing zullen
zij tot creatieve ontplooiing in staat zijn. De beloning wordt in deze
visie van volkomen ondergeschikt belang.

§ 4b. ANALYSE DER TIJDSBESTEDING

Helmut Schelsky schreef in een feestuitgave voor.Friedrich Bulow,
ter gelegenheid van diens zeventigste verjaardag: 'Alter sollte das
Ausruhen und Abklingen der Lebensanstrengung in Lebenskontinuitdt
sein,   aber es verlangt  in der modernen Gesellschaft gerade den  Auf-
bau einer neuen Lebensepoche und eine erh6hte Anpassungsfdhigkeit
im  Stadium der Lebensstarre.'

Bij het onderzoek zijn wij ons ervan bewust geweest dat hier inder-
daad sprake is van een nieuw levenstijdperk, maar kardinaal vonden we
de vraag, hoe de bejaarde zelf dit tijdperk ziet en vult.

Voor de bejaarden vallen de arbeidsuren weg, zodat hun vrije tijd
veel ruimer  is dan die  van de jongere generatie, hoewel men toch her-
haaldelijk  van de bejaarden zelf hoort dat zij  voor een bepaalde kwestie
'geen tijd hebben '.

Het verschil tussen 'tijdsbesteding' en 'vrijetijdsbesteding' vervaagt
bij deze categorie. In verband hiermede hebben wij aan elke bejaarde
de vraag gesteld hoe  hij  of zij hun dagen doorbrengen. Het gevolg hier-
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van is dat voor de mannen b.v. arbeid en voor de vrouwen huishoude-

lijk werk als categorie der vrijetijdsbesteding genomen is. De enque-
teurs hadden hierbij de uitdrukkelijke opdracht om geen suggestieve
vragen te stellen om te voorkomen dat de respondenten vormen van
tijdsbesteding naar voren zouden brengen, die in feite geen vorm van

h u n   (vrije)tijdsbesteding in zouden houden.
De onderzochte groep is onderverdeeld in verschillende categorieon,

waarbij elke categorie weer gesplitst is naar gelang men minder of
meer dan f 3000.-- inkomen per jaar heeft.

Hierbij hebben wij ook veel aandacht besteed aan het verschil tus-
sen autochthone en allochthone bevolking omdat ons reeds eerder door
ervaringsgegevens gebleken was. dat dit verschil in het zich snel ont-
wikkelende Roosendaal en Nispen een factor van betekenis is.

De onderscheiden groepen  zijn:
- echtparen;
- alleenstaande mannen;

alleenstaande vrouwen.
Bi j deze twee laatste categorieon hebben wij vooral aandacht besteed

aan het eventuele verschil in tijdsbesteding van man en vrouw. In ver-
band hiermede hebben wij deze categorieen a p a r t geanalyseerd.

Echtparenmeteen inkomen minder dan f 3.000.- per
jaar

Uit het onderzoek is ons gebleken dat de tijdsbesteding der alloch-
thone bevolking meer gevarieerd is dan die van de autochthone. Hier
wordt dus een verschijnsel bevestigd dat al langer bekend was, n.1.
dat deel der bevolking dat van elders afkomstig is, legt de grootste
maatschappelijke activiteit aan de dag. Bovendien blijkt dat de man bij
de echtparen min of meer bepalend is voor het tijdsbestedingspatroon.
Eveneens  is de tijdsbesteding der betreffende groep nader vergeleken
met hen die al/of niet nog een vraag naar arbeid uitoefenen. Daaruit

blijkt dat zij die geen vraag meer uitoefenen naar arbeid, een
iets ruimere tijdsbesteding hebben, waaruit wij concluderen
dat naarrnate men minder in eigen tijdsbesteding kan voorzien, de vraag
naar arbeid groter wordt; de vraag naar arbeid komt dan in feite neer
op een vraag naar zinvolle tijdsbesteding.

De tabellen 40 t/m 42 zullen het door ons boven gestelde nader toe-
lichten.

De totalenreeks van tabel 40 overziende kan geconstateerd worden
dat de volgende tijdsbestedingen (geordend naar hun frequentie)  het
meest beoefend worden:
1. wandelen - 2. huishoudelijk werk - 3. lezen - 4. breien - 5. kaarten
6. fietsen - 7. knutselen - 8. tuinieren - 9. haken - 10. biljarten.

Bij de echtparen waarvan beide partners a u t o c h t h o o n   zijn,  komt
meer dan gemiddeld voor: kaarten, tuinieren enbiljarten. Minder
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dan gemiddeld: huishoudelijk werk en breien.  Daar waar beide partners
allochthoon zijn komt meerdan gemiddeld voor: lezen, fietsen,
tuinieren, vogels houden en borduren. M i n d e r dan gemiddeld:  kaar-
ten. In vergelijking met de eerder genoemde categorie is over het al-

gemeen detijdsbesteding van de allochthonen blijkbaar meer
gespreid.

Daar waar de man autochthoon is en de vrouw allochthoon,
komt meer dan gemiddeld voor: wandelen, duiven houden en schilderen,
terwijl minder voorkomt: huishoudelijk werk, lezen, breien, kaarten,
haken, fietsen, tuinieren en biljarten.

Daar waar de man allochthoon is en de vrouw autochthoon,
wordt meer dan gemiddeld beoefend: huishoudelijk werk, breien,  knut-
selen, haken, biljarten, gezelschapsspelen, schilderen en kippen hou-
den, terwijl minder dan gemiddeld beoefend wordt: wandelen, lezen en
tuinieren. In vergelijking  met de voorgaande categorie h e e f t  d e z e

categorie een meer gespreide wijze van tijdsbesteding
dan de categorie waarbij de man autochthoon is.

Rekening houdende met de reeds getrokken conclusie dat de alloch-
thonen een meer gespreide wijze van vrijetijdsbesteding hebben dan
de  autochthonen, kan hieruit geconcludeerd worden dat b i j d e e c h t-
paren de man min of meer bepalend is voor de tijdsbe-
steding.

Uit de totalenreeksen van de tabellen 41 en 42 blijkt, dat zij die nog
een   vraag naar arbeid uitoefenen, m i n d e r dan gemiddeld beoefenen
de volgende tijdsbestedingen: huishoudelijk werk, fietsen, haken,  knut-
selen en gezelschapspelen, terwijl zij  m e e r dan gemiddeld beoefenen:
breien, biljarten, muziek en borduren. De groep die geen vraag meer
naar arbeid uitoefent, heeft m e e r dan gemiddelde belangstelling voor:
huishoudelijk werk, fietsen en knutselen en m i n d e r dan gemiddelde
belangstelling voor breien en biljarten.

Daar de vraag naar arbeid veeleer uitgaat van de man, en rekening
houdende met de hierboven genoemde tijdsbestedingen, kan geconclu-
deerd worden dat zij die geen vraag meer naar arbeid uitoefenen, in

het algemeen gesproken, een gevarieerder tijdsbestedingspatroon  heb-
ben dan zij die nog een vraag naar arbeid uitoefenen. De vraag naar
arbeid van de laatste groep is blijkbaar ook een vraag naar zinvolle
tijdsbesteding, omdat reeds eerder gebleken is dat de behoefte naar een
groter inkomen bij de groep eveneens een motief is om een vraag naar
arbeid uit te oefenen.

Dit overzicht in zijn geheel beschouwende, valt het op dat de lagere
middengroepen, resp. de lagere groepen, een grotere variatie in hun
tijdsbesteding hebben dan de hogere groepen,  resp. de hogere midden-
groepen. Indien we echter rekening houden met de absolute aantallen
die betrekking hebben op de hogere groepen en de hogere middengroe-
pen, dan mogen we hieruit geen conclusies trekken, omdat we dan on-
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Tabel

Aard der tijdsbesteding van bejaarde echtparen die een inkomen hebben van minder
absolute cijfers

[0

2 1
,       12       M     3/1 11     Fis       ,      1        i       ,3      *   (11   k   .s,  it E  M   0   8   &  2SZG 0 m = :2 8A             Z A -1 k m O ; C &

A beide abs. 132   29   42   57   52   11    7   67   37          1    3
autochthoon in % 100 21,97 31,82 43,18 39,39  8,33  5,30 50,76 28,03 0,76  2,27

B beide abs. 155   42   43   76   50   10    8 77 48    1    4

allochthoon in % 100 27,10 27,74 49.03 32,26  6,45  5,16 49,68 30,97  0,65  2,58

C man
autochthoon abs.    80   21   16   34   24 3 4   43   21     1     2    4

vrouw in 96 100 26,25 20,00 42,50 30,00  3,75  5,00 53,75 26,25  1,25  2,50  5,00
allochthoon

D man
allochthoon abs.    79   27   16   29   27 7 6   38   23
vrouw in % 100 34.18 20.25 36.71 34,18  8,86  7,59 48,10 29,11
autochthoon

abs. 446 119 117 196 153   31    25 225 129 277
Totaal in % 100 26,68 26,23 43,95 34,30  6,95  5,61 50,45 28,92  0,45  1,57  1,57

Opmerkingen:
1.  De enkel onderstreepte cijfers wijzen   erop,   dat in vergelijking  met de gemiddelden  (zie di

reeks 'Totaal') de betreffende tijdsbesteding meer dan gemiddeld beoefend wordt.
2. De dubbel onderstreepte cijfers wijzen erop dat in vergelijking met de gemiddelden (zie di

reeks 'Totaal') de betreffende tijdsbesteding minder dan gemiddeld beoefend wordt.
3. Een deviatie van 1% of < 1% wordt niet als een significant verschil beschouwd.

geoorloofd gaan veralgemeniseren. Opvallend is wel dat slechts een
geschoolde arbeider opgegeven heeft als tijdsbesteding aan sociaal werk
te doen.

Op dezelfde wijze  als  wij de groep bejaarden die gehuwd is en een
inkomen van minder   dan   f  3000.- -  per jaar ontvangt, ontleed hebben,
zo hebben wij ook de andere groepen onderzocht, te weten:
a. gehuwde bejaarden met een inkomen boven f 3000.-- per jaar;
b. alleenstaande mannen  met een inkomen beneden  f 3000.- -  per  jaar;
c. alleenstaande mannen met een inkomen boven f 3000,-- per jaar;
d. alleenstaande vrouwen  met een inkomen beneden  f  3000.- - per jaar;
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In f 3000 per jaar voor allochthone en autochthone bejaarden, uitgedrukt in
i procentuele verhoudingen

1                                                            #tE  @       e           § 1#I   i    i    i        1   E   E   s   f   E   6        8  2,T

3 2&3 3 a j a m a j a m& /
23 1 21 2    4    2         31    53   61

.52 2,27 0,76 1.51 0,76 1,51  3,03 1,51 23,48 40.15 46,21

34 2 31 2    2    4    2    3   42   65   70
,94 2,58 1,29 1,94 0,65  1,29  1,29 2,58  1,29  1,94 27.10 41,94 45,16

21 12 1    3               19   31    37
450 1,25 1,25 2,50 1,25 3,75 23,75 38,75 46,25

11 11 12 2     2                21    36    48
1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 2,53 2,53 2,53 26.58 45,57 60,76

7 9 1 41762 7   13 4 3 113 185 216

,57 2,02 0,22 0,90 0,22 1,57  1,35 0,45 1,57 2,91  0,90 0,67 25,34 41,48 48,43

e. alleenstaande vrouwen met een inkomen boven f 3000.-- per jaar.
Wij kwamen hierbij tot de volgende conclusies: 1)

ad a.

Alle echtparen bleken praktisch eenzelfde tijdsbestedingspatroon te
hebben. Hier treedt dus kennelijk een nivelleringstendens op, welke ook
reeds door de Stichting Ned.Federatie voor Bejaardenzorg onderkend
is 2), met dit verschil overigens, dat de Federatie deze nivellerings-
tendens meer in de toekomst ziet optreden, terwijl in ons onderzoek
deze tendens nu reeds naar voren komt.

Ook bij deze groep bleken de allochthone echtparen een meer geva-
rieerde tijdsbesteding te hebben dan de autochthone echtparen.

De  groep  die een inkomen heeft   van  meer  dan f 3000.--  per  jaar  en
die als zodanig hoger op de beroepsladder staat, heeft een grotere
variatie in zijn tijdsbesteding dan de lager geklasseerde groep, die
minder dan f 3000.-- per jaar heeft (zie tabel 43).

1) Als bijlagen zijn in de tabellen 43 t/m 52 enkele voorbeelden van deze onder-
zoekingen vermeld (blz.93  t/m  111).

2) Zie de literatuuropgave aan het eind van dit hoofdstuk, blz.89.
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Tabe

Aard der tijdsbesteding van bejaarde echtparen die een inkomen hebben van minde
in absolut

A = zij dienog een vraag naar Toraal                =gehonoreerde arbeid Uit-
, i

=     E   .8 -U  L     F     
oefenen

S       bNA = zij die geen vraag naar

gehonoreerde arbeid meer ANA i 'i i i   f   f f iuitoefenen M A -3 4 Coe )Em

A   a Vrije beroepen A   1                1
NA    1

b Hogere ambtenaren       A
NA

B 1 a Middelbare technici A 1 11  1 11
NA

b Kleine ondernemers A 3 111  2
NA

c Grote winkeliers          A
NA     1          1             1

d Middelb.ambtenaren A   1       1        1
NA 1       1

e Hoger fabriekspers. A 2 111   1
NA 2     2            1                         1

f Hoger kantoorpers. A   4       1 31 1       1

NA    2          2
g Onderwijzers          A

NA
h Grossiers            A

NA    1          1
2 a Landbouwers A 9 3 3 2 2 1       2

NA 31 9 7 13 10 1 3   18   16

b Ambachtslieden A1841771193
NA 1771851 2   11    3

c Kleine winkeliers A  13            1    6    5 5 8     3

NA 21 4 2 963 9    4

C 1 a Geschoolde arbeiders A 15 64752 1 8 5
NA 2654892 1   11    8

b Kantoorbedienden A   5                5                 31
NA 64244 2     2

c Lagere ambtenaren A   3       1 23 2     1

NA    3          1          1   1
2 a Geoefende arbeiders A  26       3    6 17 15 1 2   15    6

NA 51   16   15   20   17    1        21   12

b Ongeschoolde arb. A  64       13   24   19   19 5 3 33 18
NA 114   36   44   54   44 6 8   67   44

D     Zonderberoep          A
NA 41 2  111

Totaal A 165       34   42   72   58   15    7   84   41
NA 281   85   75  124   95   16   18  141   88

Totaal generaal 446 119 117 196 153   31   25 225 129
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1

an f 3000 per jaar naar beroepsstatus en vraag naar gehonoreerde arbeid
ijfers

 4% .--

W *
c G -

iif.m i. ,UIN ici  i  it20&2/338aaEE,Mi:&
1

1

1      3

111
1       1

1

111
1               1 1 2 1

1

1       1

1                                                                     1257

2    1                                     13   16   16
1                                                   12 111 545

1                                                                               11                       348

1                                                                                               457

1                             2                                  4    7   12
1                                               1                                                       785
2 21 1 2 1    1    1              5   11   13

1               12                       151
1                                                                              1                         333

1               13

1    1                                      1             7   15    9
2 1 1    2                   1              1                   9   18   26
1                12                1 11 1 1 1   10   30   36
3    1    3    1                    1               1    5              32   43   58

1 1 2
1224 2 241 354 3   40   79   75
6 5 551215 2 1 4    8             73 106 141

7 7 79141 762 7   13    4'  3 113 185  216
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Tabe

Aard der tijdsbesteding van bejaarde echtparen die een inkomen hebben van mind€
in procentue]

A = zij dienog een vraag naar Totaa 1                                                                                                       2                                                           =

gehonoreerde arbeid   uit -
oefenen L g S  g % 1 T    e

NA - zij  die geen vraag naar E   .    9       R .1 8. .    1   gehonoreerde arbeid meer
A N A       8  @uitoefenen 2 , 1 4 2 8 3/ &

A    a Vrije beroepen A 100 100

NA 100
b Hogere ambtenaren        A

NA
B la Middelbare technici A 100 100 100 100 100 100

NA
b Kleine ondernemers A 100 33,3 33,3 33,3 66,7

NA
c Grote winkeliers          A

NA 100 100 100

d Middelb.ambtenaren A 100 100 100

NA 100 100

e Hoger fabriekspers. A 100 50,0 50,0 50,0 50,0
NA 100 100 50,0 50,0

f Hoger kantoorpersoneel  A 100 25,0 75,0 25,0 25,0 25,0
NA 100 100

g Onderwijzend personeel  A
NA

h Grossiers              A
NA 100 100

2 a Landbouwers A 100 33,3 33,3 22,2 22,2 11,1  22,2

NA 100 29,0 22,6 41,9 32,3 3,2 9,7 58,1 51,6
b Ambachtslieden A 100 22,2 5.6 38.9 38.9 5,6 5,6 50,0 16,7

NA 100 41,2 5,9 47,1 29,4 5,9 11,8 64,7 17,6
c Kleine winkeliers A 100 7,7 46,2 38,5 38,5 61,5 23,1

NA 100 19,0 9,5 42,9 28,6 14,3 42,9 19.0
C 1 a Geschoolde arbeiders A 100 40,0 26,7 46,7 33,3 13,3 6,7 53,3 33,3

NA 100 19,2 15,4 30,8 34,6 7,7 3,8 42.3 30,8
b Kantoorbedienden A 100 100 60,0 20,0

NA 100 66,7 33,3 66,7 66,7 33,3 33,3
c Lagere ambtenaren A 100 33,3 66,7 100 66,7 33,3

NA 100 33,3 33,3 33,3
2 a Geoefende arbeiders A 100 11,5 23,1 65,4 57,7 3.8 7.7 57.7 23,1

NA 100 31,4 29,4 39,2 33,3 2,0 41.2 23,5  2
b Ongeschoolde arbeiders  A 100 20,3 37,5 29,7 29.7 7,8 4.7 51,6 28,1

NA 100 31,6 38,6 47,4 38,6 5,3 7,0 58,8 38,6 0
D Zonder beroep             A

NA 100 25,0 50,0 25,0 25,0 25,0

Totaal A 100 20,6 25,5 43.6 35,2 9,1 4,2 50,9 24,8
NA 100 30,2 26,7 44,1 33,8 5,7 6,4 50,2 31,3 0

Totaal generaal 100 26,7 26,2 44,0 34,3 7,0 5,6 50,4 28,9 0
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2

In f 3000 per jaar naar beroepsstatus en vraag naar gehonoreerde arbeid
krhoudingen

*                                                                                                                                                                                         X

0
Ng

R e i,  'fs
.i'  f   :   i   3   f   i              §   3   .i   f   .i      3,> 0 2 SO 39GN&&GmmXmX

100

100

33,3  100

100 100 100
100 100

50,0

50,0 50,0 50,0
25,0 25,0 25,0 50,0 25.0

50,0

100 100
11,1 11,1 22,2 55,6 77.8
6.5 3,2 41,9 51,6 51,6

5,6 5,6 11,1 5,6   5,6 5,6 27,8 22,2 27,8
5,9 5.9 5.9 17,6 23,5 47.1

7.7 30,8 38,5 53,84,8                   9,5                      19,0 33,3 57.1
6,7 6,7 46,7 53,3 33,3
7,7 7,7 3,8 3,8   7,7  3,8  3,8 3,8 19,2 42,3 50,0

20,0 20,0 40,0 20,0 100 20,0
16,7 16,7 50,0 50,0 50,0

33,3 33,3  100

3,8 3,8 3,8 26,9 57,7 34.6
3,9   2,0   2,0 3,9 2,0 2,0 17,6 35.3 51,0
1.6        1.6  3,1 1,6 1,6 1.6 1.6 1,6 1,6 15.6 46,9 56,3
2,6   0,9   2,6 0,9 0,9 0,9 4,4 28.1 37.7 50.9

25,0 25,0 50.0
0,6 1,2 1.2 2,4     1,2     1.2 2,4 0,6 1.8 3,0 2,4 1,8 24,2 47,9 45,5
2,1 1,8 1.8 1.8 0,4   0,7   0.4   1,8  0,7 0,4 1,4 2,8 26.0 37,7 50.2

1,6 1,6 1,6 2,0 0,2 0,9 0,2 1,6 1,3 0,4 1,6 2,9 0,9 0,7 25,3 41,5 48,4
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Daar de man primair bepalend is voor de plaats waarop men in de
beroepshierarchie verkeert, moge ook hieruit volgen dat de  m a n  m i n
of meer toonaangevend is voor het tijdsbestedingspa-
troon.

In dit verband willen wij opmerken dat wij de stelling van Mulder  1),
dat de tegenstelling in wijze van vrijetijdsbesteding vooral gezocht
moet worden in het verschil tussen stad en platteland, maar zeer ten
dele kunnen onderschrijven; o.i. is het verschil in gewezen beroeps-
uitoefening bepalend voor de verschillende manieren van tijdsbesteding.
Daar in het algemeen de  s t a d meer mogelijkheden biedt om een scala
van beroepsbeoefenaars te huisvesten, is het vanzelfsprekend dat de
stedeling zich voordoet als iemand die meer actief is, maar door hSt
pendelen, forensen en urbaniseren van het p l a t t e l a n d zullen deze
tegenstellingen zich geleidelijk opheffen, terwijl daar

tegenover staat  dat het v e r s c h i l i n b e r o e p s u i t o e f e n i n g  z a l
blijven.

Indien wij de echtparen met een inkomen dat groter is dan f 3000,-
per jaar analyseren in verband met de vraag naar arbeid, dan blijkt

dat zij juist de tegenovergestelde tendens vertonen van de echtparen
met een inkomen beneden de f 3000,-  per jaar. De eerstgenoemde groep
met een groter inkomen dan f 3000,- geeft n.1. bij een uit-
g e b r e i d e s c a l a v a n t i j d s b e s t e d i n g e n t e g e l i j k e r t i j d  e e n
v r a a g n a a r a r b e i d   t e   z i e n (zie tabel  44).

We verklaren dit verschijnsel als volgt:
Zij die hun arbeid niet hebben ondergaan  als  een op zich zinvolle  be-

zigheid (de lagere beroepshiorarchie) zullen bij voldoende tijdsbeste-
ding geen vraag naar arbeid meer uitoefenen, terwijl zij die hun  a r-
b e i d a l s z i n v o l h e b b e n o n d e r g a a n    deze ook verweven  heb-
ben in hun tijdsbestedingspatroon en als zodanig ook nog een vraag
naar arbeid blijven uitoefenen.

De hogere beroepshierarchie blijkt meer creatief te zijn dan de la-
gere, hetgeen een nieuwe bevestiging is van hetgeen wij bij de bespre-
king inzake de vraag naar arbeid reeds geconcludeerd hadden. Mun-
nichs  1) gaat zelfs zover  dat hij stelt  dat de mannen  van de laagste
welstandsklassen dikwijls alleen nog maar interesse hebben voor eten
en drinken. In verband hiermede merken wij op dat de bejaardensocie-
teiten, die alom in ons land verrijzen, veeleer alleen maar de beoefe-
naren der lagere beroepsklassen zullen aantrekken, omdat deze groe-
pen zo moeizaam tot creatieve tijdsbesteding kunnen komen. Degenen
die hier het beleid bepalen zullen er goed aan doen te bedenken, dat
men zal moeten aanhaken bij hun belangstelling, die i.c. gericht is op
gezelschapsspelen, haken en breien.

1) Zie literatuuropgave aan het eind van dit hoofdstuk, blz.89.
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ad b.

Bij alleenstaande mannen met een inkomen van minder dan f 3000,--
per jaar (zie tabellen 45 en 46) blijken in volgorde van frequentie de
meest beoefende tijdsbestedingen  te zijn: wandelen, lezen, kaarten, tui-
nieren, fietsen en knutselen. Bij een onderzoek in Delft is gebleken dat
hier praktisch dezelfde uitkomsten golden.

Indien wij aandacht besteden aan het verschil tussen allochthoon en
autochthoon, blijkt weer, dat de allochthonen in hun vrijetijdsbeste-
dingspatroon anders gericht zijn dan de autochthonen.

Kenmerkend is hierbij:
1. de autochthonen genieten van hun geboortegrond (wandelen en tui-

nieren). Blijkbaar zijn zij meer zelfgenoegzaam, meer zelfstandig,meer individueel gericht in hun tijdsbesteding:
2. de allochthonen genieten daarentegen meer van de sociale contact-

mogelijkheden (kaarten, tv.-kijken). Blijkbaar zijn zij  in hun tijdsbe-
stedingspatroon meer op 'samen doen', meer sociaal gericht.
Bovendien blijkt:

1. hoe hogerde leeftijd, hoe  m ind e r ihtensief de hobby's beoefend
worden;

2.  hoe ouder men wordt, hoe m i n d e r v a r i a t i e  in de tijdsbesteding
men heeft.
Tenslotte blijkt dat deze groep (lagere beroepshierarchie) evenals

de analoge echtparengroep een grotere vraag naar arbeid uitoefent,
naarmate men een minder gevarieerd tijdsbestedingspatroon heeft.

ad c.

Bij alleenstaande mannen met een inkomen van meer dan f 3000.--
per jaar (zie tabellen 47 en 48) blijken de meest beoefende variaties
hetzelfde patroon te vertonen als bij de alleenstaande mannen met een
inkomen van minder  dan f 3000.--  per  jaar,  met dien verstande  dat  de
mannen  met een inkomen van meer dan f 3000.-- per jaar 'lezen'
eerst verkiezen.

Indien wij de allochthonen vergelijken met de autochthonen dan con-
stateren wij dat de eerstgenoemde groep meer hobby's in groepsver-
band beoefent dan de tweede groep.

Ook hier blijken de allochthonen dus meer gericht te zijn op 'samen
iets doen', hoewel hier de tendens niet zo uitgesproken naar voren  komt
omdat we hier te maken hebben met over het algemeen hogere beroeps-
groepen die uiteraard reeds veel creatiever zijn en daardoor reeds
een veel grotere variatie kennen in hun tijdsbestedingspatroon. Even-
eens zien wij dat de autochthonen minder hobby's beoefenen dan de
allochthonen, waardoor de onderkende tendens dat de allochthonen een
meer gevarieerde tijdsbesteding hebben dan de autochthonen, ook hier
bevestigd wordt. Bovendien wordt duidelijk: 'hoe hoger de leeftijd,
hoe kleiner het spreidingsveld' .
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Daarentegen blijkt de intensiteit bij stijgende leef-
t i j d  n i e t   a f t e n e m e n (in tegenstelling tot de alleenstaande  man-
nen met een inkomen van minder dan f 3000.-- per jaar), hetgeen te
verklaren is uit het arbeidsverleden van deze groep die door hun op-
leiding en ontwikkeling meer in staat is tot op hoge leeftijd creatief
te blijven.

Wij  constateren dat n a a r m a t e d e z e g r o e p e e n v r a a g  n a a r
arbeid uitoefent, het interesse-veld der tijdsbeste-
d in g  k 1 e i n e r  w o r d t . Hier wordt dus niet het patroon van de echt-
paren met een inkomen van meer dan f 3000,-- per jaar bevestigd.

Wij verklaren dit door het ontbreken van de stimulerende werking
van de vrouw die de man tot activiteiten prikkelt en zijn belangstelling
activeert; hoewel de man het patroon der tijdsbesteding bepaalt, treedt
de vrouw hier kennelijk als positieve katalysator op.

ad d.
De meest voorkomende tijdsbestedingen bij alleenstaande vrouwen

met een inkomen van minder dan f 3000.-- per jaar (zie tabellen 49 en
50) zijn: breien, lezen, huishoudelijk werk, wandelen, haken en kaar-
ten. Ook in de Bejaardennota  1960 van Breda werd reeds geconstateerd
dat breien de hoofdmoot is van de door de bonden georganiseerde han-
denarbeidmiddagen. Opvallend is overigens dat 39*% van de vrouwen
huishoudelijk werk als een vorm van tijdsbesteding ziet, in tegenstel-
ling tot de mannen die slechts voor 4,1% tot dit inzicht kornen. Daar

..

huishoudelijk werk uit de aard der zaak ook reeds voor de 65-jarige
leeftijd beoefend wordt, is het duidelijk dat voor een groot aantal vrou-
wen de overgang naar de zogenaamde bejaarde leeftijd veel minder
schokkend is dan voor de mannen, omdat het arbeidsritme voor de
vrouwen praktisch niet verandert

Ook de allochthone vrouwen vertonen in hun tijdsbestedingspatroon
ten opzichte van de autochthone vrouwen een tegengesteld beeld. Het
voeren van de huishouding en aanverwante bezigheden (breien, haken,
naaien) telt voor de autochthonen kennelijk zwaarder dan voor de al-
lochthonen, die evenals de mannen meer gericht zijn op sociaal con-
tact (lezen, radio).

Eveneens blijkt:
1. hoe hoger de leeftijd, hoe minder intensiteit ;
2. hoe hoger de leeftijd, hoe minder v a r i a t i e.

Dezelfde tendens, die wij reeds leerden kennen bij de mannen met

een inkomen van minder dan f 3000.-- per jaar, nemen wij dus ook
waar bij de vrouwen van hetzelfde inkomensniveau.

Indien wij het interesse-veld van de vrouwen met de analoge groep
mannen vergelijken, dan constateren wij dat de vrouwen een veel min-
der gevarieerd patroon vertonen (17 variaties ten opzichte van 26 va-

riaties). We verklaren dit uit het feit dat huishoudelijk werk als der-

80



mate zinvol ondervonden wordt, dat de vrouwen daarniee reeds een
groot gedeelte van hun tijd vullen.

Opmerkenswaard is dat sociaal werk bij nader inzien missiewerk
blijkt te zijn, bestaande uit contributies ophalen, breien, organiseren
van fancy fairs, deel uitmaken van besturen e.d.  (Het zou wel eens kun-
nen zijn dat deze opvatting over sociaal werk niet alleen de opvattingvan deze oudere generatie  is I)

In verband  met de vraag naar arbeid hebben wij reeds geconstateerddat de vrouwen veelal een vraag naar arbeid uitoefenen  om  uit  hun  be-
narde financiole situatie te komen. Evenals bij de ongehuwde mannen
uit de lagere beroepsgroepen blijkt ook hier dat naarmate de vrou-
wen minder in eigen tijdsbesteding kunnen voorzien, de vraag naar ar-beid groter wordt. Frappant is in dit verband dat van hen die een vraag
naar arbeid uitoefenen, 27% huishoudelijk werk als tijdsbesteding op-
geeft, terwijl van hen die geen vraag naar arbeid uitoefenen, 42% huis-houdelijk werk als tijdsbesteding betitelt.

De vraag naar arbeid wordt dus niet alleen veroorzaakt door een
ontoereikend inkomen, maar komt evenzeer voor als een compensatievoor een gebrekkige tijdsbesteding.

ad e.

Het blijkt, dat bij alleenstaande vrouwen met een inkomen van meer
dan  f 3000.--  per jaar (zie tabellen  51  en 52) dezelfde tendens optreedt
als bij de vrouwen met een inkomen van minder dan f 3000.-- per jaar,
met dien verstande d:t evenals bij de mannen met een inkomen van
meer dan f 3000.-- per jaar ook hier het lez»,1 -:Is T -imaire tijdsbe-
steding naar voren komt. De allochthonen vertonen in hun tijdsbeste-
dingspatroon ten opzichte van de autochthonen weer een tegengesteld
beeld, hoewel de absolute cijfers te klein zijn om er conclusies uit te
trekken. Evenals bij de mannen uit de hogere beroepshi6rarchie con-
stateren wij hier dat, naarmate de leeftijd stijgt, het interesse-veld
met behoud van stabiele intensiteit kleiner wordt.

Indien wij het spreidingsveld van de mannen en vrouwen met een in-
komen van minder dan f 3000.-- per jaar (26, resp. 17 variaties) ver-
gelijken met het spreidingsveld van mannen en vrouwen met een inko-
men van meerdan f 3000,- per jaar (21 resp. 18 variaties) dan consta-
teren   wij,   dat de vrouwen en mannen  uit de hogere inkomensgroepen
veel minder afwijkingen ten opzichte van elkaar vertonen dan de vrou-
wen en mannen uit de lagere inkomensgroepen. Wij zouden in dit ver-
band de hypothese willen poneren dat, naarmate men meer geschoold
is, de verschillen tussen tijdsbestedingspatronen van vrouwen en man-
nen miniemer worden.

Wat het huishoudelijk werk betreft, valt op te merken dat hiervoor
de belangstelling afneemt, naarmate de leeftijd toeneemt.

Eveneens valt af te leiden dat, naarmate het interesse-veld groter is,
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de vraagnaar arbeid afneemt. Wij treffen dus dezelfde tendens aan als
bij de categorie alleenstaande vrouwen met lagere inkomens. Een groep
vrouwen uit de hogere inkomenklassen is kennelijk niet in staat haar
eigen tijdsbestedingspatroon te ontwikkelen en oefent daarom  als  com-
pensatie een vraag naar lagere arbeid uit. Tijdens de interviews is het
ons meermalen opgevallen dat vrouwen achtergebleven zijn bij de be-
roepspromoties van hun mannen. Toch zal het een dwingende eis zijn
dat ook de vrouwen  zich  op het nieuwe niveau aanpassen,  b.v.  door  zelf-
studie, daar zij anders bijna gegarandeerd achter zullen blijven bij  het
tijdsbestedingspatroon van hun echtgenoot. In dit verband zegt Esther
Mc.Ginnis: 'Thorndike has shown, however, that it is never too late to
learn somethingnew. The author knows of a couple who learned to dance
at 60; of a man who began composing verse at 50 and who writes some
charming poetry for children when past 70; of a woman past 80 who
paints lovely water colours and oils.' Uiteraard bezit deze uitspraak
slechts geldigheid voor zeer vitale bejaarden. De grote massa legt de
grondslag voor zijn tijdsbestedingspatroon voordat de ouderdom een
feit  is I

Algemene conclusies

1. Het tijdsbestedingspatroon van de mannen, ongeacht beroep of inko-
men is evenals bij de vrouwen in het aIgemeen hetzelfde.
Verschillen die optreden, zijn o.i. vooral te verklaren door het ver-
schil in belangstellingswereld van man en vrouw.

2. Hoe hoger men op de beroepsiadder gestegen is, hoe groter het in-
teresse-veld der tijdsbesteding. Naarmate mannen, resp. vrouwen
meer ontwikkeld zijn, des te kleiner zal het verschil in variatie-
breedte van het tijdsbestedingspatroon tussen man en vrouw zijn.

3. Bij stijging der leeftijd krimpt het interesse-veld in. De intensiteit
van de beoefende variaties blijft echter des te stabieler naarmate
men meer ontwikkeld is.

4. Het interesse-veld der vrouwen   is   over het algemeen vrij pover;
de rnan  is  min of meer bepalend voor het tijdsbestedingspatroon; de
vrouw vervult hierbij de functie van positieve katalysator, d.w.z.
zij activeert de man tot het levendig houden van zijn belangstellings-
wereld.

5. De allochthone bejaarde is over het algemeen meer op de ander ge-
richt, terwijl de autochthone zijn tijdsbesteding meer individueel
beleeft.

6. De vraag naar arbeid blijkt een facet van de tijdsbesteding te zijn
in die zin, dat het veeleer een vraag is naar zinvolle tijdsbesteding.
De lagere beroepshidrarchieon willen hun nietsdoen veelal opvullen
door een ongenuanceerde vraag naar arbeid uit te oefenen, terwijl
de hogere beroepshierarchie een genuanceerde vraag naar arbeid
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uitoefent omdat zij de arbeid meer als een zinvolle vrijetijdsbeste-
ding ondergaat.

7. Een ontwikkeling van de creativiteit zowel bij mannen als vrouwen
is een eerste vereiste. Bejaardensocieteiten zullen hier een belang-
rijke taak te vervullen hebben, rekening houdende met het feit dat
alleen de lagere beroepsgroepen een vraag naar deze soort recrea-
tie zullen uitoefenen. Er zal hierbij uitgegaan moeten worden van
het gegeven dat deze soort recreatie moet aansluiten bij het tijds-
bestedingspatroon van de bezoeker!

§ 5. SAMENVATTING

Bij ons onderzoek, waarbij 3044 personen geonqueteerd werden,  kwa-
men  wij  tot de volgende bevindingen:

I.

De allochthone groep blijkt steeds groter te worden. Het gevolg hier-
van is dat lokaal gekleurde tradities doorbroken zullen gaan worden.
II.

1. Een groot deel der alleenwonende bejaarden al dan niet gehuwd,
bleek een andere woonsituatie te preferen.

2. a. Bij de vraag naar bejaardenwoningen was opvallend dat de vraag
van de echtparen ten opzichte van de alleenstaanden - zowel waI
de vraag op korte als op lange termijn betrof - in dezelfde ver-
houding voorkomt als hun demografisch voorkomen (in ons on-
derzoek 2 : 1). Wij concluderen hieruft dat het bejaardenwonin-
genvraagstuk een probleem is, wat voor alle bejaarden geldt.

b. Bij de alleenstaanden bleken de vrouwen een viermaal zo grote
vraag uit te oefenen  als de mannen, doordat enerzijds de mannen
gemakkelijker bij familie of derden opgenomen worden, terwijl
anderzijds de vrouwen van nature gemakkelijker zelfstandig een
huishouding kunnen voeren.

c. De motieven bij de vraag naar bejaardenwoningen zijn te onder-
scheiden in bewuste en onbewuste motieven:
- Bewuste motieven, waarbij het preventieve element sterk tot

uiting kwam, bleken volgens ons onderzoek te zijn:
*  het zich incidenteel verzorgd weten;
* het zich vroegtijdig verzekeren van een aangepaste woonsitu-

atie, anticiperend op toekomstige moeilijkheden.
- Onbewuste motivaties bleken  te  zijn:

* de hoogte van het inkomen, c.q. de beroepsstatus (hoe hoger
het inkomen of beroepsstatus, hoe groter de vraag);

* de mate van geintegreerd zijn in de buurt- of leefgemeenschap
(hoegroterde mate van integratie, des te kleiner zal de vraag
zijn).
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Indien enerzijds de sociale politiek erin slaagt het welvaartsni-
veau te verhogen en indien de Nederlandse samenleving er ander-
zijds niet in zal slagen de bejaarden een gevoel van 'thuiszijn'
in hun eigen omgeving te geven, dan kan met een vrij grote mate
van zekerheid voorspeld warden dat de vraag naar bejaardenwo-
ningen eerder toe- dan af zal nemen.

3.  a.  De directe vraag naar bejaardenpensions bleek uitgeoefend   te

worden door + 30 gehuwde bejaarden en + 100 alleenstaande be-
jaarden, m.a.w. tegenover elke 7 ongehuwde bejaarden staat een

echtpaar dat een vraag naar een bejaardenpension uitoefent.
Het onderzoek naar de motieven voor de vraag naar pensionte-
huizen leverde het volgende resultaat op:
Bewuste motieven:
- het zich direct verzorgd weten, m.a.w. het curatieve element

komt sterk tot uiting. (Kennelijk geldt dit curatieve element
voor alle sociale geledingen even zwaar, immers de gepeilde
behoefte bleek evenredig te zijn aan de dennografische verhou-
dingen, tot uiting komend in de beroepshierarchie. leder die
een vraag naar bejaardenpensions uitoefende, heeft de directe

verzorgingsmogelijkheid in zijn overwegingen betrokken.)
Onbewuste motivaties:
- de hoogte van het inkomen, resp. beroepsstatus (hoe hoger het

in kom en, resp. de sociale status, hoe groter de vraag).
-  de hoogte van het culturele niveau (naarmate het culturele niveau

lager is, is de vraag kleiner).
- onbehagen overde huidige woonsituatie: de inwonende bejaarden

willen meer ruimte hebben: de alleenwonenden verlangen daar-
entegen kleiner te wonen: tevreden blijken alleen te zijn de al-
leenstaande inwonende mannen en de alleenstaande alleenwo-
nende vrouwen.

- Integratie-aspect: naarmatede integratie geleid heeft rot infor-
mele bindingen waardoor spontane hulp geboden zal worden,  zal
de vraag kleiner worden.

Indien het welvaartsniveau in de toekomst opgevoerd zal worden,
de volksontwikkeling een grotere vlucht neemt, het woningnood-
vraagstuk opgeheven wordt, het sociaal cultureel werk erin slaagt
informele bindingen te stimuleren, dan kan ook hier met vrij

grote zekerheid gesteld worden dat de vraag naar pensiontehui-
zen eerder toe- dan af zal nemen.

4.  Bij de vraag naar verpleeginrichtingen bleek de meerderheid van de

vragers gehuwd te zijn.
Indien uitgegaan wordt van de stelling dat echtparen zolang mogelijk
bij elkaar dienen te blijven, dan dient zich hier de noodzaak aan om
mogelijkheden te scheppen dat huwelijkspartners tezamen verpleegd
worden.
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3. Tenslotte kan nog het volgende gesteld worden:
a. Van diegenen dle een directe vraag uitoefenen blijken alleenwo-

nend  te  zi jn:
- bij de vraag naar bejaardenwoningen + 65%
- bij de vraag naar pensiontehuizen + 50%
Daargebleken is dat deze vragers niet alleen de slechtste wonin-
gen bezetten, doch integendeel afkomstig zijn uit alle soorten wo-
ningen, betekent dit dat voldoen aan deze vraag inhoudt, dat er
zoveel woningen zouden vrijkomen dat een groot gedeelte der wo-
ningnoodsituatie opgeh-even zou zijn.

b. Van de totaal geenqueteerde groep bleek een directe behoefte te
hebben aan:

- een bejaardenwoning: 26,2%;
- een pensiontehuis: 4,0%;
- een verpleeginrichting: 1,75%.
D.w.z.  1 /3  deel van alle bejaarden wenst dus een verandering te
brengen in de huidige woonsituatie.
Wij zijn van mening dat deze getotaliseerde vraag een uiting is
van een groot onbehagen over de huidige woonsituatie.

III.

1.Bijde opstelling  van de beroepsstratificatie werd een verband ge-
legd tussen beroep en inkomen.
De financieel zwakste groeperingen bleken  te zijn: de ambachtslie-
den, kantoorbedienden en ongeschoolde arbeiders.

2. a. Bij de analyse van de financiele situatie der geenqueteerde groe-
pen, bleken minder dan f 3000.-- inkomen per jaar te genieten:
- van de echtparen: 44,5%;
- van de alleenstaande mannen: 76,3%;
- van de alleenstaande vrouwen: 80,4%.
Deze percentages duiden genoegzaam aan dat we nog ver verwij-
derd zijn van het welvaartsminimum, dat elke Nederlander in de

verkiezingsdagen gegarandeerd wordt.
b.  De totale vraag naar bejaardenwoningen bleek uit te gaan van  ruim

30% der gednqueteerden.  Van deze vragers had volgens eigen op-
gave 1 '3 deel onvoldoende financien. Bij nader onderzoek bleek
hiervan  1,/8  deel (12,44%) storende, onjuiste opgaven gedaan te
hebben, hetgeen neerkomt op 1/3 x 1 /8 x 30/100 = 1,39. De sto-
rende, onjuiste opgaven bleken alleen van echtparen afkomstig te
zijn.

c. Van de vragers naar pensiontehuizen bleek 20% over een inko-
men te beschikken van minder dan f 3000.-- per jaar. Van deze
groep bleek 2--% storende onjuiste opgaven te verstrekken. Reke-
ning houdende met het gegeven dat 16% van de totale bejaarden-
bevolking een vraag naar pensiontehuizen uitoefent, betekent dit,
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dat 1/5 x 2,5/100 x 16/100 = 0,1% van de totaal geenqu6teerde
groep inzake de vraag naar pensions malverseert.

d.In het licht van het bovenstaande kan gesteld worden dat op elke
1000 bejaarden er 14 zijn die ten onrechte een beroep zouden kun-
nen doen op gemeenschapsgelden (13 in verband met de vraag
naar bejaardenwoningen en 1 in verband met de vraag naar pen-
siontehuizen).
Indien we hierbij nog aantekenen dat bij de vraag naar bejaarden-
woningen geconstateerd is, dat de directe vragers nauwkeuriger
zijn in hun opgaven dan de indirecte vragers, dan is de veronder-
stelling gerechtvaardigd dat deze groep 'onjuiste opgavenver-
strekkers' nog aan de ruime kant gemeten is.
Vraag is of de huidige werkwijze van bijstandverstrekking inzake
de door de Gemeentelijke Dienst van Sociale Zaken ingestelde
persoonlijke onderzoekingen niet radicaal gewijzigd moet worden
en  wel  om twee redenen:
1.een economische:

gehonoreerde ambtenaren moeten 1000 kostbare onderzoekin-
gen verrichten om te voorkomen dat ten onrechte een beroep
op overheidsgelden gedaan wordt,  met als nuttig rendement een
relatief kleine groep (volgens onze berekeningen ten hoogste
125) die niet aan de door de Bijstandswet gestelde maatstaven
voldoet. Wegen de gemaakte kosten hier op tegen dit nuttig
effect ?
De van het persoonlijk onderzoek uitgaande mogelijke preven-
tieve werking wordt evenzeer verkregen, zoals wij reeds eer-
der betoogd hebben, door toepassing van een belasting-indica-
tie.

2.een sociale:
1000 bejaarden moeten zich een min of meer pijnlijk onderzoek
laten welgevallen, terwijl 875 bejaarden zonder dit onderzoek
toch in de termen gevallen zouden zijn om voor bijstand in aan-
merkingte komen. Wij spreken hier opzettelijk van een min of
meer pijnlijk onderzoek, omdat een onderzoek naar de finan-
ciele situatie, ter verkrijging van financiele steun - hoe ele-
gant men dit ook moge uitdrukken - praktisch altijd als een
pijnlijke ervaring ondergaan wordt, zoals uit talloze gehoorde
klachten gebleken is.

IV.

1. Bijde vraag naar wie momenteel nog werkzaam is, bleek dat de ho-
gere beroepsgroepen of groepen die de mogelijkheid tot werken zelf
in de hand hebben, b.v. landbouwers, veelal blijven doorwerken. Dat
de hogere beroepsgroepen blijven werken, werd verklaard uit het
feit dat de creatieve ontplooiingskansen groter zijn naarmate men
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V

hoger op de beroepsladder is gestegen, omdat de opleiding en ont-
wikkeling hier min of meer garant voor staat.
10,1% van de gehuwde bejaarden met een inkomen van meer danf 3000.-- per jaar blijkt -als zodanig nog werkzaam te zijn, m.a.w.
4,1% van de totaal geenqueteerde mannen.
Van de alleenstaande vrouwen bleken om financiele redenen nog  1596
te werken, d,w.z. 6% van allf geonquoteerde vrouwen.

2. Van het totaal aantal geenqueteerde mannen oefent 30,1% een vraag
uit naar gehonoreerde arbeid. Voor de gehuwde blijkt het motief tezijn de beloning, terwijl voor de ongehuwde de creatieve ontplooi-
ingskans de doorslag geeft.

3.  Van degeenquoteerde alleenstaande vrouwen oefent 17,33% een- vraag
naar gehonoreerde arbeid uit, d.w.z. + 7% van alle geenqueteerdevrouwen. Ook hier is het motief van dez-e vraag de beloning.

4.  De vraagnaar arbeid zal door een betere pensioensituatie in de toe-
komst waarschijnlijkopgaan in een vraag naar zinvolle vrijetijdsbe-steding. Momenteel zouden wij de vraag naar arbeid een typisch
mannen-aspect willen noemen (30,1% van de gegnqueteerde mannen
t.o.v. de 7% geonqueteerde vrouwen oefenen een vraag naar arbeid
Uit).

V.

1.  Het tijdsbestedingspatroon van mannen, ongeacht beroep of inkomenis, evenals bij de vrouwen in het algemeen. hetzelfde. Verschillen
die optreden zijn o.i. veelal terug te brengen tot verschillen in de
belangstellingswereld van man en vrouw.

2. Hoe hoger men op de beroepsladder gestegen is, des te groter het
interesse-veld der tijdsbesteding. Naarrnate mannen en vrouwen
beiden meer ontwikkeld  zijn,  des te kleiner  is het verschil in varia-
tiebreedte van hun tijdsbestedingspatroon.

3. Bij stijging der leeftijd krimpt het interesse-veld in; de intensiteit
van de beoefende variaties blijft echter des te stabieler naarmate
men meer ontwikkeld is.

4. De man is min ofmeer bepalend  voor het tijdsbestedingspatroon; de
vrouw werkt op dit patroon als positieve katalysator. Het interesse-
veld der vrouwen zelf is over het algemeen vrij pover.

5.  In het algemeen zouden wij gezien de tijdsbestedingspatronen van de
onderscheiden groepen bejaarden van (onbewuste) cultuurarmoedewillen spreken. In hoofdstuk IV komen wij hier nader op terug.
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BIJLAGE A
VRAGENLIJST GEBRUIKT IN HET ONDERZOEK
NAAR DE BEJAARDENSITUATIE TE ROOSENDAAL EN NISPEN

I.  1. Man: a) Naam en voornamen:
b) Geboortedatum:
c) Geboorteplaats:
d) Levensbeschouwing: r.-k./ ger. / herv. / . . . . .

e) Burgerlijke staat: gehuwd/ongehuwd/wed./gescheiden
f) Beroep

2. Vrouw:  a) Naam en voornamen:
b)  Geboortedatum:
c) Geboorteplaats:
d) Levensbeschouwing: r.-k. / ger. / herv. / . . . . .

e) Burgerlijke staat: gehuwd/ongehuwd/wed,/gescheiden
3. Uitwonende kinderen:

a) Aantal:
b) Geslacht:
c) Leeftijd:

4. Inwonende kinderen:
a) Aantal:
b) Geslacht:
c) Leeftijd:

5. Andere inwonenden:
a) Aantal:
b) Geslacht:
c) Leeftijd:

6. Adres:
II. 1. Zou U graag een kleine woning betrekken waar U geheel zelf-

standig kunt leven, maar waar U in voorkomende omstandighe-den (b.v. ziekte) toch direct op hulp kunt rekenen, indien de
huurprijs zou bedragen:

a) f 15,- tot f 25,- per week?
b) f 12,- tot f 15,- per week?
c) f  9,- tot f 12,- per week?

2.  Zou U liever geheel verzorgd worden  in een pensiontehuis ?3.  Om welke reden  wilt  U  naar een pensiontehuis ?
Zijn er momenteel moeilijkheden ?
Zo  ja,  welke, of zijn er toekomstige moeilijkheden te verwachten?
Zo ja, welke?

4. Over welke ruimte zou U minimaal willen beschikken in een:
a) zelfstandige bejaardenwoning;
b) pensiontehuis;

(Specificeren, b.v. woonkamer, keuken, douche, opbergruimte)
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5.          a) Bent U regelmatig bedlegerig?
b) Door welke oorzaak'.1

III. 1. Hebt U meer dan f ;3()()0 per jaar te verteren (+ f 60 per week)?
.la/Neen

2. Welke pensionprijs zou U in een pensiontehuis kunnen betalen,
per persoon ?

a) f 140,- tot f 160,- per maand?
b) f 160,- tot f 200,- per maand?
c) f 200,- tot f 250,- per maand?

3. Indien vraag Ill, 1 met 'neen' wordt beantwoord, wat is dan uw
inkomen uit:

a) A.O.W.                                 f
b) pensioen uit bedrijf of beroep                  f
c) lijfrente van kapitaalverzekeringen        f
d) vrijwillige ouderdomsverzekering (R.v.A.) f
e) rente uit kapitaal                           f

f ) andere inkomsten                                     f
Totaal        f

IV. 1. a) Bent U momenteel nog werkzaam tegen loon?
Ja/Neen

b) Zou U eventueel nog willen werken tegen een zeker
loon? Ja/Neen

2. Hoe besteedt U momenteel uw vrije tijd? b.v.:
a) knutselen;

b) lezen;
c) gezelschapsspelen: kaarten, biljarten;
d) wandelen;

e) fietsen;
f) andere vormen, b.v. haken en breien.

V. Opmerkingen van de enqu6teur
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BIJLAGE B Tabel 43
Aard der tijdsbesteding van bejaarde echtparen  die een inkomen hebben  van  meer  dan  f  3000,-  per  jaar

onderscheiden naar allochthone en autochthone bejaarden, uitgedrukt in absolute cijfers en procentuele verhoudingen

3=             i                  L   19          2   % %   gg2 H           ig  Fm. '  9                                                           S .8
9    4#    E    U

- e  .0  1 5   9    g  2.0  .S    %   VE   =    F.

U,    9     2     1     5     8    M  .   :  7     0     m     18    .#     ir     B    M     I    E    ·2     9     1/    leA & *l a m - 0 )Em>ak-'>m m M 3 2,
A beiden abs. 117  34  21  55  50  14           56  41   2   2   2    1    1 2 23 1

autochthoon in % 29,1 17,9 47,0 42,7 12,0 47,9 35,0  1,7  1,7  1,7  0,9  0,9 1,7 1,7 2,6 0,9

B beiden abs. 243  70  51 143  80  26 1 3 124  85   3   8        4   1   4 6 19 5
allochthoon in % 28,8 21,0 58,9 32,9 10,7  0,4  1,2 51,0 35,0  1,2 3,3 1,6  0,4  1,6  2,5  0,4  3,7       2,1

C man aut. abs. 105  33  28  50  39  15   1       56  31        3   3   2   1 2 2 4 1      1

vrouw all. in % 31,4 26,7 47,6 37,1 14,3 1,0 53,3 29,5 2.9  2,9  1,9  1,0 1,9 1,9  3,8  1,0  1,0

D man all. abs.  90  27  24  37  27   6           40  31   3   5   2   1    1 2 243
vrouw aut. in % 30,0 26,7 41,1 30,0 6,7 44,4 34,4  3,3  5,6  2,2  1,1 .1,1 2,2 2,2  4,4  3,3

abs. 555 164 124 285 196  61   2   3 276 188 8  18   7   8   4  10 6 1  15  11   9   2Totaal in % 29,5 22,3 51,4 35,3 11,0  0,4  0,5 49,7 33,9  1,4 3,2  1,3  1,4  0,7  1,8  1,1  0,2  2,7  2,0  1,6  0,4

-                                  4               3  0Sg
C v C g =. aCO

H A O=      0    2 g     r    -CO  CO        3-1         0

- a   Q    > - 3 A O N B  3         F   g   .3   3        12    9

i '               li        i               3                S'      E       E       ·1    3  '     ·                 3                        ;i        i         P  M  .  E=  a,J  e g a g m MOW< NON

A beiden abs. 117                 2   6   2           23  40  65             1        1
autochthoon in % 1,7  5,1 1,7 19,7 34,2 55,6 0,9 0,9

B beiden abs. 243   3   1        6  17 1 2 63 96 111 2 1 33  1
allochthoon in % 1,2 0,4 2,5  7,0 0,4 0,8 25,9 39,5 45,7  0,8  0,4  1,2 1,2 0,4

C man aut. abs.      105 2 2 6 1 1 . 25  33  51        1   2   2        1
vrouw all. in % 1,9 1,9  5,7  1,0 1,0 23,8 31,4 48,6 1,0  1,9 1,9 1,0

D man all. abs. 90   2        1   3  10                16  31  47   1   2   1                      1
vrouw aut. in % 2,2 1,1 3,311,1 17,8 34,4 52,2  1,1  2,2  1,1                       1,1

abs. 555 7 1 1 13 39   4   1   2 127 200 274 3 475 1 1 1      1Totaal in % 1,3  0,2  0,2  2,3  7,0  0,7  0,2  0,4 22,9 36,0 49,4  0,5  0,7  1,3  0,9  0,2  0,2  0,2  0,2
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Tabel

Aard der tijdsbesteding van bejaarde echtparen die
onderscheiden naar beroep en vraag naar

A = zij dienog een vraag naar Totaal                                                                     na
gehonoreerde arbeid uit- C  2%
oefenen                                                                                 A                      NA              2 2 c w CO-

NA - zi j die geen vraag naar M  .3   E   2  5  /1&
gehonoreerde arbeid meer :3·-Ncolu' N
uitoefenen abs. in % abs. in %  J   £2    11        26   N  (3

A    a Vrije beroepen              A      3 100 100 35,3 33,3

NA 18 100 16,755.6 27,8  5,6

b Hogere arnbtenaren        A     9 100 11,111,166,711,111,1
NA 11  100 27,3  9,1 72.7 36.4 18.2

B 1 a Middelbare technici A     1 100 100 100

NA
b Kleine ondernemers        A      1 100 100 100 1()0 100 100

NA 36 100 2,8 13,9 16,7  5,6

c Grote winkeliers           A     2  100 · 100 100 100 50,0 50,0
NA

d Middelbare ambtenaren A    12 100 16,7 25,0 50,0 41,7 25,0

NA 13  10046,2 38,5  100 53,9 38,5  7,7

e Hoger fabriekspersoneel A 5 100 20,0 40,0 40,0

NA 6 100 16,7 16,7 50,0 50,0

f Hogerkantoorpersoneel A 11 100 9,1 18,2 36,4 81,8 18,2
NA

g Onderwijzers            A    2 100 50,0 50,0
NA 5 100 20,0 20,0 60,0 40,0

h Grossiers               A
NA

2 a Landbouwers A   12 100 16,7 33,3 58,3 41,7 16,7

NA 38  10034,2 18,4 55,339,5 10,5

b Ambachtslieden         A    9 100 11,1 11,1 11,1

NA 12  100 33,3 50,0 41,7 16,7

c Kleine winkeliers A    19 100 15,8 10,5 68,4 21,1

NA 17  10035,3 35,3 70,6 29,4 17,1

C 1 a Geschoolde arbeiders A    27 100 44,4 18,5 37,0 37,0 11,1

NA 36  100 77,833,380,858,3 5,6 2,8

b Kantoorbedienden         A
NA

c  l.agere am&enaren               A          7 100 42,9 71,4  100 14,3 14,3
NA 75 100 5,3  2,7 13,3 5,3  2,7

2 a Geoefende arbeiders A    35 100 22,934,351,4 45,7 14,3
NA 56  10046,4 35,7 58,9 41,1 12,5 3,6

b Ongeschoolde arbeiders .A 16 100 25,0 31,3 62,5 37,5  6,3
NA 39  10064,1 46,2 71,8 66,79,9

D     Zonder beroep           A     2 100 5(),() 50,0
NA 20  LOU 25,() 30,0 65,0 30,0 10,0

Totaal A   173 100 24,:3 24.3 5;3,8 37,0 12,1  646

NA 382  10031,9 21,5 50,3 34,6 10,5  0,3  0,8

Totaal generaal abs. 555

in % 100 29,6 22,3 51,4 35,3 11,0  (1,4  0,5
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44

een inkomen hebben van meer dan f 3000,- per jaar
gehonoreerde arbeid, uitgedrukt in procenten

5/                 2      E S
44

C    9              5                                        g  .
La

53
S           c           2 3% 0 F 0   9  2 0 %*g@

          '     -         .     8         K    F    15   2    8              f·   .i    2                       8    .    2     f     '    .1     .   .         .8    8 185&5lroadsjjea81Mal*jilakaae&*aglig
33,3 33,3 33,3 33,3 66,7 66,7

22,2 11,1 11,1 5,6 5,6 33,3 33,3 27,8 5,6 5,6 5,6 5,6

22,2 11,1 22,2 22,2 11,1 22,2 55,6 22,2 11,1 11,1

63,6 45,5 9.1 9.1 27,3 45,5 27,3 9,1 9,1

100 100

100 100 100 100
8,3 8,3 2,8 2,8 2,8 2,813.9  5,6
100 100 100 50,0

55.3 33.3 8,3 16,7 25,0 41,7
100 61,5 7,7 7.7 7.7 7,7 15,4 46.2 84.6 100 7,7  7,7  7,7

40,0 20,0 40,0 40,0 20,0

33,3 16,7 16,7 16,7 16,7 33,3 66,7 16,7

45,572,7            9,1                            9,1       9,1                       9,1 9,1 45,5 63,6 36,4 9,1

50,0 50,0 50,0 50,0
20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 20,0

50.0 50.0 8.3 8.3 8.3 25.0      8,3 8.3 33,3 83,3 58,3 8,3

57,9 50,0 13,2 21,1 23,7 57,9
11,1 11,1 11,1 11,1 11.1 22,2
91,7 25,0 8,3 8,3 25,0 41,7  100
68,4 10,5 5.3 5,3 5,3 26,3 10,5 15,8 36,8 5,3

58,8 52,9 11,8 11,811,8 11,8 5,9 5,9 58.8 76,5 76.5 5,9

33,337,0  3,7  3,7 3,7 7,4 3,7 3,711,1 29,6 44,4 44,4 3,7  3,7

94,4 33,3  8,3  2,8  5,6 2,8 8,3 5,6  2,8  2,8        2,8             2,8 11,1 38.9 55.6 75.0

57,1 71,4 28,6 14,3 14,9 14,3 14,3 100
9,3  8,0                                                 1,3                            1,3 1,3 2,7  2,7  9,3

62,9 34,3 8,6 5,7 2,9 2,9  2,9 2,9 2,9  2,9 11,4 22,9 48,6 51,4 5,7 2,9

55,4 39,1  3,6  1,8  1,8  1,8       1,8                       1,8       1,8 5,4 1,8 19,6 32,1 60,7
62,5 62.5 12,5 12,5 6,3 6,3 12,5 18,6 31,3 62,5 68,8

100 84,4  2,6  7,7  2,6 5,1 2,6 7,7       5,1            2,6 5,1 28,2 46,2  100
50,0 50,0 5U,0
45,0 35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 5,0 20,0 25,0 45,0 5,0

48,6 33,5  1,2  4,6  1,2 2,3 3,5 1,7 4,1  1,7  1,7  1,2  0,6  0,6  0,6  3,511,6  1,7 0,6 26,0 45,7 47,4 1,2  1,7  1,7 0,6 0,6

50,3 33,5  1,6  2,6  1,3  1,1  1,1  1,1  0,8  0,3  2,1  2,1  1,6       1,6            1,8  5,0 0,3 0,521,531,750,3  0,8  0,5  1,1 0,5 0,3  0,3

49,7 33,9  1,4  3,2  1,3  1,4  0,7  1,8  1,1  0,2  2,7  2,0  1,6  0,4  1,3  0,2  0,2  2,3  7,0  0,7  0,2  0,4 22,9 36,0 49,4  0,5  0,7  1,3  0,9  0,2  0,2  0,2  0,2
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Tab
Aard der tijdsbesteding van alleenstaande mani

onderscheiden zowel naar leeftijd als naar allochthonen

Totaal (.C

C

 3LF F. 2% S O E.
m c

M E  2 2  g  E N  8 32 , 093. Na' t N229004=(6 O 0t# * » -3 4=n u   o:
abs.all.

<  65 tn  ,
abs.

aut. in %
abs. 23 7 5 9  10   4

all.                                                                 c
65 - 69 in % 100 30,4 21,7 39,1 43,5 17,4

abs. 33 8 7  10   8   1aut. in % 100 24.2 21,2 30,3 24,2  3,0                7:

abs.  44        8  12  18  12   2            4
all.

9,1 6:70 - 74 in % 100 18,2 27,3 40,9 27,3  4,5
abs.       30  10  15  14   5   3             4aut. in % 100 33,3 50,0 46,7 16,7 10,0 13,3 51

abs.  41       7   6 17 16   3   1   1   1
all.

75 - 79 in % 100 17,1 14,641,539,0  7,3  2,4  2,4  2,44,*
abs. 32 6 7 14 10   1            1aut.

3,1 Alin % 100  18,8  21,9  43,8  31,3     3,1

abs. 30   6 9 10 9 2
a 11.

80 - 84 in % 100 20,0 30,0 33,3 30,0 6,7 3,.4 (·f

abs. 2213561aut.
in % 100  4,5 13,6 22,7 27,3  4,5               5+
abs.  21       3   4   6   3                1

all.

85 > in % 100 14,1 19,0 28,6 14,3 4,8.4
abs. 17 3 5 541aut.
in % 100 17,6 29,4 29,4 23,5  5,9                5F

abs. 159    31 36 60 50 11 1 1       6all.
Totaal in f 100 19,5 22,6 37,7 31,4  6,9  0,6  (46  3,8.5;

abs. 134  28  37  48  33   7           5aut.
in % 100 20,9 27,6 35,8 24,6 5,2 3,7 6:

abs. 29:3 39 73     108        83        1 8 1 1 11 1rotaal gener.lai i n· - , 1(H) 2(),1 24,9 :16,9 28,:1  6,1   (},:1  (),:1  .1,8 6(
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et een inkomen van minder dan f 3000,- per jaar
itochthonen, uitgedrukt in absolute cijfers en in procenten

4                     :M.      
T  b   E nCO61   9  2,1 2 2 944 :6  

1    7    i    m    3·    1    3    4    a    M    a    p    m   .  W   0    i    m
0 0 81 - 9 CO

8 i 9  E     S  3 3   :='  b  €Z 6 3>8&5.1 9-2=4 0 i-A m mimI(/)

9                                   1                                             1

9,1 4,4 4,4

16 1 11   1  11 3
8,5  3,0  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 9,1

16       1   1       2       3                1
6,4 2,3 2,3 4,5 6,8 2,3

8          1111          1 2                    1 1
6,7        3,3  3,3  3,3 3,3 3,3 6,7 3,3 3,3

9                       1 123 2    1

2,0 2,4 2,4 4,9  7,3  4,9  2,4
4                                                     11

2,5 3,1  3,1

4                               1                          2          1               1

3,3 3,3 6,7 3,3 3,3
1·1     1    21

4,5 4,5 4,5 9,1  4,5

1                                                                                                2

4,8 9,5
1                                                                                                2

5,9 11,8

39        1 1 3 1 41 2624  2
4,5 0,6 0,6 1,9  0,6  2,5 0,6 1,3  3,8  1,3  2,5             1,3
30 1 3 2 1 1 21222 811
2,4  0,7  2,2  1,5  0,7 0,7 1,5  0,7  1,5  1,5 1,5 6,0  0,7  0,7

691431 41622 4 8 2  12 1 1      2

3,5  0,3  1,4  1,0  0,3  1,4  0,3  2,0  0,7  0,7  1,4  2,7  0,7  4,1  0,3  0,3  0,7
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Tabe
Aard der tijdsbesteding van alleenstaande mannen d

onderscheiden naar beroep en vraag nar

A = zij dienog een vreag naar                                                                                       cTotaal
gehonoreerde arbeid uit-
oefenen       A  NA 2 2 C 1 5 1 .8.  . NA . zij die geen vraag naar 2 41 C
gehonoreerde arbeid meer abs. in % abs. inf  E    3    8         ·   E    3  'E =  Euitoefenen                 V t- · -J u m 8     8 1

A    a Vrije beroepen           A
NA

b Hogere ambtenaren      A
NA

---

B 1 a Middelbare rechnici      A
NA

b Kleine ondernemers     A
NA 1 100 100 100 100

c Grote winkeliers         A
NA

d Middelb.ambtenaren   A
NA

e Hoger fabriekspers.    A
NA 2 10050,0 100 50,0

f Hoger kantoorpers. A    1 100 100 100 100

NA 1 100 100

g Onderwijzers         A
NA

h Grossiers A    1 100 100 100

NA 3 100 66,7 66,7 33,3 33,3 66,7
2 a Landbouwers          A   13 100 7,7 69,2 30,838,5 7,7 38,5

NA 36  10027,8 33,3 33,3 19,4 2,8 5,655,6
b Ambachtslieden      A   5 100 40,0 20,0 40,0

NA 20 10010,0 15,0 35,0 25,0 10,0 70,0
c Kleine winkeliers        A     5 100 20,0 20,040,020,0 40,0

NA 15 100 13.11_1_·13_.26,740 0 13,3___ __ __6,7 80,0
C 1 a Geschoolde arbeiders A    3 100 33,3 66,7 66,7 66,7

NA 17  10() 29,4 11,8 47,0 17,7 5,9 5,9 64,7
b Kantoorbedienden A  1 100

NA 2     1 ()0 50,050,0 50,0
c I.agere ambtenaren      A

NA 5  100 20,0 20,0 40,0 80,0
2 a Geoefende arbeiders A 9 100 11,1 22,2 66,7 33,311,1 55,6

NA 38  100 29,0 21,1 47,4 23,7 57,9

b Ongeschoolde arb. A    17 100 17,7 29,4 41,2 41,2 11,8 70,6
NA 90  10(} 18,9_24,4:32,227,8 8,9 6,7 62,2

D Zonder beroep                           A              1 100 100
NA 7  10014,:357,1 28,6 28,6 42,9

Totaal          A  56 100 16,1 35,7 39,5 32,1 7.1 1,8 53,6
NA 237  100 21,1 22,4 36,3 27,4  5,9  0,4  0,4  4,2 62,0

Totaal generaal abs. 293
in % 100 20,124,936,928,3  6,1  0,3  0,3  3,860,4
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6

en inkomen hebben van minder dan f 3000,- per jaar,ehonoreerde arbeid, uitgedrukt in procenten

m
;0 26

t, Re C   =2

w                                                   %314  Fi:;ill·jihifilifi'-S E S
m > 2 1 0

50,0 50,0

33,3
46,2 23,1 15,4
22,2 2,8       5,6  2,8  2,8 2,8 11,1
20,0
5,0 5,0 5,0  5,0

20,0
13,3 6.7       6,7

11,8 5,911,8 5,9  5,9 5.9 17,7

50,0

40,0
55,6
21,1 2,6 2,6 2,6
47,1 5,9 5,9
24,4       2,2  2,2 1,1 1,1  2,2  2,2  1,1       3,3  1,1

28,6 14,3 14,3

35,7 7,1 5.4  1,820,7 0,4 1,7 1,3 1,7 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 1,7 2,1 0,4 0,4 5,0 0,4

23,5 0,3 1,4 1,0 1,4 0,3 0,3 2,0 0,7 0,7 0,7 1,4 2,7 0,7 0,3 4,1 0,3
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T a bel

Aard der tijdsbesteding van alleenstaande mannen
zowel naar leeftijd als naar allochthone en autochthone

Totaal
C C C G8 M 22 E

C C

8 2% .11 s"U N E8 a M# B M #m ·8M.ZE-:1*mal< <
all.

abs.

< 65 in %
abs.

aut.
ln  

abs.  21        4   6   9   6   1
all.

65 - 69 in % 100 19,0 28,6 42,9 28,6  4,8

abs.        8   2   3 4 4    1
aut. in % 100 25,0 37,5 50,0 50,0 12,5

abs.  12        1   5   8 4 5    1
all.

in 96 100 8,3 41,7 66,7 33,3 41,7  8,3
70 - 74

abs.       14   2   4 7 5     2
aut. in % 100 14,3 28,6 50,0 35,7 14,3

abs. 7 2 1 5 3 1   2
all.

28,6
75 - 79 in  % 100 28,6 14,3 71,4 42,9 14,3

abs.        9        4   3   1aut. in % 100 44,4 33,3 11,1

abs.  11        2   3   9   3   1
all.

in  % 100 18,2 27,3 81,8 27,3  9,1
80 - 84

abs.        3             1    3

aut.    in % 100 3 3,3      100

abs. 5 1 4 2
all.

in % 100 20,0 80,0 40,085 > abs.                1                         1
aut. 100in % 100

abs.  56       9  16  35  18 8 1       2

811.
in  % 100 16,1 28,6 62,5 32,1 14,3  1,8  3,6Totaal
abs.       35   4  11  16  13   3aut. .

100 11,4 31,4 45,7 37,1  8,6ln %
abs.    91     13  27  51  31  11   1   2Totaal generaal in % 100 14,3 29,7 56,0 34,1 12,1  1,1  2,2

100



47

die een inkomen hebben van meer dan f 3000,- per jaar
bejaarden in absolute cijfers en procentuele verhoudingen

t     f 5< & %3      %      2 8 g2E
CO g g C is     2            E    3 t

. .   3    0         3'   .     '     w     -3    .               'F  -  3CO.-(0(1'C'U 0 3o,Em>> -321» C M 4 =

188  3    1
4,8 38,1 38,1 14,3 4,83 4     1 1 1 1 2

37,5 50,0 12,5 12,5 12,5 12,5 25,0

76 2   13
58,3 50,0 16,0 8,3 25,0
155     1  11

7,1 35.7 35,7 7,1 7,1  7,1

411         1
57,1 14;3 14;3 14,3

3  3
33,3 33,3

81      1
72,7 9,1 9,1

2

66,7

121      1
20,0 40,0 20,0 20,0

2 29 17 1 23  151  1
:1,6   5 1,8   :10,4        1,8       3,6 3,4 1,8  8,9  1,8             1,8
1  13  12            1    1   1   2 2 1        1

2,9 37,1 34,3 2,9  2,9  2,9  5,7 5,7 2,9  2,9

3 42 29 1 2 4 1 1.3 7 1 1 1 1
3,:1 46,2 ,51,9  1,1  2,2  4,4  1,1  1,1  3,:1  7,7  1,1  1,1  1,1  1,1
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Tabe

Aard der tijdsbesteding van alleenstaande mannel
onderscheiden naar beroep en vraag naa

Totaal
A = zij dienog een vraag naar

gehonoreerde arbeid uit-

oefenen                                  A        NA     &    ENA . zi j die geen vraag naar 0 *  g
gehonoreerde arbeid meer :EMEuitoefenen abs. in % abs. in %  :     1   3

A    a Vrije beroepen                     A
NA 2 100 100 50,0

b Hogere ambtenaren                 A
NA 4 100 100 25.0

B 1 a Middelbare technici                A      1  100
NA 5 100 20,0 80,0 40,0

b Kleine ondernemers A    1 100 100
NA

c Grote winkeliers                 A
NA

d Middelbare ambtenaren           A
NA 2 100 100 100

e Hogerfabriekspersoneel        A
NA 1 100 100 100

f Hoger kantoorpersoneel A  2 100 100
NA 2 100 50,0

g Onderwijzers                  A
NA

h Grossiers A  1 100
NA 3  100 33,3 33,3  100 66,7

2 a Landbouwers A    5 100 80,0 40,0 40,0
NA 8  100 37,5 50,0 50,0 62,5

b Ambachtslieden              A
NA 2 100

c Kleine winkeliers A  2 100 50,0 50,0 50,0
NA 6 100 16,7 66,7.33,3

C 1 a Geschoolde arbeiders A  2 100 50,0 50.0  100 50,0
NA 11  100 22,2 11,1 66,7 33,3

b Kantoorbedienden A  1 100 100 100 100
NA

c Lagere ambtena ren A    1 100 100 100
NA 2 100 100 100

2 a Geoefende arbeiders A    6 100 33,3 50,0 16,7 33,3
NA 16  100 25,0 31,3 50,0 :31,3

 

b Ongeschoolde arbeiders 1                 1       1 ()(1 1 ()0

I)  ' Zonder beroep                     A
NA 4 100

NA

Totaal A   23 100 13,0 47,8 47,8 34,8
NA 68  100 14,7 23,5 60,3 33,8

Totaal generaal abs.        91
in % 100 14,3 29,7 57,1 34,1
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e een inkomen hebben van meer dan f 3000,- per jaar
:honoreerde arbeid, uitgedrukt in procenten

4.4a   5          0f
B E -3%9   0 E g 2  i 3 t

5    i       f  i-  It   i       i   i   -i                      f        M
m  a  : O a c m> > <3 9* : #e z

25,0 75,0 25,0 25,0 25,0 25,0

20,0 20,0 40,0 20,0

100

50,0 50,0

100

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
50,0 50,0

33,3 33,3 33,3

40,0

12,5 50,0 62,5 12,5

50,0

50,0

33,3 33,3 33,3 16,7 16,7 16,7 16,7

50,0 50,0
77,8 22,2 11,1 11,1 11,1

100

100
100 100

33,3 50,0 66,7 16,7

18,8 12,5 56,3 31,3 18,8 12,5

100

25,0 25,0 25,0

8,7 34,8 43,5 4,4  4,4  4,4  4,4  4,4

13,2  1,5  2,9  4,4 50,0 27,9  1,5  2,9  5,9  1,5 1,5 2,9  8,8        1,5

12,1  1,1  2,2  3,346,2 31,9  1,1  2,2  4,4  1,1  1,1  1,1  1,1  3,3  7,7  1,1  1,1
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Tabe
Aard der tijdsbesteding van alleenstaande vrouw€

zowel naar leeftijd als naar allochthone en autochthor

Totaal                                                     co

S E=G 50
it

2 2 2 2 C          &  -

E .8   .  8   .  2
.2 2 E 3% m (D
-I.          3 2 , J 2 0< «

abs.all.
< 65 in %

abs.
a Ut.

in %

all.
abs.    96         2    1   45   14

65 - 69
in % 100        2,1   1,0 46,9 14,6
abs.         82         3   31   12aut. in % 100 3,7 37,8  14,6

all.
abs.    76              3 33 10    2

70 - 74
in % 100 3,9 43,4 13,2 2,6
abs. 67 1 1   21    9aut. in % 100 1,5 1,5 31,3 13,4

all.
abs.    53              3 18 4     1

75 - 79
in % 100 5,7 34,0  7,5   1,9
abs. 39 1 1   18    4

aut. in % 100 2,6 2,6 46,2 10,3
abs.    47                  20    4all.

80 - 84
in % 100 42,6 8,5
abs.         31             13    2aut. in 9 100 41,9 6,5

all.
abs.    24                    9    1

85 > in % 100 37,5 4,2
abs.         14         1    4aut.
in % 100 7,1  28,6

abs. 296         2    7 125 33   3
all.

Totaal in % 100 0,7   2,4 42,2 11,1 1,0
abs. 233 2 6   87   27aut. in % 100 0,9 2,6 37,3 11,6

Totaal generaal
abs. 529 4 13 212 60    3
in % 100 0,8 2,5 40,1 11,3 0,6
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i9

lie een inkomen hebben van minderdan  f 3000,-  per  jaar,
)ejaarden in absolute cijfers en procentuele verhoudingen

'14

v #m 9 Wid

-
--
(D

1 9(D L g
m   .=.55   .2   Z   2   =   C   (1'-(1'  90 5 9 0 N    2   ·     '     3   32 (2 2 M E i g :  A :  : 

50    6    8    1    4    7    4    1   23   49   39    3
52,1 6,3 8,3 1,0  4,2   7,3 4,2 1,0 24,0 51,0 40,6 3,134851 1 5 1   29   44   34    3
41,5 9,8 6,1 1,2 1,2 6,1 1,2 35,4 53,7 41,5   3,7

24    3    6         4    5    1        18   36   29    5
31,6  3,9 7,9 5,3 6,6 1,3 23,7 47,4 38,2  6,6
29 4 8 1 3    1        16   35   27    2

43,3 6,0 11,9 1,5 4,5 1,5 23,9 52,2 40,3   3,0

16         1         2    3             15   26   19    1
30,2 1,9 3,8 5,7 28,3 49,1 35,8   1,9
14         7              1    1        14   26   18    1

35,9 17,9 2,6 2,6 35,9 66,7 46,2   2,6

18    1                         1        10   19   18    3
38,3  2,1 2,1 21,3 40,4 38,3  6,4
11         1                              4    9   13    1

35,5 3,2 12,9 29,0 41,9   3,2

4        1             1             3   10   5
16,7 4,2 4,2 12,5 41,7 20,8

2                                    1           2     5     7
14,3                                7,1       14,3 35,7 50,0

112   10   16    1 10 16 6 1 69 140 110   12
37,8   3,4   5,4   0,3 3,4 5,4   2,0  0,3 23,3 47,3 37,2   4,1
90   12   21    2 1 9 3 1 65 119 99    7

38,6   5,2   9,0   0,9   0,4 3,9 1,3 0,4 27,9 51,1 42,5 3,0
202   22   37    3 11 25 9 2  134 259 209   19

38,2 4,2   7,0   0,6   2,1 4,7 1,7 0,4 25,3 49,0 39,5  3,6
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Tabe

Aard der tijdsbesteding van alleenstaande vrouwer
onderscheiden naar beroep en vraag naai

(voor weduwen wordt het beroeI

Totaal
0    0

A     NA   E  N
S   S

abs.  in % abs.  in %         22

A    a Vrije beroepen                           A
NA

b Hogere ambtenaren                      A
NA

B 1 a Kleine ondernemers                      A
NA

b Grote winkeliers                        A
NA 1  100

c Middelbare ambtenaren                  A
NA

d Hoger verplegend personeel A  1 100
NA

e Hoger fabriekspersoneel               A
NA

f Hoger kantoorpersoneel A      2  100
NA

g Onderwijzend personeel A      3  100
NA 2  100

h Grossiers                         A
NA

2 a Landbouwers                        A
NA      11 100 9,1 9,1

b Naaisters A  9 100
NA 6  100 16,7

c Kleine winkeliers                        A       7 100 14,3

NA 12  100

C la Lager verplegend personeel A  1 100
NA 3  100

b Kantoor- en winkelbedienden A     3  100
NA 9  100

c Lagere ambtenaren                      A
NA 2  100

2 a Geoefende arbeidsters                   A
NA 9  100

b Huishoudelijk personeel A    12  100
NA              39  100

c Werksters op uurloon                    A       6  100
NA             17 100 5,9

d Ongeschoolde arbeidsters A      2  100

NA             10  100

D Zonder beroep A     50 100 6,0

NA 312  100  0,6  2,2

Totaal A    96 100 4,2

NA 433 100 0,9 2,1

Totaal generaal abs. 529

in % 100 0,8   2,5
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0

ieeen inkomen hebben van minderdan f 3000,- per jaar,ehonoreerde arbeid, uitgedrukt in procenten
an de overleden man aangenomen)

"                          1   3S-        i05 $. A         S.     .'4       » cot
8     S   E e               4     3     ,3           1      8     E     -3     '   E3,8  i m i s a a i m a s a l

100 100

100 100 100

100  50                                              50

100 33,3 66.7  50 50 50

18,2 27,3  9,1 18,2 27,3 54,5 91,0
44,4 11,1 44,4 55,6 33,3 77,8 55,6 11,1

: 33,3 33,3 66,7 16,7 50,0 50,0 33,3
71,4 28,6 14,3 14,3 28,6 14,3
16,7 8,3 25,0  8,3 8,3 25,0 50,0 33,3  8,3
100 100 100 100 100
33.3 33.3 33,3 66,7 66,7 66,7 33,3
33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 66,7
33,3 11,1 55,6 11,1 22,2 55,6 55,6 55,6

50,0 50,0 50,0 50,0  100

55,6 11,1 53,6 22,2 11,1 44,4 44,4 55,6
66,7 41,7 58,3 16,7 8.3 8,3 16,7 25,0 41,7 25,0
59,0 17,9 56,4 5,1 5,1 5,1 46,2 59,0 48,7   2,6
66,7 16,7 66.7 16,7 33,3 83,3 83,3
41,2 17,6 58,8 17.6 52.9 58.8 64.7

50,0 50,0 50,0 50,0
30,0 40,0 70,0 20,0 20,0 40,0 70,0 50,0
42.0 4,0 48,0 6.0 6,0 4,0 10,0 2,0 26,040,0 26,0 2,0
35,9 8,7 1,0 31,1   1,6 5,8 2,6 5,4 0,6 0,3 19,9 47,4 37,5 4,2
51.0 12,5 45,8 5,2 11,5 1,0   3,1   5,2 7,3 1,0 29,2 44,8 27,1  3,137,6 11,0 0,7 36,5 3,9 6,0 0,5 1,8 4,6 0,5 0,2 24,5 49,9 42,3 3,7

40,1 11,3 0,6 38,2 4,2 7,0 0,6 2,1 4,7 1,7 0,4 25,3 49,0 39,5 3,6
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T a b e

Aard der tijdsbesteding van alleenstaande vrouwei
zowel naar lecftijd als naar allochthone en autochthont

l'otaal C.,

C          C                                                                 C
O C C C
C         0           0 0

0   -R EE€Zt
5  €   9   1#   m   m  .3:3 2 C 3 0 cs W

532»- 2 0

abs.all.
<65 in %

abs.aut. .
in PL,

abs.    35               1   18   10
all.  .

63 - 69 Ill  %         1
(10 2,9 51,4 28,6

abs.        25            10   3   1aut. 100 40,6 12,0  4,()in 93

abs.   21                13   5
all.

61,9 23,8in 5 1()0
7() - 74

abs. 16 1 9     5
aut. 56,3 31,3ill % 10() 6,3

abs.    11                    5    2all.
in £17 10() 45,3 18,2/0--  -0

1.-1 -  /. V 7     2abs. 9     2
aut. in 9: 100 22,2 77,8 22,2

abs. 6 4     1
all.   ," 100 66,7 16,7in ·.

M)- 84
abs.          3aut. in ·'/ 100t.

abs. 2 2      1
all. in 'f.   1 ()() 100 30,0

8-5 >
abs.                    1                             1aut. 1(K)in            1(HI

abs. 75    1 42 19
all. 1,3 5,6 23,3in i 1()(1Tora.11

abs. 54 :1 27 1() 1
a ut. 3(),0 18,5 1,9in i 1(*) 5,6

abs. 129       3    1 69 29    1
l'ot:1:11 generaal

1 n k 1 ( R j'1-7 2,3 (48 5.3,5 22,5 0,8

1()8



1

ie een inkomen hebben van meer dan f 3000,-  per jaar,
ejaarden in absolute cijfers en procentuele verhoudingen

AL

0        1                        -id0 C

1 0 2        9 S      AL       E                        N t

lu    il    .il    11    1/   4:    41    J     f    49    11   il M  .i) E z Mide,am mmu

13        4        4 1 3    1        12   13   16    3
37,1  11,4 11,4   2,9              8,6 2,9 34,3 37,1 45,7   8,6
13    1    2             1    2             12   13   13    2

52,6  4,6 8,0 4,0 8,0 48,0 52,0 52,0 8,0
9   3    1                  2             9 10 11    3

42,9 14,3 4,8 9,5 42,9 47,6 52,4 14,311        1        3                             1        2        1 1 6541
68,8 6,3 18,8 6,3 12,5   6,3   6,3 37,5 31,3 25,0  6,3

3           1                                    1685
27,3 9,1 9,1 54,5 72,7 45,5

3                         1            1                  351
33,3 11,1 11,1 33,3 55,6 11,1

1 23 2     2
16,7 33,3 50,0 33,3 33,311

1

33,3 33,3 33,3

1 111
50,0 50,0 50,0 50,0

1
1

100 100

27 7 6 1 5 1 1   30   35   35    8
36,0 9,3   8,0   1,3              6,7   1,3   1,3 40,0 46,7 46,7 10,72827 1251 1   21   23   20    3
51,9   3,7 13,0 1,9 3,7 9,3 1,9   1,9 38,9 42,6 37,0  5,6
55    9   13    1    1    2   10 2 2 51 58   55   11

42,6 7,0 10,1 .0,8 0,8 1,6 7,8 1,6 1,6 39,5 45,0 42,6 8,5
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Tabe
Aard der tijdsbesteding van alleenstaande vrouw€

onderscheiden naar beroep en vraag naa
(voor weduwen wordt het beroe

A  =  zij dienog een vraag naar Totaal
gehonoreerde arbeid uit-
oefenen                                                         A                NA                     NA . zij die geen vraag naar : .  c  
gehonoreerrle arbeid meer t: *Z iuitoefenen abs.  in % abs.  in %   6     0     02 H -3        4

A    a Vrije beroepen                     A
NA

b Hogere ambtenaren A  1 100 100

NA
B 1 a Kleine ondernemers                A

NA 1  100
b Grote winkeliers                  A

NA
c Middelbare ambtenaren            A

NA 1 100 100

d Hoger verplegend personeel     A
NA 2 100 50,0

e Hoger fabriekspersoneel A  1 100
NA 1 100 100 100

f Hoger kantoorpersoneel         A
NA 1 100 100 100

g Onderwijzend personeel A  1 100
NA 4  100 25,0 50,0

h Grossiers                      A
NA 1 100 100

2 a Landbouwers A     1  100
NA 4 100 25,0

b Naaisters A  1 100 100 100

NA 5 100 100 80.0
c Kleine winkeliers A     3  100

NA      14 100 50,0 7,1
C 1 a Lager verplegend personeel     A

NA
b Kantoor- en winkelbedienden     A

NA 5 100 60,0 40,0
c Lagere ambtenaren A     1  100

NA
2 a Geoefende arbeidsters             A

b  Huishoudelijk personeel            A
NA 2 100 100 50,0

c Werksters op uurloon             A
NA 1  100

d Ongeschoolde arbeidsters        A
NA

D Zonder beroep                       A       9 10() 66,7  11,1

NA 69  100 2,9 1,4 52,2 24,6

Totaal A    18 100 44,4  11,1

NA 111 100 2,7 0,9 55,0 24,3

Totaal generaal abs. 129
in % 100 2,3  0,8 53,5 22,5
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52
die een inkomen hebben van meer dan f 3000,- per jaar,
gehonoreerde arbeid, uitgedrukt in procenten.
van de overleden man aangenomen)

.'4             1
12 2 .f       W1     0       3 
     .            .i      :     '            %     .i     f                E     3ammag&49&/Afaz

100 100 100 100

100

50.0 50,0 50,0 50,0  100 50,0

100 100 100 100 100
100 100

75,0 25,0 50,0 25,0 25,0

100 100
100 100

50,0 25,0 25,0 50,0 50,0 25,0 25,0
100 100 100 100

20,0 60,0 40,0 20,0 100 80,0 40,0 20,0 20,0
33,3 66,7 33,3

28.6 7,1 21,4 14,3 28,6 28,6 21,4

40,0 20,0 40,0 20,0 20,0 20,0
100

50,0 100 100 100

100 100

44,4 11,1 11,1 22,2 55,6 11,1
43,5  5,8 1,4 1,4 4,3 1,4 40,6 46,4 50,7   8,7 11,6

33,3 5,6 5,6 16,7 38,9 33,3 11,1   5,6
0,9 44,1   7,2   0,9  0,9   1,8   8,1   1,8   1,8 43,2 45,9 44,1 8,1 10,8

0,8 42,6   7,0   0,8   0,8   1,6   7,8 1,6 1,6 39,5 45,0 42,6 8,5  10,1
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HOOFDSTUK II

HET VRAAGSTUK
DER WOONRUIMTE-AANPASSING

'We look back with horror at some of the cruelties perpetrated inthe 1860's, just as our descendents a hundred years hence will look
back with horror at some of the cruekies we perpetrate today. It maybe worth reflecting, if indeed a little sadly, that possibly the ultimate
test of the quality of a free, democratic and prosperous SOCiety iS to
be found in the standards of freedom, democracy and prosperity en-
joyed by its weakest members.' 1)

INLEIDING

In  hoofdstuk I hebben we geconstateerd dat een van de kwesties waar-in de hedendaagse bejaardenproblematiek tot uiting komt, een woon-
ruimtevraagstuk is. Hiermede wil niet gezegd zijn dat deze problema-tiek in het verleden niet bestond; integendeel, een greep uit de desbe-treffende literatuur maakt ons dit direct duidelijk. 2) Het verschil met
vroeger is hierin gelegen, dat momenteel de bejaardenhuisvesting inhaar totaliteit en met haar talloze verschijningsvormen, onderwerp  van
studie is, terwijl vroeger de bejaardenhuisvesting slechts incidentele
aandacht kreeg. Het gevolg hiervan is dat vroeger de bejaardenhuis-vesting. afhankelijk van de omstandigheden, meer te hooi en te gras
behartigd werd.

De toen relatief veel kleinere groep bejaarden kon meestal gehuis-vest worden in drie generaties bevattende woningen, terwijl de hier-voor niet in aanmerking komende bejaarden, afhankelijk van de be-staande mogelijkheden, veelalin inrichtingen gehuisvest werden samenmet andere marginale groepen, zoals wezen en zwervers.
Deze momenteel ongewenste, maar historisch wel te verklaren  woon-

1) Townsend. P.: The last refuge, London, 1962. blz.438
2)  a. Stichting Opbouw Drenthe: Huisvesting van bejaarden  in de provincie Drenthe,

Assen, december 1953
b. Rubbens- Franken,  E.: De ouder wordende  mens  in  onze  samenleving,  1953c. Centrale Directie van de Wederopbouw en Volkshuisvesting: Huisvesting van

bejaarden, 1949
d.  C.B.S.: Verzorging van bejaarden in tehuizen naar de toestand op 1 october  1950
e. Dusarduyn, W.S.R.: De behoefte aan r.-k. Pensiontehuizen voor bejaarden inZeeland, 1960
f.  Zonneveld,  R.J. van: Gerontologie  in de Verenigde Staten, in: Katholieke  Be-

jaardenzorg, juli  1958
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situatie, komt heden ten dage nog voor, hetgeen moge blijken uit een

citaat van een studiecommissie uit de provincie Drenthe in 1953: 'Er

zijn lieden bij die als klein kind werden opgenomen en die hun gehele
leven in het tehuis hebben doorgebracht. Deze 'verpleegden' blijken
doorgaans met hun milieu te zijn vergroeid; zij voelen er zich thuis.
De slaapsituatie, de sanitaire voorzieningen, enz. beantwoorden niet
aan redelijke eisen van hygiene. Men treft er o.a. bedsteden aan van

1,40 meter  1). Ook verder is de accomodatie veelal primitief'.
Een eveneens historisch gegroeide situatie is het zogenaamde zalen-

systeem. Indien wij bedenken dat het tot voor twintig jaar meestal ging
om alleenstaande, minder-draagkrachtige bejaarden, die volgens de
toen geldende opvattingen op zo goedkoop mogelijke manier geholpen

moesten worden - we leefden in een armoede-economie - dan valt het
te begrijpen, dat het zalensysteem destijds een aangepaste woonvoor-
ziening genoemd kon worden. De mensen in deze toenmalige inrichtin-

gen werden vroeger door bestuurders of directies in het gareel gehou-
den d.m.v. strafregisters. De straffen werden uitgedeeld, niet alleen
in  verband met dronkenschap, vloeken, brutaliteit, diefstal of 'verkeer-
de  omgang',   maar ook omdat iemand bijvoorbeeld plotseling de  lust
had gekregen om 'zonder voorkennis' naar Den Haag te gaan 2). De
betreffende leiding van de tehuizen of haar opdrachtgevers, de Regen-
ten, hadden (en hebben ?) hierbij vaak intuitief het gevoel  dat  hun  goed-
doen beloond moest worden: de bejaarden moe(s)ten hun achting en eer
bewijzen 3).

Nu de opvattingen over de taak  van de staat ingrijpend gewijzigd  zi jn,
terwijl wij bovendien van een armoede-economie in een welvaartseco-
nomie beland zijn, is het evenzeer duidelijk dat het zalensysteem ver-
ouderd genoemd moet worden.  Van het percentage bejaarden dat in
niet-winst-beogende tehuizen verbleef,  was in 1950 evenwel nog 4996

aangewezen op kamers of zalen voor vijf of meer personen. Deze te-
huizen vormen 94% van de totale institutionele huisvesting voor be-
jaarden 4). Dat Nederland niet het monopolie heeft  van deze soort  zorg,

moge blijken uit het feit dat in 1957 in St.Louis in de Verenigde Staten
500 oudere pprsonen in een gebouw gehuisvest waren, waarvan elke

verdieping een grote slaapzaal bevatte. Overigens kan geconstateerd

1) Stichting Opbouw Drenthe: Huisvesting van bejaarden  in de provincie Drenthe,
Assen, december 1953, blz.213

2) Rubbens-Franken, E.: De ouder wordende mens in onze samenleving, 1953,
blz.188

3) Centrale Directie van de Wederopbouw en Volkshuisvesting: Huisvesting  van  be-
jaarden, 1949, blz.3

4)  C.B.S.: Verzorging van bejaarden in tehuizen naar de toestand  op  1  october  1950,

geciteerd door Diocesane Centrale voor Bejaardenzorg in Limburg: De Lim-
burgse bejaardentehuizen en hun bewoners, 1958, blz.16

114



worden dat het zalensysteem meer en meer wordt afgekeurd 1). De
wens naar zelfstandige huisvesting van de bejaarden komt steeds meer
naar voren 2).

Om de huidige institutionele bejaardenhuisvesting te begrijpen, lijkt
het ons gewenst dat men oog heeft  voor de veranderende maatschappe-lijke inzichten met betrekking tot deze materie. In de volgende para-
graaf willen wij trachten deze maatschappelijke inzichten te schetsen.

§ 1. SCHETS VAN DE VERANDERENDE MAATSCHAPPELIJKE IN-
ZICHTEN MET BETREKKING TOT DE BEJAARDENHUISVESTING

Vooraf zij opgemerkt dat bij deze schets niet gestreefd is naar vol-
ledigheid. Het is slechts onze bedoeling, door het vermelden van enke-
le opinies en feitelijke gegevens, een bepaalde indruk te verkrijgen
van de gevarieerde inzichten met betrekking fot de bejaarden.

De institutionele zorg voor de bejaarden wordt kennelijk beinvloed
door de maatschappelijke inzichten die op een bepaalde plaats in eenbepaalde tijd gelden. De oude Grieken verafschuwden de ouderdom en
hadden alleen oog voor de kracht der jeugd  3).  Ook het Boeddhisme  be-
schouwde de ouderdom met pessimistische gevoelens 4), hoewel deze
leer door het Confucianisme praktisch zo be invloed is, dat de denk-
beelden van deze godsdienst de boventoon gingen voeren. Bekend is
met name de echt Confucianistische leer van Sjiao, die gehoorzaamheid
en eerbied van kinderen jegens hun ouders voorschrijft 5).

De geschiedenis  van het Jodendom toont  aan dat de ouderen hier  een
zeer belangrijke functie te vervullen hadden; zij vertegenwoordigden de
ervaring en waakten over de door God gegeven wetten.

Het Christendom predikt de deugd van charitas ten opzichte van de
behoeftigen, zoals het Mohammedanisme in zijn orthodoxe stelsel als
een van de vijf grondpeilers de zakat kent, d.w.z. het opbrengen van
een belasting die aan bepaalde behoeftige leden der Mohammedaanse
gemeente ten goede moet komen 6). In het nabije Oosten vestigde de
Katholieke Kerk in de derde en vierde  eeuw de zogenaamde Gerontochia
(tehuizen voor ouderen van dagen), Nosoconia (ziekenhuizen) en Ptochia
(armenhuizen), m.a.w. reeds in de vroegste christentijden onderscheid-

1)  Dusarduyn,   W.S. R.:De behoefte   aan r.-k. Pensiontehuizen voor bejaarden  in
Zeeland, 1960, blz.8

2) Zonneveld,  R.J. van: Gerontologie  in de Verenigde Staten, in: Katholieke  Be-
jaardenzorg, juli 1958, blz.89

3) Klerk, W.M.E.: Social service for the ageing, 1961, blz.7
4) Alsvoor, blz.7
5) Duyvendak, J.J.L.: in: Oosthoeks encyclopedie, 4e druk, deel IV, blz.321
6) Kramers, J.H.: in: Oosthoeks encyclopedie, 4e druk, deel XI, blz.197
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de men verzorgingstehuizen naar medische en naar sociale indicatie  1).
In de vijfde en zesde eeuw werden o.a. in Italie en Frankrijk Noso-

conia gevestigd.
In de Middeleeuwen werden door de kloosterorden tehuizen met zaal-

accomodatie voor zieken en bejaarden gebouwd. In de zestiende eeuw
maakte de Reformatie een einde aan de monopoliepositie van de insti-
tuties die gevestigd waren op religieuze grondslag. De armenzorg  werd
een voorwerp van overheidszorg  met dien verstande, dat alleen zwakke
en zieke elementen der maatschappij voortaan verzorgd werden, omdat
de maatschappij van hen geen overlast wilde ondervinden.

Ook in West-Europa kwam, onder invloed van het Christendom, de
institutionele zorg op gang, hoewel lafcistiscfie stromingen de Griekse
denkbeelden ook hier post deden vatten. Het resultaat hiervan is een
typisch dualisme   in  de   zorg ten behoeve  van de bejaarden: enerzi jds
waren en zijn zij onderwerp van onze christelijke charitasbeoefening

waardoor meer verdiensten voor de hemel verworven werden en
worden - anderzijds zijn zij voorwerp van onze sociaal-economische
politiek, die afhankelijk van de maatschappij-opvatting de bejaarde een
bepaalde plaats in de samenleving toekent, waarbij de Griekse invloed
dikwijls niet ontkend kan worden, doordat aan de jeugd meer waarde
wordt toegekend dan aan de ouderdom.

In het midden van de 19de eeuw kan men de groep zieken en behoef-
tigen indelen in een klein aantal dat de middelen heeft om zich te laten
verzorgen en de grote meerderheid die alleen een beroep kan doen op
de in de onderscheiden landen bekende armenwetgeving.  Om deze grote
meerderheid zo klein mogelijk te maken, hanteerde de wetgever het
systeem van werkinrichtingen, uitgaande van de idee dat wie niet werkt
ook niet behoeft te eten. Hoewel de bejaarden een groot deel van deze
werkinrichtingen bevolkten (in Engeland + 45%), werden de noden van
deze groep maar ternauwernood onderkend. We kunnen dit wijten aan
de onbekendheid van de maatschappij met de bejaarden, alhoewel er-
kend moet worden, dat in die dagen (begin 20ste eeuw) de maatschap-
pij haar handen reeds vol had aan het bestrijden van werkloosheid,
kinderarbeid, ziekten en epidemieen. Men kan evenwel betwijfelen, of
deze factoren a tort et a travers een hogere prioriteit dienden te heb-
ben, dan de toenmalige zorg voor de bejaarden.

Na de tweede wereldoorlog zien  we  her  en der meer begrip ontstaan
voor de noden der bejaarden. In 1947 verklaarde Aneurin Bevan, Mi-
nister of Health, toen hij de 'National Assistance Bill' introduceerde:
'We have decided to make a great departure in the treatment of old
people. The workhouse is to go. Although many people have tried to
humanize it, it was in many respects a very evil institution. We have

1) Townsend,  P.:  The last  refuge,  London 1962, chapter 2
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determined that the right way to approach this problem is to give the
Welfare Authorities as we shall now describe them, the power to es-
tablish separate Homes it seems to us that the optimum limit for
these homes must be about 25 or 30 persons'. De 'Parliamentary Se-
cretary' van het 'Ministry of Health', John Edwards, sloot zich tijdens
de derde lezing van het wetsontwerp bij deze woorden aan: 'It is of a
profound significance, even if nothing else happens, that the Poor Law
is  dead'. Als gevolg   van   deze  wet  werd een poging gedaan de hulpbe-
hoevende bejaarden te onderscheiden naar diegenen die 'sick' waren
en diegenen die 'in need of care and attention' waren: m.a.w. hen te
onderscheiden naar medische en sociale indicatie.

In het algemeen gesproken mogen wij constateren, dat de zorg voorde bejaarden in de economisch ontwikkelde landen na de tweede we-
reldoorlog meer en meer in het brandpunt der belangstelling is komen
te staan.

Daar wij deze studie speciaal willen toespitsen op onze eigen Ne-
derlandse situatie, willen wij de institutionele zorg voor bejaarden hier
te lande aan een nadere beschouwing onderwerpen  4.

De specifiek institutionele bejaardenzorg vinden wij in ons land van-af de dertiende eeuw belichaamd in de door particulieren gestichte
'hofjes'. Het bijzondere karakter wordt gevormd  door de combinatie
van huisvesting en voorrechten  in de vorm van geld, voedsel en brand-
stof. Het rapport van de Armenraad (1924), omtrent Oudeliedenzorg te
Amsterdam, constateert, dat de opname-indicaties voor deze hofjes
zijn: armoede, onaangenaamheden bij inwoning van kinderen, de zucht
om onder dak te zijn, de drang om zuinig te leven, het verlangen om
buiten een gesticht onderdak te kunnen verkrijgen, de moeilijkheid om
een woning te vinden, de attractie van een vrije woning, de ongeschikt-
heid tot arbeiden en het verlangen naar rust. In de gasthuizen en pro-
veniershuizen, die vanaf de vijftiende eeuw naar voren komen, gaat de
verzorging verder dan bij de hofjes. De gasthuizen, die ook wel Gods-
huizen genoemd werden, staan meestal onder bestuur van een kerke-lijke organisatie, terwijl de proveniershuizen meestal uitgaan  van par-
ticulieren. De hiermede overeenkomende stedelijke verzorgingshuizen,naar voren komende in de 17de eeuw, staan onder leiding van de bur-
gerlijke overheid. De gasthuizen, proveniershuizen en stedelijke ver-
zorgingshuizen  zou men opbergplaatsen van bejaarden kunnen noemen,
daar ze meestal te kenschetsen waren door de adjectieven: hol, koud,
hoog, tochtig en ongezellig; het odium paupertatis was als het ware
met zeven zegelen op de bewoners bevestigd. Veelal bestonden de be-
woners uit maatschappelijke schipbreukelingen, die reeds met de rech-

1) Centrale Directie van de Wederopbouw en Volkshuisvesting: Huisvesting van
bejaarden. 1949, hoofdstuk IV
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ter in aanraking gekomen waren wegens dronkenschap, landloperij,
zedendelicten, enz.  In dit verband mogen ook genoemd worden de eind

18de,   begin   19de eeuw gestichte zogenaamde Burgerkosthuizen,   ook
wel logementen genaamd, die hun bezetting veelal recruteerden uit die

bejaarden die elders niet opgenomen werden, resp. niet opgenomen
wensten Ie worden, m.a.w. zwervers en bedelaars die de discipline van
een geordende institutie niet konden of wilden verdragen.

In de 20ste eeuw, met haar twee grote wereldoorlogen, is de huis-
vesting voor de bevolking als totaliteit tot een probleem geworden.

Onder invloed van de nog steeds voortdurende na-oorlogse woningnood
zijn veel bejaarden er daarom toe overgegaan hun relatief te grote wo-
ning onder te verhuren. In de praktijk was (is) echter dikwijls te con-
stateren dat het jonge echtpaar, dat ondergehuurd had (heeft),de be-
jaarden langzaam maar zeker naar een of twee kamers terugdrong
(-dringt), zodat de bejaarden op kamers kwamen (komen) te wonen.  We
komen zodoende tot het commensalisme. Bij deze woonvorm heeft de
commensaal afgezien van eigen woonruimte en is disgenoot geworden.

Uiteraard vertoont de institutionele zorg voor bejaarden in Neder-
land, afhankelijk van plaats en tijd, variaties. Wij zullen trachten deze
variaties in kort bestek provinciegewijs te kenschetsen 1).

In de geschiedenis van de provincie Groningen treedt de tegenstel-
ling tussen 'stadjer' en 'ommelander' voortdurend op de voorgrond.
In de stad Groningen wist het particulier initiatief armenhuizen en
gasthuizen te doen verrijzen, waarin ook de kleine burgerstand zich
thuis voelde. In de provincie Groningen, die economisch onderontwik-
keld was, kwam men echter niet veel verder dan wat vrijgemaakte wo-
ningen, waarin men behoeftige ouden van dagen plaatste.

In Friesland hebben particulier initiatief en overheid  een  min of meer
toereikende institutionele zorg ten behoeve van de bejaarden opgebouwd.

De wachtlijsten om in een bejaardentehuis te komen zijn hier, in ver-
gelijking met andere provincies, relatief het kortste.

In Drenthe, waar de afstand tussen grondbezitter en landarbeider
veel minder groot was (is) dan bijvoorbeeld in Groningen, had men
minder behoefte aan institutionele zorg, omdat enerzijds de burenhulp
hier krachtig ontwikkeld was; anderzijds, omdat men bij wel-gevoelde
behoeften wel eens genoodzaakt had kunnen zijn om praktisch de totale
bejaardenbevolking op te nemen in verband met de veelal armoedige

situatie, waarin de bejaarde uit Drenthe zich bevond. In het begin van
de  19de eeuw  vond  men  er  nog  veel  van de zogenaamde

' Reihenpflege',

1)  a.  Mutsaers,  W.: Het vraagstuk   van de verzorging van bejaarden in Nederland,
in: Katholieke Bejaardenzorg,  jrg.4,  no.3, mei 1958, blz.69-70 resp.no.5, sep-
tember 1958, blz. 117-119

b. Stichting Opbouw Drenthe: Huisvesting van Bejaarden  in de Provincie Drenthe,
1954, blz.20
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m.a.w. het zich'rond eten' van arme oude lieden, zoals dit ook in West-
Pruisen nog gebruikelijk is; armlastige bejaarden mochten van tijd tot
tijd bij particulieren zoveel  eten  tot zij verzadigd waren.  Toen  na  1850
de bedelarij te massale vormen ging aannemen, werd het 'werkhuis'
geTntroduceerd, terwijl aan de buitenkant  van de dorpen de zogenaamde
armenhuizen opgericht werden. In deze inrichtingen waren zeer ver-
schillende'armlastigen' bijeengebracht, nl. wezen, debielen en bejaar-
den. Commentaar op een dergelijke huisvesting lijkt ons overbodig.

In Overijssel ziet men in de dorpen - in het deel dat aan Friesland
grenst - eenvoudig ingerichte armenhuizen; grotere comfortabele gast-
huizen echter in Kampen, Zwolle en Deventer. Het deel dat aan Duits-
land grenst, kent 'Provisorieon' en 'Algemene Armenstaten'. dat wil
zeggen: de particulieren oefenen hier namens de overheid  en  met over-
heidsgelden de armenzorg uit. Hier is dus kennelijk het zogenaamde
'Elberfelder'-stelsel uit het aangrenzende Westfalen en de Rijnprovin-
cie geimporteerd.

Gelderland is de eerste provincie waar gesproken wordt over r.-k.
liefdesgestichten. Voor het oostelijk deel van de provincie zijn weer
kenmerkend de namen 'Provisorie' en 'Armenkorf',  die  aan de nabije
Duitse landstreken doen denken. Het particulier initiatief is over het
algemeen krachtig ontwikkeld; burgerlijke zorg staat meer op de ach-
tergrond.  Op de Veluwe wordt nog uitbesteding van bejaarden in gezin-
nen toegepast. Deze vorm van huisvesting loopt echter terug.

Van de provincie Utrecht zijn de proveniers- en armenhuizen,  bene-
vens een aantal zogenaamde vrijwoningen in Amersfoort en Utrecht,
het vermelden waard.

Noord- Holland zouden   wij als voorbeeld willen stellen  van  wat  het
particulier initiatief vermag. Begin  deze  eeuw was praktisch de gehele
institutionele zorg in handen van religieuze orden, resp. van particu-
lieren, terwijl de oudeliedenzorg buiten de gestichten in handen was
van de burgerlijke overheid,  die dus in feite meer deed dan  haar over-
eenkomstig de Armenwet van 1854 geboden was.

Zuid-Holland vertoont praktisch hetzelfde karakter van oudelieden-
zorg als Noord-Holland. Min of meer opvallend is het relatief veel
voorkomen van r.-k. gestichten in verhouding tot de levensbeschouwe-
lijke instellingder bevolking. Waarschijnlijk is dit te wijten aan de min
of meer toevallige vestiging van vrouwelijke religieuze orden, die in
principe gekomen waren om het onderwijs ter hand te nemen en later
een nieuwe taak aanvaardden in de verpleging en de bejaardenzorg.

Zeeland heeft geen opmerkelijke institutionele zorg. In de steden
vindt men armenhuizen, resp. proveniershuizen. In de dorpen vindt
men zogenaamde dorpsarmenhuizen. Deze huizen komen gelukkig steeds
minder voor.

In Limburg is het overgrote deel der tehuizen in handen van kerke-
liike organisaties (bijna 90%). Meer dan 50% der instituties  is  vggr  1900
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gel)ouwd. Gunstig is het relatief lage cijfer voor zaalaccomodatie. Ter-
wijl het landelijk gemiddelde 49% is, is het Limburgse gemiddelde 25% 1).

In Noord-Brabant tenslotte concentreert zich, volgens een in 1923
verschenen rapport van de Nederlandse Vereniging voor Armenzorg
en Weldadigheid, alle institutionele zorg in de r.-k.Liefdesgestichten,
ook wel 'Godshuizen' genoemd. In deze gestichten vindt men ook een
aantal jongere personen die als achterlijk of met een lichamelijk ge-
brek  onder de maatschappelijk onproductieven moeten worden gerang-
schikt. In verhouding tot overig Nederland telt Noord-Brabant meer
instituties dan men op grond van het inwonertal zou verwachten. Opge-
merkt kan worden dat er in het zeer recente verleden - vanwege de
gastvrijheid der Brabantse bevolking? - vele bejaarden 'van boven de

grote rivieren' in Brabant verzorging ontvingen. Een algemeen oor-
deel over deze tehuizen is niet te geven. Sommige zijn primitief, ar-
melijk tot volstrekt onvoldoende, terwijl andere zo fraai, comfortabel
en doelmatig genoemd kunnen worden, dat zij met de beste tehuizen in

overige delen van ons land zouden kunnen wedijveren. De klasse-inde-
ling wordt praktisch in alle tehuizen gehanteerd, waardoor men tege-
moet kan komen aan milieufactoren. Hier staat echter tegenover dat
de echtparen die noodgedwongen gebruik moeten maken van de derde

klasse, als huwelijkspartners gescheiden worden, waardoor ze elkaar
alleen 'over de heg' kunnen toespreken.

Samenvatting

De meest gangbare institutionele woonvormen in het kader van de

bejaardenhuisvesting zijn momenteel de z.g. pensiontehuizen voor be-
jaarden (sociale indicatie) en de verpleegtehuizen (medische indicatie).
Beide typen zijn historisch gegroeid en kunnen zowel opgericht zijn
op levensbeschouwelilke alsopniet-levensbeschouwelijke basis. Boven-
dien kunnen zij opgericht zijn met of zonder winstoogmerk. De insti-
tuten zonder winstoogmerk kunnen tenslotte zowel op particuliere als
op overheidsbasis stoelen. De winstbeogende instituten zijn altijd par-
ticulier. De historische groei kunnen wij vooral waarnemen in het ge-
bruik van het begrip 'sociale indicatie'. Vroeger hield dit begrip vooral
in dat marginale groepen, die zich in de maatschappij moeilijk of prak-
tisch niet konden handhaven  - door gebrek aan financien of onvermogen
c.q.  onwil om  zich naar de algemeen geldende leefregels  van de maat-
schappij te voegen  - ter bescherming van de maatschappij in instituten
werden opgenomen. Tegenwoordig houdt dit begrip  meer  in,  dat  de per-
soon - ongeacht of hij tot een bepaalde sociale geleding van de maat-

1) Diocesane Centrale voor Bejaardenzorg in Limburg: De Limburgse bejaarden-
tehuizen en hun bewoners, blz.14-21
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schappij behoort - om zijnentwil in een instituut wordt opgenomen, c.q.
opgenomen wenst te worden, omdat hij zich in de open dynamische
maatschappij niet meer zelfstandig kan handhaven. Een overgangsvorm
tussen de normale woning en de bovengenoemde instituten  is de steeds
meer bekend wordende bejaardenwoning.

In een volgende paragraaf zullen  wij deze drie woonvormen de revue
laten passeren, beginnend bij de bejaardenwoning en eindigend met de
verpleegtehuizen.

§  2. DE HUIDIGE, MEESTGANGBARE, AANGEPASTE WOONVORMEN
VOOR BEJAARDEN

A.De bejaardenwoning

Hieronder verstaan wij een woning die intern aangepast is aan de be-
woners en extern opgenomen is in een organisch geheel van voorzie-
ningen voor bejaarden.

In art.25 van de'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens'
wordt ieders recht op een behoorlijke huisvesting beklemtoond.

In Nederland hebben wij echter met een structuurprobleem te maken,
in die zin dat de woningvoorziening achterblijft bij de algemene wel-
vaartsstijging 1). De bouwkosten stijgen hier sneller dan het algemene
prijspeil. Deze discrepantie tussen bouwprijzen en algemeen prijsni-
veau blijkt een facet te zijn van de landen met een zogenaamde wel-
vaartseconomie.  In de Verenigde Staten  zijn de bouwkosten sinds  1890
zelfs tweemaal zo snel gestegen als het algemeen prijsniveau aldaar  2).

Het gevolg van een en ander is geweest dat de Overheid als hoedster
van het algemeen belang, steeds meer de verantwoordelijkheid  voor de
huisvesting op zich is gaan nemen. Door middel van een ingewikkeld
administratief vergunningenstelsel heeft zij zich lang geconcentreerd
op de  vraag naar woningen.  In de Rijksbegroting van Minister Bogaers
is echter ook het aanbod meer in het teken van de belangstelling ko-
men te staan (dienstplichtfaciliteiten, verletbestrijding, research).
Over het algemeen gesproken zijn de woningen zeer duur, omdat het
algemeen pri jspeil zich richt naarde grensondernemer,  die uit de aard
der zaak met de grootste kosten werkt. Wat de bejaardenwoningen be-
treft is het gewenst dat - uitgaande van de gedachtegang dat elke be-
jaarde het recht heeft om net zo onopvallend te leven als de niet-be-
jaarde leden der maatschappij - deze woningen zich uiterlijk niet on-
derscheiden van normale woningen 3).

1) Dr.Wiardi Beckmanstichting: Het gemeenschapsbouwbedrijf, oktober  1963,  blz.8
2) Foote, C.S.: Housing choices and consumer restraints, New York 1960, blz.14
3) Beusekom, H.van: De huisvesting van bejaarden, uitgave van de Centrale Di-

rectie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting, 9 juni 1950, blz.8
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Het onderscheid met de normale woning is, zoals boven reeds ge-
steld hierin gelegen, dat de bejaardenwoning intern meer aangepast
is aan de bewoners, d.w.z. in deze woningen zijn geen of lage drempels,
eerste en eventueel hogere verdiepingen zijn door liften te bereiken.
elke woning wordt centraal verwarmd enz. Extern vormen de bejaar-
denwoningen een bepaald organisch geheel met andere voorzieningen  ten
behoeve van de bejaarden, doordat b.v. een centrale alarminstallatie
aanwezig is, terwijl veelal incidentele hulp geboden kan worden 1).

In dit verband kan echter wel de vraag opgeworpen worden of het
dan niet dienstig geweest zou zijn om de Wet op de Bejaardenoorden
1963 zodanig te redigeren, dat ook de bejaardenwoningen onder de  wer-
kingssfeer van de wet zouden vallen. Op deze wijze zou voorkomen
kunnen worden dat bejaardenwoningen gebouwd warden die deze naam
in feite niet waardig zijn, omdat echte bejaardenwoningen volgens bo-
venstaande omschrijving feitelijk alleen kunnen bestaan in relatie tot
een dienstencentrum ofbejaardentehuis-complex, van waaruit de dien-
sten verleend kunnen warden. Indien de Overheid aan de bouw van echte
bejaardenwoningen bepaalde financiele tegemoetkomingen zou verbin-
den, die uiteraard groter moeten zijn dan voor de normale woningbouw,
dan zou onder invloed van de verruimde werkingssfeer van de Wet op
de Bejaardenoorden gedist kunnen worden, dat de gewenste diensten
aangeboden worden.

Indien er werkelijk ernst gemaakt wordt met het principe dat de be-
jaarde bij voorkeu r zelfstandig gehuisvest  moet zijn 2), dan zal de
bouw van deze bejaardenwoningen veel meer gestimuleerd moeten wor-
den. Het hiermee te bereiken voordeel iS tweeledig:
a) een groot aantal bejaarden dat nu in bejaardentehuizen verblijft zou

in belaardenwoningen gehuisvest kunnen worden 3), hetgeen econo-

1)  a. Stichting Friesland voor Maatschappelijk Werk: Rapport inzake de huisvesting
van bejaarden, 1959, blz.4-7: De Stichting beveelt bejaardenwoningen plus
verzorgingscentrum aan, terwijl deze woningen met een bejaardentehuis een

organisch geheel kunnen vormen, onderling verbonden met een alarminstal-
latie.

b.  Provinciaal Opbouw Orgaan van Noord-Brabant: Rapport inzake de bejaarden-
zorg in de gemeente Oirschot, maart 1957, blz.14: Bewoners van bejaarden-
tehuizen moeten in het algemeen zelf in staat zijn de huishouding te voeren,
zij het wellicht met incidentele hulp van buiten.

c.  Townsend,  P.:  The last refuge, London 1962, blz.403: 'Small services  are

performed by voluntary welfare workers from outside or sometimes by a
housekeeper occupying one of the flatlets.'

d. Goedmakers, H.: Bejaarden, bejaardenzorg en bejaardentehuizen, uitgave:
Ruim Zicht, jrg.11, nr.10, october 1962, blz.151: Een dienstencentrum bij
de bejaarden moet normaal geacht worden en is bovendien veel goedkoper
dan een verblijf in een tehuis.

2) Zonneveld, R.J. van: Gerontologie in de Verenigde Staten, in: Katholieke Bejaar-
denzorg, jrg.4. nr.4, juli 1958, biz.89

3) Townsend,  P.:  The last refuge. London 1962, blz.404
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misch gesproken veel voordeliger is zowel voor de betreffende be-
jaarde, als voor de gemeenschap;

b) een deel van de toch al zo beperkte woningvoorraad zou door op-
schuiving naar bejaardenwoningen vrijgemaakt kunnen worden voor
grotere gezinnen, terwijl de betreffende bejaarden meer gebaat zijn
met gerieflijke kleinere woonruimten 1).

De noodzakelijkheid om de werkingssfeer van de Wet op de Bejaar-
denoorden uit te breiden blijkt o.i. reeds uit het feit, dat na de oorlog
tot en met 1962 met rijkssteun 42.100 bedden in bejaardenwoningen zijn
verwezenlijkt 2), terwijl volgens het C.B.S. (volkstelling 1960) slechts
23.000 bejaarden in zogenaamde bijzondere wooneenheden (met beperkte
accomodatie) verblijven 3).

Volgens onze prognose  - §  5- zijn nodig 85.826 bedden in bejaarden-
woningen, berekend   naar  7*% van 1.107.432 bejaarden (volkstelling
1960). Rekening houdende met het aantal bejaardenwoningen dat reeds
gebouwd  is  en  met  het  feit dat volgens onze enquete 4) de vraag van
gehuwde resp. ongehuwde bejaarden naar bejaardenwoningen in dezelfde
verhouding voorkomt als hun voorkomen naar burgerli jke staat (volgens
volkstelling 1960 zijn ruim 50% van de bejaarden gehuwd) zouden nog
ca. 14.500 woningen voor gehuwde bejaarden en ca. 14.500 woningen
voor alleenstaande bejaarden direct gebouwd moeten worden.  (Wij zijner hierbij van uitgegaan dat in een bejaardenwoning voor een alleen-
staande een bed nodig is en voor een echtpaar twee bedden).

Volgens de Rijksbegroting 1964 van het Ministerie van Volkshuis-
vesting en Bouwnijverheid is er een momentele totale achterstand van
ca. 215.000 woningen; jaarlijks zijn er ter vervanging van krotwonin-
gen nog ca. 15.000 woningen nodig, terwijl per jaar nog 75.000 wonin-
gen gereed moeten komen om aan de normale vergrote vraag te vol-
doen 5). Deze vergrote vraag 6) wordt bepaald door grotere huwelijks-
frequentie, afneming van de vrijwillige samenwoning, verlenging van
de menselijke levensduur en de toenemende wens van de alleenstaande

1) Everts, J.: De huisvesting en verzorging van bejaarden, in: Economisch-Sta-
tistische berichten, 9 februari 1944, blz.79

2) Buskens, H.: Vormen van huisvesting voor bejaarden, rede gehouden op het
N. F.B.-congres te Scheveningen. 12 september 1963

3)  Dagblad De Tijd-Maasbode van vrijdag 30 augustus 1963, blz.3
4) Blijkens onze enquae wenste ca. 30% van de bejaarden in aanmerking te komen

voor een bejaardenwoning  Een onderzoek in de gemeente Apeldoorn, gehouden
in 1957, gaf eveneens tot uitkomst dat ca. 30% van de bejaarden een bejaarden-
woning wenst.

5)  Rijksbegroting voor het dienstjaar 1964, hoofdstuk  XI
6) Dr.Wiardi Beckmanstichting: Beter wonen, maart 1963. blz.12
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om  afzonderlijk te wonen  J). Als  wij deze vraagfactoren beschouwen,
dan blijkt, dat uitgezonderd de grotere huwelijksfrequentie al deze ele-
menten van invloed zijn op de vraag van de bejaarden naar woningen.
Overwegende, dat van ons nationaal woningpakket  van  ca.  3.000.000 wo-
ningen 2)ongeveer 1/5 a 1/6 gedeelte in bezit of mede-bezit is van be-
jaarden 3), kan gesteld worden, dat het in het kader van de woningnood
dringend gewenst is om de grotere woningen ook werkelijk ten goede
te laten komen aan grotere gezinnen, hetgeen een herverdeling van het
nationaal woningpakket inhoudt.

De bouw van aantrekkelijke bejaardenwoningen zal, afgezien van het
feit dat deze in de normale huisvestingsvoorzieningen voor bejaarden
reeds dringend noodzakelijk is, in het kader van de algemene woning-

voorziening dienst kunnen doen als positieve katalysator, waardoor de
woningnood tot een versnelde oplossing gebracht zou worden.

Naaronze mening zal zulks echter alleen bereikt kunnen worden als
deze  woningen:
a. gebouwd worden onder aparte gunstige financieringsvoorwaarden.

Koop door bejaarden wordt dan aantrekkelijk, hetgeen een stimulans
kan zijn om hun relatief te grote woning prijs te geven;

b. verhuurd worden, liefst beneden de normale huurprijs; immers, in-
dien door een aparte stichting gebouwd wordt, die deze woningen
verhuurt, kunnen gunstige financieringsmaatregelen ertoe meehel-
pen om de huurprijs te drukken, hetgeen eveneens een stimulerende
werking op de bejaarden kan hebben om deze woningen te huren;

c. gebracht worden onder de werkingssfeer van de Wet op de Bejaar-
denoorden, om zeker te zijn van de noodzakelijke additionele dien-
sten, welke nu zo vaak ontbreken bij z.g. bejaardenwoningen.

De van Rijkswege geboden financiele hulpmiddelen
bij de bouw van woonvoorzieningen voor bejaarden

Wij willen deze van Rijkswege geboden financiele hulpmiddelen aan-
duiden, omdat het heden ten dage niet meer denkbaar is dat men bui-
ten deze hulpmiddelen om, tot op- en inrichting komt van enigerlei
huisvestingsvoorziening voor bejaarden. De hiermee samenhangende
regelingen vertonen een zo ingewikkeld patroon van technisch detail-
werk, dat een uitgebreide bespreking van deze regelingen in het kader

1) Dr.Wiardi Beckmanstichting: Beter wonen, maart 1963, blz.14: Volgensde Cen-
trale Directie van de Volkshuisvesting en Bouwnijverheid zijn de mannen min
of meer tevreden met hull huidige woonsituatie; vrouwen daarentegen wensen
zelfstandig te wonen. (Zie onze enquete, hoofdstuk I, waarin wij constateerden
dat bij de vraag naar bejaardenwoningen de vrouwen viermaal zo grote vraag
uitoefenden dan de mannen.)

2) Rijksbegroting voor het dienstjaar 1964, hoofdstuk XI, blz.3
3) Dagblad De Tijd-Maasbode van vrijdag 30 augustus 1963, blz.3
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van deze studie noch gewenst, noch nuttig is. Wij zullen ons daarom
beperken tot het even aanduiden van de belangrijkste regelingen.

Deze materie is eendeels geregeld in de zogenaamde Woningwetbouw,
anderdeels in de zogenaamde Premie- en Bijdragebouw.
1. De wederopbouwwet 1)

De te verstrekken geldelijke steun bij de bouw van woningen kan be-
staan  uit:
a. het verstrekken van geldleningen onder hypothecair verband;
b. het verstrekken van al dan niet periodieke bijdragen;
c. het stellen van zekerheid (zie art.24).

De later in het leven geroepen Woningwet heeft dus in feite dezelfde
financide mogelijkheden als de Wederopbouwwet. De Wederopbouwwet
is soepeler dan de Woningwet, omdat de eerstgenoemde wet geen ver-
plicht exploitatie-schema kent.
2. De woningwet 2)

In feite geeft de wet volgens art.60, 3de lid de volgende mogelijkhe-
den:

a. het verstrekken van leningen;
b. het garanderen van rente plus aflossingsverleningen;
c. het verstrekken van bijdragen ineens;
d. het verstrekken van jaarlijkse bijdragen.

Bedoelde financi6le mogelijkheden kunnen alleen geboden worden  (zie
art.59) aan instanties die geheel - of mede - het belang van de volks-
huisvesting dienen. Zij moeten werken volgens voorgeschreven exploi-
tatie-schema's 3) en een aantal bouwvoorschriften in acht nemen 4).

1) Wederopbouwwet van 23 juni 1950
2) a. Wet van 12 juli 1962 tot vaststelling van nieuwe voorschriften omtrent de

volkshuisvesting (Woningwet)
b.  Bij beschikking van de Minister van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

zijn per 30 december 1965 de jaarlijkse bijdragen voor bejaardenwoningen en
verzorgingstehuizen ongeveer 21 maal zo groot geworden. In: Bejaarden-
werk, januari/februari 1966, blz.28

3) Huisvesting van bejaarden, uitgave van de Centrale Directie van de Wederop-
bouw en de Volkshuisvesting. Overdruk uit: Bouw van 25 april 1963, uitgebracht
door het Bouwcentrum, blz.15

4)  Voorschriften en werken   voor het ontwerpen van woningen 1951, uitgave  Ver-
mande & Zn
1.  Een woning voor een persoon bestaat uit tenminste  13 m2 woon- resp. slaap-

vertrek plus 3 m2 keuken (blz.10) plus 3 m2 bergruimte. Een woning voor
twee bejaarden bestaat uit 12 m2 hoofdwoonvertrek plus 3 m2 keuken plus
9 m2 slaapkamer plus 3 m2 bergruimte (blz.34) 

2. Een wooneenheid in een bejaardentehuis voor een persoon bestaat tenminste
uit 10* m2, terwijl voortweepersonen 14* m2 aangenomen wordt. Dat op der-
gelijke maten commentaar geleverd wordt lijkt ons vanzelfsprekend.  Zie rede
van de heer Meyer de Vries, gehouden  op  het N.F.B. -congres te Scheveningen,
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3.Het Premie- en Bijdrage-besluit 1)
Volgens  art.2,   lid 1, worden aan woningen, bewoond door de  eige-

naar, niet-periodieke bijdragen - premies genaamd - toegekend, m.a.w.
de premies worden 'a fonds perdu' gegeven, terwijl bij verhuur jaar-
lijks bijdragen mogelijk zijn.

Indien men bij de bestudering van deze materie ook nog de ministe-
riele circulaires betrekt, komt men snel tot de ontdekking dat tussen
al deze verschillende wetten, besluiten, beschikkingen, circulaires en
interne missives al te subtiele en elkaar doorkruisende regelingen mo-
geli jk zijn, waarbij het uit elkaar houden  van deze regelingen een studie
op zich is.

Wij zouden naar aanleiding van al deze verschillende regelingen het
volgende willen opmerken: een onderzoek van  Van der  Poel en Terwindt
heeft in 1959 aangetoond dat er geen duidelijk verschil in capaciteit te
constateren is tussen tehuizen tot stand gekomen met behulp van de

13 september 1963. .'

3. De verhoudipg twee- op een-persoonskamers in een bejaardentehuis dient te
zijn 1 op 5 a 10, hetgeen ons redelijk voorkomt (blz.25).

1) Premie- en Bijdragebesluit van 29 maart 1960
De premie- en bijdragebeschikking 1960 die hiermede verband houdt onder-
scheidt: I .

1. EIGEN WONING: Voor eengezinshuizen zijn minimaal vier vertrekken ver-
eist. Voor meergezinshuizen 3* vertrek. De minister kan voor bejaardenwo-
ningen anders bepalen (art.2). De stichtings- of verwervingskosten moKen een
bepaalde grensniet overschrijden (art.5) (ca.f. 24.000.--): pe premie 'a fonds

..

perdu' is afhankelijk van het aantal bedden, soort woning (een- of meergezins),
fundering en gemeenteklasse (bijlage II van de beschikking).
Een z.g. A-woning met twee bedden ontvangt een premie van ca. f.2400.--.  De
duurdere z.& B-woning ontvangt 65% van de premie, m.a.w. hoe duurder de
woning, des te minder subsidie.

2. HUURWONINGEN: Onderscheid wordt gemaakt tussen woningen voor bejaar-
den (bijlage IV) en voor niet-bejaarden (bijlage III). De premie voor bejaar-
denwoningen is 4,7 maal de jaarlijkse bijdrage, die weer afhankelijk is van
het soort woning, de fundering en gemeenteklasse. De premie bedraagt ca.
f. 2000.--; de jaarlijkse bijdrage ca. f. 430.--.

3. WOONGEBOUWEN: De te maken kosten per bed zijn weer afhankelijk van de

gemeenteklasse, volgens art, 24 ca. f. 10,000.-- per bed. (Per 30 december
1965 is dit ongeveer f. 16.000.-- geworden. Zie Beschikking van de Minister
van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, d.d. 30 december  1965,  in: Be-
jaardenwerk, januari/februari 1966, blz.28). De premie wordt per bed uitge-
drukt en is afhankelijk van de bouw, fundering en gemeenteklasse. De premie
bedraagt f. 1000.-- a f. 1300.--. (Per 30 december 1965 is dit bedrag mini-
maal f. 1300.-- geworden, afhankelijk van fundering en gemeenteklasse: zie
bovengenoemde beschikking.

OPMERKINGEN:
1, Bij de 'eigen' woningen kan ingevolge Beschikking Bevordering Eigen Woning-

bezit nog een toeslag worden verleend, mits er sprake is van tenminste drie
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Woningwet of met de Wederopbouwwet 1). In hetzelfde onderzoek is
geconstateerd dat de bewoners van de r.-k. en neutrale tehuizen
meestal financieel draagkrachtiger zijn, dan die van Gemeente of ge-
meentelijke instellingen. De protestantse tehuizen vormen hier de
overgangsgroep. Een samenhang van deze verschijnselen  met de wijze
van subsidioren (Woningwet of Wederopbouwwet) kan niet aangetoond
worden 2). Hieruit moge blijken dat de overheidssteun die in de vorm
van bijdrage ofpremie overeenkomstig de Woningwet of Wederopbouw-
wet verstrekt is, in belangrijke  mate bij meer-draagkrachtigen terecht
komt, hetgeen niet de bedoeling van deze subsididring kan zijn 3).

vertrekken. Deze toeslag zal voor een bejaard echtpaar neerkomen op ca.
f. 850.--.

2. Zowel de Wederopbouwwet als de Woningwet geven voor bejaardenwoningen
en voor wooneenheden in bejaardentehuizen een jaarlijkse bijdrage van
f. 150.--, mits zowel Rijk als Gemeente f. 75.-- voor hun rekening nemen en
mits deze huisvestingsvormen worden bewoond door alleenstaande bejaarden,
die geen groter inkomen hebben  dan   f.  2.240.--   per   jaar,  of door bejaarde
echtparen wier inkomen niet boven f. 3.450.-- per jaar uitgaat. De bedragen
vertonen een oplopende tendens. Onder bejaarden worden hier verstaan per-
sonen van 60 jaar en ouder: Zie rede Ir. H.M.Buskens, N.F.B.-congres,
Scheveningen, 12 september 1963. (Per 30 december 1965 is het bedrag van
f. 150.-- veranderd in f. 200.--: zie Bejaardenwerk, januari/februari 1966,
blz.28.)

3. Andere regelingen welke ook voor bejaarden van belang kunnen zijn, zijn de
volgende:
a. Bijdrageregeling krotopruiming:  80%  van de verwervingskosten kunnen  ge-

subsidieerd worden.
b. Premieregeling Woningverbetering en Woningsplitsing. Deze regeling. tot

stand gekomen onder vigeur  van de Premiebijdragebeschikking woningbouw
1960,   is  ook van toepassinji gebracht op de verzorgingstehuizen  voor be-
jaarden. De premie voor een woning is hierbij equivalent aan de premie
voor twee bedden uit het tehuis. De premie voor verbetering bedraagt op
het ogenblik 33,3% van de verbeteringskosten (verbeteringskosten per bed
maximaal f. 2000: -).
De premie voor splitsing bedraagt 33,39 van de splitsings- en verbouwings-
kosten (deze mogen   per bed maximaal bedragen   f 2000.- - en minimaal
f. 1.050.--). Janssen, G.W.: Regionale gespreksdag der K.V.B., 2 februari
1963

1) Poel, D.C. van der en J.G. F.Terwindt: Huisvesting en verzorging van bejaarden
in  na de oorlog tot stand gekomen pensiontehuizen  naar de toestand  in de tweede
helft van 1958, in: Stedebouw en Volkshuisvesting, jrg.40, nr.10, oktober 1959,
blz.215

2) Poel, D.C.van der en J.G.F.Terwindt: Huisvesting en verzorging van bejaardenin na de oorlog tot stand gekomen pensiontehuizen naar de toestand  in de tweede
helft van 1958, in: Stedebouw en Volkshuisvesting, jrg.40, nr. 10, oktober 1959,
blz.223

3) Heyden, W.J.A.van der: Aantekeningen omtrent de financiele steun  van de over-
heid   bi j de huisvesting van bejaarden, in: Katholieke Bejaardenzorg,   jrg.5,
september 1959, blz.107
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Hier staat echter tegenover dat de eetzaal-accomodatie  bi j Gemeente
of gemeentelijke instellingen blijkbaar de voorkeur heeft, waardoor af-
breuk gedaan wordt aan de 'privacy'  van de bejaarden 1). Palmen heeft
weleer aangetoond dat het voorkeur verdient tehuizen op te richten
krachtens de Wederopbouwwet en woningen krachtens de Woningwet  2).
De Wederopbouwwet gaf inzake de oprichting van tehuizen namelijk
praktisch geen verschil met de Woningwet te zien, terwijl de Weder-
opbouwwet, daar zij geen exploitatie vereist, veel grotere vrijheid gaf.
Voor de woningen daarentegen gaf de Woningwet een lagere huur aan
dan de Wederopbouwwet, hoewel deze lagere huur economisch niet ge-
heel te verantwoorden was (de voorgeschreven exploitatie gaf niet ge-
noeg ruimte).

Bij de ministeriele beschikking inzake de Wederopbouwwet ingaande
1 april 1960, is het premiestelsel grotendeels verlaten en omgezet in
een stelsel, waarin juist zoals bij de Woningwet de jaarlijkse bijdrage
overweegt; voor woongebouwen (lees bejaardentehuizen)   is   het   oor-
spronkelijkepremiestelsel gehandhaafd 3), d.w.z. subsidiering middels
bijdragen ineens.

Reeds in 1953 werd in een Rapport van het Bouwcentrum gesteld dat
de verleende steun voor de bejaardenwoningen te  laag  is,  om  het  de  be-
jaarden aantrekkelijk te doen schijnen hun dikwijls te grote woning te
ruilen voor een kleinere bejaardenwoning, waarbij ruimte gemaakt zou
kunnen worden voor jongere gezinnen 4). Duidelijk blijkt bovendien dat
het Rijk zich beperkt tot subsidiering van de kale bouw; indien dan ook
t.a.v. de installatie en verzorging geen subsidie wordt verstrekt zal het
tehuis ten enenmale ontoegankelijk blijven voor de minst-draagkrach-
tigen 5).

In 1961 betoogde Andriessen dat de bejaarden in financieel opzicht
een structureel achtergebleven groep zijn, waarvoor een aparte sub-
sidieregeling geschapen zou moeten worden 6).

Hedentendage doet zich o.i. nog dezelfde trend voor. In het hoofd-
stuk inzake de financi6le positie van de bejaarden zullen wij hierop

1)  Poel,  D.C. van der  en J.G. F.Terwindt: Huisvesting en verzorging van bejaarden
in na deoorlog tot stand gekomen pensiontehuizen naar de toestand in de tweede
helft  van   1958, in: Stedebouw en Volkshuisvesting, jrg.40, nr.10, oktober  1959,
blz.263

2)  Palmen, P.M.M.C.: Financieel-economische aspecten  van de huisvesting  van
bejaarden, in: Katholieke Bejaardenzorg, jrg.3, nr.3, mei  1957, blz.27, resp.48

3)  Andriessen,  F.H.J.J.: De subsidiering  van de bejaardenhuisvesting, in: Katho-
lieke Bejaardenzorg, jrg.7, nr. 1, januari 1961, blz.9

4) Bouwcentrum: Huisvesting van bejaarden, overdruk uit: 'Bouw'  van 24 april  1953,
blz.15

5) Bouwcentrum: Huisvesting van bejaarden, overdruk uit: 'Bouw'  van 24 april  1953,
blz.32

6)  Andriessen, F.H.J.J.: De subsidiering vande bejaardenhuisvesting, in: Katholie-
ke Bejaardenzorg, jrg.7, nr.1. januari 1961, blz.8 e.v.
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nader ingaan. Momenteel is het voldoende te constateren dat de hui-
dige regelingen onvoldoende zijn om de behoefte van de bejaarden op
te vangen, niettegenstaande het feit dat de jaarlijkse Rijksbijdragen
voor   bejaardenwoningen en verzorgingstehuizen,  per  30-12- 1965,  on-
geveer 2* maal zo groot geworden zijn als de oude bijdragen 1). Ook
is niet aan te tonen dat de ene regeling te prefereren is boven de an-
dere. Met Peter Townsend zou hier gezegd kunnen worden: 'A future
social historian may well select this as the most striking failure of
social policy in the last decade' 2).

B. Pensiontehuizen voor bejaarden

Hieronder verstaan wij instituten voor die bejaarden die zich in de
open dynamische maatschappij niet meer zelfstandig kunnen handhaven.
In 1922 propageerde de vereniging 'Pro Senectute' de bouw van pen-
siontehuizen, aangepast aan de individuele behoeften van de bejaarden   3).

Mede door deze propaganda hebben de inzichten betreffende de te-
huizen voor bejaarden zich geleidelijk gewijzigd, hoewel volgens het
C.B.S. nog 48,8% van het totaal aantal bedden per 1 oktober 1950 op
zalen geplaatst was, hetgeen men toch bezwaarlijk een tegemoetkoming
aan de individuele behoeften kan noemep, (Van de per 1 oktober 1963
bestaande 812 tehuizen bleken er 554 voor 1924 gebouwd te zijn, ter-

..wijl zelfs 21 tehuizen van voor 1600 dateren 4).
Van de r.-k. tehuizen kan met ere geconstateerd worden, dat deze

het eerste het klassesysteem ingevoerd hebben - waardoor men beter
rekening kon houden met de individuele behoeften - terwijl in deze te-
huizen de mogelijkheden voor het zelf bereiden van warme maaltijden
op eigen kamer of elders in het tehuis, ook relatief het gunstigst  zijn   5).
Ook zi jn het vooral de r.-k. tehuizen geweest,  die de zogenaamde  'all-
round' gedachte propageren, d.w.z. bejaardenpensions gelieerd met
enerzijds bejaardenwoningen, anderzijds met verpleegafdelingen  6).

1) Bejaardenwerk, januari/februari 1966, blz.28
2) Townsend,  P.: The last refuge, London 1962. blz.399
3)  Everts,  J. en A.Treurniet: Voorzieningen ten behoeve van speciale groepen,  in:

Gids voor Maatschappelijk Werk 1954, blz.444
4) Memorie van toelichting bij de Wet op de Bejaardenoorden, blz.5
5 )  Poel,  D.C. van  der  en J.G. F.Terwindt: Huisvesting en verzorging van bejaarden

in de na de oorlog rot stand gekomen pensiontehuizen naar de toestand in de
tweede helft van 1958, uitgave: Stedebouw en Volkshuisvesting, jrg.40, nr.12,
december 1959, blz.265

6) Everts,  J. en A.Treurniet: Voorzieningen ten behoeve van speciale groepen,  in:
Gids voor Maatschappelijk Werk 1954, blz.453
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De vraag of in de pensiontehuizen ook verpleegafdelingen mogen zijn,
heeft talloze pennen in beweging gezet  1).

Voqrstanders 2)van een scheiding tussen verzorging en verple-
ging  betogen:
a. verpleegtehuizen bestrijken een groter geografissh gebied dan pen-

siontehuizen, zodat het argument van het onder een dak blijven van..

bijvoorbeeld bejaarde echtparen, indien een partner verpleging nodig
heeft, irreeel is;

b. verpleegafdelingen zullen een stempel gaan drukken op het pension-
tehuis, waardoor men een ziekenhuissfeer krijgt, welke men moet
vermijden;

c. de staf voor een verpleegafdeling in een bejaardenpension zal te
kostbaar worden, terwijl bij verbinding met een ziekenhuis een ge-
deelte van de benodigde staf direct van het ziekenhuis betrokken kan
worden;

d. verplegers en verpleegsters worden niet aan het ziekenhuis ont-
trokken;

e. men kan direct gebruik maken van de keuken, verwarming, admini-
stratie e.d. van het ziekenhuis;

f, verpleegden behoeven, wanneer ziekenhuisopname noodzakelijk
wordt, niet meer blootgesteld te worden aan de weersgesteldheden,
want men is reeds in het ziekenhuis;

g. artsen en verpleegsters kunnen, wanneer verpleegafdelingen aan het
ziekenhuis verbonden zijn, gemakkelijk meer ervaring opdoen met
bejaarden en chronisch zieken dan nu het geval is.
Tegenstanders 3) van een scheiding tussen verzorging en ver-

pleging betogen daarentegen:

1) Morsink, H.J.A.: Rapport over een literatuuronderzoek naar enige grondslagen
voor maatregelen inzake de huisvesting van bejaarden  in de gemeente Enschede,
oktober 1955, blz.9

2) a. Morsink,,H. J.A.: Rapport over een literatuuronderzoek naar enige grondsla-
gen voor maatregelen inzake de huisvesting van bejaarden in de gemeente
Enschede, oktober 1955, blz.35 e.v.

b. Beyerman c.s.: Rapport Oudeliedenzorg te Amsterdam, 1942, blz.34 e.v.
3) a. Morsink,  H.J.A.: Rapport over een literatuuronderzoek naar enige grondsla-

gen voor maatregelen inzake de huisvesting van bejaarden in de gemeente
Enschede, oktober 1955, blz.35

b. Munnichs, J.M.A.: Schaduwzijden in de ouderdom, in: Katholieke Bejaarden-
zorg, januari 1958, blz.24-25

c. Tuntler c.s.: in: Huisvesting van bejaarden, uitgave van de Centrale Directie
van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting, 1949, blz.39 e.v.

d. Verslag-rapport van de nationale conferentie inzake verpleegtehuizen en be-
jaardentehuizen, Washington D.Cv februari 1958, in: Katholieke Bejaarden-
zorg, september 1960, blz.116

e. Freyda, L.H. en H.C.Stapert: in: Katholieke Bejaardenzorg, maart 1961, blz.
25-27
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a.  de bejaarden kunnen  als  zij ziek worden in dezelfde omgeving  blij -
ven, hetgeen met name voor de huwelijkspartner van eminent be-
lang is, afgezien van het feit dat het verlangen naar stabiliteit van
de bejaarden een eenheid in verzorging en verpleging gewenst
maakt;

b. huiselijkheid en gezelligheid zijn bij combinatie van verzorging en
verpleging mogeli jk,waardoorde ziekenhuissfeer vermeden wordt;       )

c. verpleging wordt in een ziekenhuis onnodig duur; bovendien zou
intensieve medische dienstenverlening nog zeker niet betekenen dat
ook aan de sociale en emotionele factoren van de bejaarden recht
wordt gedaan, hetgeen voor hun herstel noodzakelijk is;

d. verpleging kan veelal geschieden door huisgenoten of personeel van
het pensiontehuis, mits additionele technische hulp aanwezig is  (wijk-
verpleging resp. bejaarden-ziekenverzorgster);

e. economische voordelen door koppeling van een verpleegafdeling aan
een ziekenhuis kunnen ook.verkregen worden door verpleegafdelin-
gen te koppelen aan een bejaardentehuis;

f. bejaarden, verwezen naar een verpleegafdeling, die los van de ver-
trouwde verzorging is, worden ten onrechte gebrandmerkt als ten
dode opgeschreven. Hierdoor bant men in zo'n bejaardentehuis
ziekte en dood uit, hetgeen een ontkenning is van het feit dat ziekte
en dood nu eenmaal inhaerent zijn aan ons bestaan;

g. doordat in een bejaardentehuis de huiselijke omstandigheden geac-
centueerd worden, kan zoveel gemakkelijker dan in een ziekenhuis
de arbeidstherapie geIntroduceerd worden;

h. de praktijk bewijst dat verzorging en verpleging naar elkaar toe-
groeien, d.w.z. daar waar verzorgd wordt, wordt ook verpleegd en
vice versa.

T u s s e n s t a n d p u n t e n   zijn er natuurlijk ook. Hombergh en Stoef
willen per provincie een bejaardencentrum oprichten dat zodanig is in-
gericht, dat ook de valide huwelijkspartner opgenomen wordt. Dit cen-
trum zal organisatorisch verbonden zijn met regionaal opgezette be-
jaardencomplexen (d.w.z. pensiontehuizen plus bejaardenwoningen),
waarin de bejaarde niet verpleegd kan worden. Zij menen hiermede
aan de behoeften  van de bejaarden te voldoen, uitgaande van de stelling
dat bejaarden zich vrij gemakkelijk aan nieuwe situaties aanpassen.
Volgens hen zijn de eventuele aanpassingsmoeilijkheden niet groter
dan b.v. bij een kind, dat voor het eerst naar de kleuterschool gaat 1).

f.  Nijsten, A.J.: Het bejaardentehuis, in: Katholieke Bejaardenzorg, maart 1958,
blz.31

g. Munnichs, J.M.A.: Psychologische kanttekeningen, in: Katholieke Bejaarden-
zorg, maart 1960, blz.46

1) Hombergh, H. v.d. en Br. Rodigus Stoef: Bejaardenzorg nu en in de toekomst,
in: Katholieke Bejaardenzorg, november 1959, biz.136 e.v.
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Munnichs heeft er echter op gewezen, dat de aanpassing lang niet zo
vlot verloopt als Hombergh en Stoef veronderstellen  1). Dit komt door-
dat de bejaarde, aldus Munnichs, hooguit een neutraal levensperspec-
tief heeft. Munnichs wil hiermee aangeven dat de bejaarde geen gun-
stige vooruitzichten van het leven meer mag verwachten; integendeel,
hem wacht slechts het absolute einde. De bejaarde die dit absolute
einde niet verwacht, heeft noch een positief, noch een negatief pers-
pectief: zijn perspectief is in het gunstigste geval slechts neutraal.
Bij het kind is er sprake van een promotie, d.w.z. de mogelijkheden
zijn aanwezig om meer gestalte te geven aan zijn leven 2), waardoor
zijn perspectief positief is. Wij zijn echter van mening dat ook voor de
bejaarde het perspectief positief kan zijn. Hij kan zich immers meer
gaan verdiepen in de zin van het leven, omdat de zorgen van alledag
nu minder op hem drukken. Een reeds eerder gevormde religieuze le-
vensinstelling is hierbij echter noodzakelijk 3).

Indien wij de verschillende standpunten tegen elkaar afwegen, kan
geconcludeerd worden dat de voorstanders van een scheiding tussen
verzorging en verpleging veelal uitgaan van technische en economische
voordelen, terwijl de tegenstanders uitgaan  van de opvatting dat de be-
jaarde geaccepteerd moet worden zoals hij is, met al zijn gebreken.
Deze gebreken moeten wij niet voor een apart instituut reserveren.

De door de voorstanders genoemde technische en economische voor-
delen blijken bij meer gefundeerde beschouwing maar zeer ten dele
juist te zijn. Wij menen dat het verpleegtehuis in het geheel geen gro-
ter geografisch gebied dan het bejaardentehuis behoeft te bestrijken.
In het vervolg van dit hoofdstuk komen wij hier nog nader op terug.

Het is evenzeer aanvechtbaar dat verpleegafdelingen hun stempel
zullen gaan drukken op de overige afdelingen van het tehuis. Zoals wij
nog zullen trachten aan te tonen, komt immers slechts 1/3 deel van
de bewoners voor verpleging in aanmerking (verpleging 4%; pension

496; verzorging 1*9; overgang 2*3).
Met klem zouden wij willen stellen, dat technische en economische

voordelen niet afgewogen kunnen worden tegen het levensgeluk van de
..

bejaarden. Wij menen dat verzorging en verpleging in een hand moeten

rusten, omdat eenheid van leven en sterven o.i. belangrijker is dan het
behalen van economische voordelen.

1) Munnichs, J.M.A.: Eerste aanpassing aan het leven in het tehuis, in: Katholieke
Bejaardenzorg, januari 1960, blz.26

2) Munnichs,  J.M.A.: Het vreemde  van het tehuis. een critiek, in: Katholieke Be-
jaardenzorg, maart 1960, blz.45-46

3) Stichting Noord-Holland voor Maatschappelijk Werk: De huisvesting van bejaar-
den in niet-winstbeogende pensiontehuizen  in de provincie Noord-Holland,  Haar-
lem 1957, blz.16
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C. Het verpleegtehuis

Hieronder verstaan wij een instituut waarin men op medische indi-
catie opgenomen wordt en waarinniet zozeer de ziekte dan wel de·zieke
centraal staat.

Uitgaande van het feit dat onze bevolking veroudert en dat met het
klimmen der jaren meer chronische ziekten zich openbaren 1), mag
aangenomen worden, dat de verpleegtehuizen een steeds belangrijkere
rol in onze samenleving zullen gaan spelen.

Per bed  zal  dit een investering vragen van ca. f 25.000.-, inclusief
revalidatie- en laboratoriuminrichting 2). Om het maximale rendement
uit deze investering te halen, zal getracht moeten worden de gemiddelde
verblijfsduur, die i.v.m. de langere levensduur van de mens toch al de
neiging heeft langer te worden 3), zo kort mogelijk te doen zijn.

Dit zal echter alleen bereikt kunnen worden, indien de verpleegte-
huizen de beschikking hebben over een revalidatie-apparatuur en een
van het tehuis uit geleide nazorg 4). Omdat de nazorg het behandelings-
effect niet verloren doet gaan, kan de opnameduur zo efficiont moge-
lijk benut worden. Hoewel de ervaring heeft geleerd dat de technische
revalidatie-apparatuur weinig kostbaar behoefttezijn  5),  zijn  de  mees-
te van onze verpleegtehuizen hiermede nog niet uitgerust. De verkla-
ring hiervoor moet waarschijnlijk gezocht worden in het ontbreken  van
voldoende deskundig geschoolde revalidatie-krachten (geriater, ront-
genoloog, biochemicus, heilgymnast/masseur, pedicure, logopedist,
maatschappelijk werk(st)er, arbeidstherapeut(e), welfare-werkster),
afgezien van het feit dat een dergelijk specialistenteam mogelijk te
grote druk uitoefent op de overheadkosten van een tehuis 6).

De vraag kan hier worden opgeworpen, waarom nog niet getracht is
om ambulante teams met ambulante apparatuur in het leven te roepen,
waardoor tegelijk meerdere tehuizen volgens de meest moderne op-

1) Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Noord-Brabant: Spreidingsplan
voor verpleegrehuizen in de provincie Noord-Brabant, november 1961, blz.1

2) Provinciale  Raad  voor de Volksgezondheid in Noord-Brabant: Spreidingsplan
voor verpleegtehuizen in de provincie Noord-Brabant, november 1961, blz.2

3) Diocesane Centrale voor Bejaardenzorg in Limburg: De Limburgse bejaarden-
tehuizen en hun bewoners, 1958, blz.61

4) Rubbens-Franken, E.: De ouder wordende mens in onze samenleving, 1953, blz.
84: In het Baltimore City Hospital werd in 1940 de eerste geriatrische afdeling
opgericht, waar men zich intensief bezighoudt met de nazorg.

5) K,S.K.I.: Problemen vande bejaardenzorg in hun veelzijdige samenhang, 13 ok-
tober 1961, blz.18

6) Enqu6teverslag der Gerontologische Commissie  der K.V.B.: Verzorgingsbe-
hoefte van Bejaarden in Bejaardentehuizen,  1963, blz.7: medisch adviseur,  heil-
gymnast/masseur, voetverzorgster, een eventuele arbeidstherapeut(e), welfare-
werkster en logopediste moeten geincorporeerd warden in het geheel van de zorg
voor de bejaarden.
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vattingen geholpen zouden kunnen worden 1). Indien er overgegaan  zou
worden tot de bouw van streeksgewijze bejaardencentra 2), zouden deze
teams nog meer mogelijkheden kunnen verkrijgen, omdat zij ook de
extramurale nazorg op zich zouden kunnen nemen. De huidige situatie
is echter nog van dien aard dat niet verwacht mag worden dat deze
denkbeelden gauw te realiseren zijn. Vooreerst bestaat  er nog de finan-
ciele handicap inzake de oprichting van verpleegtehuizen zelf 3), ter-
wijl het huidige Ziekenfondsbesluit een verantwoord opnamebeeld nog
niet  in de hand werkt 4).

Zonder een aangepaste financieringsregeling voor de bouw van be-
jaardencentra met hun verschillende opnamernogelijkheden, zal de fi-
nanciering van dergelijke tehuizen een probleem blijven, welk probleem
in de exploitatie nog extra tot uitdrukking komt, omdat maar een zeer

gering aantal van de bejaarden in staat is een minimale dagprijs uit
eigen middelen te betalen (zie hoofdstuk III). Bovendien blijft nog het
feit dat de huwelijkspartner voor wie de medische indicatie niet geldt,
100% uit eigen middelen betalen moet, tenzij men een beroep doet op de
Gemeentelijke Diensten voor Sociale Zaken, hetgeen  voor de bejaarden,
psychologisch gezien, vaak een moeilijk te zetten stap is.

Merkwaardig is dat de medische indicatie, die volgens het Zieken-
fondsbesluit vereist is om opgenomen te worden, blijkbaar gebaseerd
is op drie elementen 5), t.w.:
a. reactivering;
b. verzachting van het lijden;
c. verzorging.

1) K.S.K. I.: Problemen van de bejaardenzorg in hun veelzijdige samenhang,  13 ok-
tober 1961, blz.18: Het K.S.K.I. bepleit de oprichting van zogenaamde reactive-
ringscentra, die op specialistisch niveau werkzaam kunnen zijn met inbegrip
van r6ntgenkamer, laboratorium, massage en logopedie. Deze centra zouden
functioneel verbonden moeten zijn met een ziekenhuis.

2) Rubbens-Franken, E.: De ouder wordende mens in onze samenleving, 1953, blz.
84: Het King Edward Hospital Fund richt te Londen 'half-way houses' op voor
herstellende zieken.

3) Het Departement voor Sociale Zaken en Volksgezondheid kent sinds 1958 een
garantieregeling voor verpleeginrichtingen. Op basis van deze regeling is echter
nog geen inrichting tot stand gekomen, omdat de exploitatie van verpleeginrich-
tingen in tegenstelling tot die van de ziekenhuizen nog te labiel is.

4 )  Volgens  K.B. van 5-7-1961  en de hierop betrekking hebbende ministeriele be-
schikking d.d. 22-9-1961, Staatsblad nr,248, resp. Nederlandse Staatscourant
d.d. 27-9-1961 nr.188, kan het Ziekenfonds op medische indicatie een verblijf
in verpleeginrichtingen in de laagste klasse vergoeden. D.w.z. 50% van de ver-
pleegprijs die maximaal  f 15.--  per dag mag zijn, voor maximaal 365 dagen  plus
eventueel f 7.-- van de dagprijs uit het aanvullingsfonds gedurende de eerste
100 dagen en hierna maxim'aal f 2.50 per dag gedurende 265 dagen, welke ver-
goeding elke twee jaar opnieuw ten volle genoten kan worden. Geneeskundige
hulp, medicamenten en fysische therapie zullen voor onbeperkte duur voor 100%
worden vergoed.

5)  Art.5  van de ministei.ele beschikking d.d. 22-9-1961, Nederlandse Staatscou-
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Dat reactivering en verzachting van het lijden primair vanuit medisch
standpunt benaderd moeten worden,  ligt  voor de hand. Minder duidelijk
is echter dat de medicus primair moet oordelen over wat onder 'een
aan redelijke eisen voldoende verzorging' verstaan moet worden. Deze
beoordeling is o.i. in eerste instantie .ter competentie van de maat-
schappelijk werk(st)er, omdat de sociale indicatie hier meer spreekt
dan de medische. Inschakeling van de laatstgenoemde functionaris
heeft het voordeel dat de nazorg 'thuis' veelal efficidnter kan verlopen,
omdat de aanpassing tussen specialisten, gehandicapten en gezinsleden
door hem reeds voorbereid kan worden 1). Wel verdient het aanbeve-
ling dat deze maatschappelijk werk(st)er een reactiveringscursus ge-
volgd heeft, waardoor hij/zij meer gefundeerd het opnamebeleid kan
meebepalen 2). Deze kracht zal volgens Schreuder bovendien nog een
taak vinden in het organiseren van de samenwerking met andere maat-
schappelijke instellingen 3), waardoor overlappende arbeid omgezet
kan worden in efficient werk 4).

rant d.d. 27-9-1961, nr.188, luidt: 'Een medische indicatie voor de opneming
en het verdere verblijf in een verpleeginrichting wordt geacht aanwezig te zijn.
indien en zolang met het oog op de reactivering van de patient of belangrijke
verzachting van zijn lijden, voor een aan redelijke eisen voldoende verzorging
het  verblijf  in een verpleeginrichting is aangewezen'.

1)  Engberg, E.: Gezinsflats met daaraan verbonden verpleegmogelijkheden,  in:
Tijdschrift voor Gebrekkigenzorg en Revalidatie, jrg.2, maart 1963. blz.52-55.
In Kopenhagen is een gezinsflat gebouwd, waarvan de bovenste etage ziekenhuis
is, zodat de gehandicapten toch bij hun familie kunnen blijven. Gezinsleden ver-
vangen de verpleeghulp en worden door de staat betaald, omdat de alternatieve
kosten, t.w. die voor gediplomeerde verpleegkrachten, zonder hulp van de ge-
zinsledennoggroter zouden zijn. De kosten worden nu tot  1/3 van de ziekenhuis-
kosten teruggebracht.

2) Haaften, W.H.van: Over chronische ziekenzorg en reactivering  in het algemeen
en in diaconaal verband, in: Diakonia, jrg.28, nr.3, maart 1961, blz.78

3)  Morsink, H.J.A.: Rapport  over een literatuuronderzoek naar enige grondslagen
voor maatregelen inzakede huisvesting van bejaarden  in de gemeente Enschede,
oktober 1955, blz.10

4)  Echtpaar  v. D., waarvan  de man dement  was,  in de plaats R., moest  in  een   be-
jaardencentrum annex verpleeginrichting worden opgenomen. Vooraleer dit ge-
beurd was, waren bij deze opname betrokken geweest:
1. wijkverpleegster a;
2. wijkverpleegster b, die het betreffende tehuis op 100 km afstand ging opne-

men;
3. sociaal ambtenaar van de Gemeente, die ook de betreffende inrichting ging

inspecteren;

4. echtpaar v.D. - man is broer van de betreffende demente man -, waarvan de
vrouw de inrichting ging opnemen;

5. zoon van het echtpaar v.D- die zorgde voor de verhuizing;
6. twee buren van het echtpaar v.D., die zorgden voor het vervoer;
7. huisarts van het echtpaar v.D., i.v.m. de medische indicatie;
8. maatschappelijk werkster van het plaatselijk orgaan van Maatschappelijk  Werk

die zorgde voor de sociale indicatie;
9. directeur van een psychiatrische inrichting, waar v.D. tijdelijk verbleef.
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In verband met de opname doet zich in de verpleeginrichtingen een
merkwaardige tendens voor. Terwijl in de bejaardentehuizen de ar-
beidersgroepering minder dan evenredig vertegenwoordigd is, blijkt
zich in de verpleeginrichting juist de tegenovergestelde tendens voor
te doen 1). In Tilburg leerde de kansberekening dat hier van geen
toeval sprake is. Het vermoeden is gewettigd dat iemand die niet tot
de arbeidersklasse behoort uit hoofde van zijn sociale status, niette-
genstaande het feit dat hij dement is, eerderin een bejaardentehuis
opgenomen wordt, resp. gehandhaafd blijft dan een representant van de
arbeidersgroepering. Tegen een dergelijke tendens dient sterk stelling
genomen te worden, daar dit de menselijke gelijkwaardigheid aantast!
Men kan hier niet met het excuus komen,  dat de bejaardentehuizen  over
het algemeen niet op verpleging ingesteld zijn, want Van der Poel en
Terwindt hebben in 1959 reeds geconstateerd dat in 82% der tehuizen
permanente verpleging plaatsvindt. In het vervolg van deze studie zul-
len wij op dit onderwerp nader terugkomen. Hierop vooruitlopend kan
nu reeds gesteld worden, dat het aantal verplegingsbedden drastisch
verhoogd zal moeten worden, hetgeen grote consequenties heeft voor
het personeelsbeleid, omdat men veel aandacht zal moeten besteden
aan de opleiding van de betrokken krachten. Grossman, directeur van
het Drexelhome te Chicago, meent zelfs dat de afzonderlijke verpleeg-
tehuizen voor geestelijk gestoorde bejaarden slechts in zeer geringe
mate  nodig zijn. Bijna   1 /3   van de bewoners van Drexelhome (totaal
240) was dement, maar dit werkte niet storend 2). Met de Gerontolo-
gische Commissie der K.V.B. zijn wij overigens van mening, dat het
punt waar intensieve verzorging overgaat in verpleging, arbitrair  is  3).

In de toekomst  zien  wij  het type verpleegtehuis en verzorgingstehuis
naar elkaar toegroeien, mede gezien het feit dat in de praktijk de be-
volking van beide typen huisvestingsvormen hetzelfde patroon ver-
toont 4). Het feit dat verzorging en verpleging in de praktijk niet te
scheiden zijn, werd ook gestaafd  door het onderzoek van bovengenoem -
de Gerontologische Commissie, die tot de bevinding kwam dat 28% van
de totale bevolking in bejaardentehuizen in Nederland intensieve ver-
zorging c.q. verpleging geboden werd, terwijl 39% van de bedlegerigen
op hun eigen kamer verzorgd, c.q. verpleegd werd 5).

1) Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant: Bejaardentehuizen in Tilburg,  juni
1960, blz.19

2) Zonneveld,  R.J. van: Gerontologie  in de Verenigde Staten, in: Katholieke Be-
jaardenzorg, jrg.4, nr.5, september 1958, blz.110

3)  Enqueteverslag  van de Gerontologische Commissie  der K.V.B.: Verzorgingsbe-
hoeften van Bejaarden in Bejaardentehuizen, 1963, Beleidsnota. blz.5

4)  Welten,  J.B.V.: De relatie verzorgingstehuis voor bejaarden en verpleegtehuis,
in: Ons Ziekenhuis, nr.12, Den Haag, december 1963, blz.496

5)  Enqu6teverslag  van de Gerontologische Commissie  der K.V.B.: Verzorgings-
behoeften van Bejaarden in Bejaardentehuizen, 1963, Beleidsnota, blz.36-37
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De bejaarden zelf wensten veelal niet apart verpleegd te worden,daar zij niet gescheiden wensten te worden 1) van hun levenspartner.
Het verplegende karakter van de bejaardentehuizen wordt echter door
de Ziekenfondsraad kennelijk niet erkend. Deze niet-erkenning ge-
schiedt op formele gronden, daar aan de voorwaarden voor erkenningslechts voldaan wordt bij 9 van de 346 geonqueteerde bejaardentehui-
zen 2). Deze voorwaarden zijn 3):
a. een personeelslid op drie patienten;
b. permanent kader van arts, heilgymnast/masseur en bezigheidsthe-

rapeut;
c. een goed ingerichte oefenzaal.

Met Van Zonneveld en de N.F.B. zijn wij het eens, dat alleen zeer
grote bejaardentehuizen een dergelijke erkenning kunnen verkrijgen  4 ).
Het door ons geplande bejaardencomplex (zie § 4 van dit hoofdstuk)geeft in dat opzicht alle mogelijkheden.Zoals wij bij de bejaardentehuizen het tekort aan ruimte voor echt-
paren kunnen constateren, blijkt ook bij de verpleegtehuizen eenzelfde
tendens bespeurd te kunnen worden. Geconstateerd is reeds dat het Zie-
kenfondsbesluit met name voor de bejaarden ontoereikend is, daar deniet te behandelen huwelijkspartner niet op dit besluit kan terugvallen.

Wij  zouden er daarom voor willen pleiten om niet alleen op medische,maar ook op sociale indicatie tot uitkering over te  gaan. In feite gebeurtdit nu reeds, daar in de medische indicatie de verzorgingsfactor be-grepen is. Overigens hebben wij hier niet te maken met een typisch na-tionaal gegeven. Clark Tibbits, chefvan de sectie bejaardenzorg  van  hetAmerikaanse department van 'Health, Education and Welfare', merktebij een bezoek aan een r.-k. verpleeginrichting voor 300 bejaarden teWashington D.C. op, dat er slechts enkele tweepersoonskamers wa-
ren 5).

Door nadruk te leggen op de sociale indicatie, komen wij automatischweer tot de telkens terugkerende strijdvraag of een verpleeginrichtingaan een ziekenhuis verbonden moet zijn, of meer geincorporeerd moetzijn in een bejaardentehuis. In de Amerikaanse Nationale Conferentieinzake verpleeg- en bejaardentehuizen, gehouden in februari 1958, is
1) Jaarvergadering  1963  van  de  K.V.B.:  Rede van de voorzitter d.d.  29 mei  1963,in: BEjaardenwerk, juli/augustus 1963, blz.125
2)  Enquete-verslag  van de Gerontologische Commissie der K.V.B.: Verzorgings-

behoeften van Bejaarden in Bejaardentehuizen, 1963, Beleidsnota, blz.37
3)  Zonneveld,  R.J. van: Vraagstukken rondom de gezondheidszorg voor bejaarden,

in: Huisarts en Wetenschap, april 1965. blz.135
4) a. Zonneveld,  R.J. van: Vraagstukken romdom de gezondheidszorg voor bejaar-den, in: Huisarts en Wetenschap, april 1965, blz.136

b. N.F.B.: Werkgroep herziene indicatiestelling: Opnemingsbeleid, Den Haag
1964, blz.7

5) Zonneveld,  R. J. van: Gerontologie in de Verenigde Staten, in: Katholieke Bejaar-
denzorg, jrg.4, nr.5, september 1958, blz.109
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dit probleem ook aan de orde gesteld 1). Unaniem was men het er over

eens dat de functies van verpleeg- en bejaardentehuizen bestonden uit

huisvesting, verzorging, verpleging en algemene dienstenverlening.
Deze dienstenverlening zou zich dan moeten richten naar de sociale,
emotionele en geestelijke behoeften van de bejaarden, waarbij het

Maatschappelijk Werk de taak op  zich zou moeten nemen om de boven-

genoemde behoeften voor elke bejaarde individueel te harmoniseren,
of d.m.v. groepswerk deze harmonie te bevorderen. Sommigen van de

aanwezigen meenden, dat het ziekenhuis alleen intensieve medische

dienstverlening kan geven, terwijl men geen recht kan doen wederva-
ren aan de sociale en emotionele behoeften. In Nederland zou hier te-

genover gesteld kunnen worden dat men in het ziekenhuiswezen het
medisch maatschappelijk werk kent, waardoor wel recht gedaan zou  kun-
nen worden aan de sociale en emotionele behoeften van de bejaarden.

Tegenover de algemene uitspraak dat verpleging van bejaarden uit
moet gaan van het ziekenhuiswezen moeten de volgende bedenkingen

gernaakt worden:
a. de ziekenhuisorganisatie hier te lande is zodanig ingericht dat men

zich primair met de ziekte en niet met de zieke occupeert. Deze

werkwijze komt niet overeen met de functie van het verpleegtehuis
voor bejaarden, omdat men zich hier primair wenst te richten naar

de zieke, waardoor rekening gehouden kan worden met zijn huise-

lijke omstandigheden 2);
b. in een ziekenhuis zal het revalidatieprogramma (liever spreekt men

van reactiveringsprogramma, aldus Dr. Majory Warren 3), omdat  de

bejaarden niet meer in het arbeidsproces behoeven te worden ge-

plaatst) een medische overaccentuering krijgen, hoewel volgens
Sunier 4) dit programma zowel psychisch, somatisch als sociaal

moet zijn. Ook al is bij de reactivering de behandeling van de onge-
vallen primair,  dan wil men hiermedeook nog validiteit bereiken  ten

opzichte van eigen persoon, zowel als ten opzichte van eigen huis-
houding en het maatschappelijk leven 5). Het ziekenhuis lijkt niet de
meest geeigende instantie te zijn om deze veelomvattende validiteit
te bewerkstelligen. Het centraal stellen van de behandeling op zich

is een hinderpaal voor deze persoonlijke benadering;

1) Katholieke Bejaardenzorg,  jrg.6, nr.5, september 1960, blz.114  e.v.

2) Herwaarden, J.A. van: Het verpleegtehuis een toevluchtsoord, in: Diaconia, jrg.
28, nr.3, maart 1961. blz.90 e.v.

3)  Haaften,  W.H. van: Over chronische ziekenzorg en reactivering  in het algemeen
en in diaconaal verband, in: Diakonia. jrg.28. nr.3, maart 1961, blz.74

4) Sunier, A.: Opneming en behandeling van geestelijk gestoorde bejaarden, een

begrensd probleem. in: Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, jrg.36, nr.4, 14
februari 1958, blz.96

5) Herwaarden, J.A. van: Het verpleegtehuis een toevluchtsoord, in: Diakonia, jrg.28,

nr.3, maart 1961, blz.90 e.v.
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c. geestelijk gestoorde bejaarden zullen in een ziekenhuisorganisatie
zodanig verpleegd worden, dat zij afgescheiden zijn van de niet-gees-
telijk gestoorden. Indien deze verpleging in een verpleegtehuis voor
bejaarden plaatsvindt, is zulks voor de familie een veel elegantere
Oplossing 1);

d. Jokl heeft er ook reeds op gewezen, dat lichamelijke en geestelijke
factoren elkaar zodanig beinvloeden, dat het aanbeveling verdient om
geen onderscheid te maken tussen chronisch geestelijk of lichame-lijk invalide bejaarden 2). Hetniet behandelen van geestelijk gestoor-
de bejaarden in een ziekenhuis, maar in een verpleegtehuis waar de
sociale indicatie meer geaccentueerd wordt, kan nog sterker beklem-
toond worden, indien wij bedenken dat uit onderzoekingen van Sunier
is gebleken 3), dat een kwart van de pationten die in een geriatrische
kliniek wegens ongecompliceerde dementien opgenomen werden, in
feite alleen in sociaal opzicht totaal vastgelopen bleken te zijn;

e.  in medische kringen wordt tegenwoordig aanvaard dat de ziekten  bijbejaarden zowel profilactisch alS therapeutisch benaderd kunnen
worden. Indien men daarom in hetzelfde tehuis zowel verzorgd als
verpleegd kan worden, is een tijdelijke gang naar een verpleegafde-
ling minder zwaar, dan wanneer men min of meer permanent naar
een apart ziekenhuis gaat. Het niet-definitieve karakter van de ver-
pleging komt in een tehuis, waar zowel verpleegd als verzorgd kan
worden, veel meer tot zijn recht, hetgeen op de bejaarden een bij-
zonder geruststellende uitwerking kan hebben.
Een en ander overwegende, lijkt  het - zoals reeds vaker betoogd  is  -

meer gewenst de verpleegtehuizen voor bejaarden aan bejaardencentrate koppelen, in plaats van hen in een ziekenhuis te laten penetreren. In
de  toekomst  is  het te verwachten  dat  er geen verschil  rr aer zal blijken
te zijn tussen verpleegtehuis, pension, c.q. verzorgingstehuis voor be-
jaarden, omdat bij het voortschrijden der leeftijd de verzorging auto-
matisch zal overgaan in verpleging. Door middel van fysische therapie
zal  men de periode van verzorging en verpleging echter  zo  kort  moge-
lijk kunnen maken.

De aanvullende hulpverlening vanuit deze instituten, die een soepele
doorstroming tussen de onderscheiden afdelingen van het - nog te be-
spreken - bejaardencomplex mogelijk moeten maken, dienen echter wel
door een vast team van medicus/geriater, socioloog/gerontoloog en
psycholoog/psychiater, geassisteerd door een medisch maatschappelijk

1 ) Haaften, W.H. van: Over chronische 7iekenzorg en reactivering in het algemeenen in diaconaal verband, in: Diakonia, jrg.28, nr.3, maart 19, blz.75
2) Sunier, A.: Opneming en behandeling van geestelijk gestoorde bejaarden,  eenbegrensd probleem, in: Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, jrg.36, nr.4, 14februari 1958, blz.96
3 ) Alsvoor, blz.98
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werk(st)er, geleid te worden 1). Hierdoor zal een goede communicatie
met de maatschappij bewerkstelligd worden.

Samenvatting

In deze paragraaf zijn de drie algemeen aangepaste woonvormen
voor de huidige bejaarden onder de loupe genomen. Wij kwamen hierbij
tot de conclusie dat - wil men werkelijk spreken van een aangepaste

woonvorm - de bejaardenwoning opgenomen moet zijn in een groot or-
ganisch geheel van voorzieningen voor bejaarden. In verband hiermede
werd ervoor gepleit om ook de bejaardenwoning onder de Wet op de
Bejaardenoorden te laten vallen. Bij de bespreking van pension- resp.

verpleegtehuis zagen wij de elementen verzorging, verpleging en re-
activering naar voren komen. Deze bleken zulk een complexiteit in te
houden, dat wij, om geen schade aan de persoon van de bejaarde te
berokkenen, pleitten voor een eenheid in verzorging en verpleging.
Hoe deze complexiteit van materie haar weerslag kan vinden in een
gedifferentieerd patroon van op elkaar aansluitende aangepaste woon-

vormen, is hiermede nier rot uitdrukking gebracht.

In een volgende paragraaf zal getracht worden dit gedifferentieerd
patroon nader te analyseren, waarbij uitgegaan zal worden van de hui-
dige nomenclatuur van huisvestingsvormen voor bejaarden. De samen-

hangtussende onderscheiden woonvormen zal in eerste instantie slechts
in kwalitatief opzicht onderzocht worden.

§ 3. DE SAMENHANG IN KWALITATIEF OPZICHT DERONDERSCHEI-
DEN WOONVORMEN VOOR BEJAARDEN EN DE HIERMEE VER-
BAND HOUDENDE HULPINSTITUTEN

Reeds tallozen hebben de bejaardenhuisvesting tot object van studie
gemaakt. Helaas moet opgemerkt worden dat de hieruit voortvloeiende
huisvestingsvariaties elkaar niet aanvullen; integendeel, zij overlappen
elkaar en spreken elkaar zelfs tegen,

Het is bijzonder moeilijk deze varianten in een bepaald verband te

brengen, omdatde ordeningsprincipes meestal willekeurig gekozen zi jn.
Hiermede wil geen afbreuk gedaan worden aan hetgeen reeds bereikt

is. De gehele materie verkeert immers nog grotendeels in het experi-
rnentele stadiurn.

Toch is het zeer gewenst dat juist op dit terrein ordenend opgetre-
den wordt, omdat het nalaten van een dergelijke ordening alleen tot

1) Houthuyse, J.. Voorzieningen voor bejaarden in Amsterdam, in: Diakonia, jrg.
30, nr.2, februari 1963, blz.60
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gevolg zal hebben, dat de niet op elkaar afgestemde variaties  een  chao-
tische bejaardenhuisvesting zullen veroorzaken. Het gevolg hiervan
zal zijn dat talloze bejaarden nog op een verkeerde wijze gehuisvest
worden, hetgeen onverantwoord genoemd moet worden. Dit spreekt te-
meer, indien wij de kwantitatieve omvang van de groep bejaarden die
zich niet gelukkig voelt met zijn huidige huisvesting, voor ogen hou-
den (zie hoofdstuk I).

De hiernavolgende indelingsmogelijkheden kunnen wij onderschei-
den naar:
A. feitelijke indelingen;
B. normatieve indelingen.

Onder feitelijke indelingen verstaan wij instituties die ten dienste
van de bejaarden in het leven geroepen zijn, zonder dat hierbij uit-
drukkelijk aan bepaalde categorieen van bejaarden gedacht is.
Onder normatieve indelingen verstaan wij daarentegen instituties

voor bepaalde welomschreven categorieen van bejaarden.
Het is o.i. gemakkelijk in te zien dat de feitelijke en normatieve in-

delingen niet strikt gescheiden gehouden kunnen worden, omdat uit of
naast de feitelijke indelingen, normatieve indelingen kunnen voorkomen.
Een goed voorbeeld van het dooreenlopen van feitelijke en normatieve
indelingen achten wij de indeling van Peter Townsend. Hij onderscheidt
de institutionele huisvestingsvormen  naar de wijze van beheer, hetgeen
neerkomt op een feitelijke indeling.  Om  in deze bepaalde huisvestings-
vormen opgenomen te worden, moet men echter behoren tot een bepaal-
de categorie, zodat hierdoor het normatieve element naar voren komt.
De vraag of men tot een bepaalde categorie behoort, wordt bepaald
door de vraag, welke plaats men in de beroepsstratificatie inneemt en
welke graad van validiteit of gebrek men heeft.
1. Zo waren er, aldus Peter Townsend, in Engeland v r 1948: 'public

assistance institutions retained by local authorities' die sinds 1948
overgingen in 'small homes, run by local authorities'. Vervolgens
worden genoemd: 'Homes, run by voluntary bodies' en 'Homes, run
by private individuals'. De laatste twee soorten instituties worden
door de plaatselijke overheid geregistreerd en gecontroleerd. 1) De
'Public assistance institutions' waren meestal zogenaamde werk-
huizen 2)  die  na 1948 gesplitst werden in'Small Homes' en 'chronic-
sick  hospitals' 3)ook wel'long-stay annexes' genoemd  4). De 'Homes
run by voluntary bodies' werden onderscheiden in 'large religious
Homes' (generally mixed population of working class persons of
both sexes in varying degrees of infirmity), 'small religious Homes'

1) Townsend,  P.:  The last refuge, Londen  1962,  blz.8
2) Alsvoor, blz.23
3) Alsvoor, blz.35
4) Alsvoor, blz.177
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(infirm persons, sometimes only for middle class woman); 'Specia-
lized small Homes' (such as for the blind and the deaf); and 'secular
Homes' (middle class women). Townsend vermeldt 1): 'Towards  the
end  of  the 19th century pleas were made for cottage homes for de-
serving old people of blameless character (they fall largely on deaf
ears)'.

2. De Stichting Opbouw Drenthe onderscheidt ook op basis van de be-
heersvorm Diaconaal tehuis, Armentehuis, resp. Gemeente-tehuis

voor ouden van dagen, hoewel uit de gevoerde terminologie reeds

duidelijk moge blijken dat hier ook een normatief criterium gehan-
teerd wordt. Bepalend zijn hier de mate van welstand, resp. de le-

vensbeschouwing. Door dezelfde stichting worden ook woonvormen
die een speciale functie hebben, naar voren gebracht onder de sinds
recente datum geldende terminologie: Bejaardenwoning, Verzor-
gingstehuis en Verpleegtehuis 2).

3. Van der Poel en Terwindt ·3) onderscheiden eveneens uit hoofde van
een speciale functiede Service flat  en het Pensiontehuis, welke laat-
ste vorm onderscheiden wordt in verzorgingstehuis en verpleegte-
huis.

4.  Het Bouwcentrum te Rotterdam heeft de bejaarden normatief onder-
scheiden naar het al dan niet hulpbehoevend zijn, zowel in medisch
als sociaal opzicht, terwijl deze onderscheiding verder onderver-
deeld is op basis van het al dan niet behoefte hebben aan specialis-
tisch-medische hulp, welke hulp zowel licharnelijk als psychisch
geindiceerd  kan  zi jn  4).

5. Sunier wenst een medisch apparaat van selectie inzake de plaatsing
en overplaatsing van de bejaarden in en naar de verscheiden huis-

vestingsvormen. Bij zijn normatieve indeling onderscheidt hij pen-
siontehuizen, verpleegtehuizen, inrichtingen voor geesteszieken en
ziekenhuizen. De selectie geschiedt via de z.g. Geriatrische kli-

niek 5),die een afdeling is van het Algemeen Ziekenhuis te Amster-
dam. De kliniek werkt met een eigen geriatrische dienst, in het le-
ven geroepen door de afdeling Geestelijke Hygiene van de Gemeen-
telijke Gezondheidszorg en Geneeskundige Dienst te Amsterdam.  Het

1) Alsvoor, blz.432
2) Stichting Opbouw Drenthe: Huisvesting van Bejaarden  in de provincie Drenthe,

Assen 1953, blz,22
3) Poet, D.C.van der en J.G.F.Terwindt: Huisvesting en verzorging van Bejaar-

den in na de oorlog tot stand gekomen pensiontehuizen, naar de toestand in de
tweede helft van 1958, in: Stedebouw en Volkshuisvesting, jrg.40, no„10, oktober

1959, blz. 274

4) Bouwcentrum: Huisvesting van Bejaarden,  1953,  blz.6
5 ) Sunier, A.: Opneming en behandeling van geestelijk gestoorde bejaarden,  een

begrensd probleem, in: Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, jrg.36, no.4, 14
februari 1958, blz.97 e.v.
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verblijf in deze soort woonvorm is van tijdelijke aard, want de ge-
middelde verpleegduur in de geriatrische kliniek is slechts onge-
veer 2 maanden. In deze tijd vindt observatie, medische behandeling
en doorstroming plaats. Als resultaat van deze observatie en medi-
sche behandeling, heeft Sunier geconstateerd dat er bijna geen grens
te trekken is tussen chronisch lichamelijk zieke bejaarden en gees-
telijk gestoorde leeftijdsgenoten. Om deze reden gaat slechts + 10%
van de patienten  naar een psychiatrische inrichting, terwijl  35% naar
een'long-stay annex' gaat, waarbij deze vorm bedoeld is als speciale
voorziening voor geestelijk gestoorde bejaarden.  (35% gaat naar  huis
terug, terwijl 1 20% tijdens de behandeling overlijdt.)
Dr.Cosin vermeldt, in tegenstelling tot Sunier, dat + 45% tijdens de
behandeling overlijdt, + 40% naar huis terugkeert en + 15% naar een
'long-stay annex' gaatl).
De'long-stay annexes' in de gedachtengang van Sunier zijn huiselijke
woonvormen, waarin vastgehouden wordt aan lichamelijke en psy-..chische revalidatie. Ook de echtparen waarvan een der partners
geestelijke stoornissen gaat vertonen, worden opgenomen, evenals
debiele onmaatschappelijke bejaarden.
Wij hebben grote waardering voor deze opzet, omdat hier gepoogd
is de bejaarden zodanig via de verschillende institutionele vormen
te laten doorstromen, dat  zij  zo lang mogeli jk zichzelf blijven.  Niet-
temin moet opgemerkt worden, dat de sociale component bij de re-
validatiegedachte in feite ondergeschikt is gemaakt aan de medische
component. Een gelukkig verschijnsel bij de door Sunier gegeven op-zet achten wij evenwel, dat deonmaatschappelijke bejaarde niet zon-
der meer in een aparte inrichting geplaatst wordt. (Het Arnhemse
'Huis en Haard' voor maatschappelijk labiele en onmaatschappelij-ke personen 2) is o.i. geen gelukkig aspect van onze bejaardenhuis-
vestingsvormen), tenzij vaststaat dat de labiliteit c.q. onmaatschap-
pelijkheid door de betreffende bejaarde zelf veroorzaakt is, zodat
hij voor deze stoornis ook zelf verantwoordelijk te achten is. Zolang
echter de maatschappij zelf geheel of gedeeltelijk de oorzaak is van
de onmaatschappelijke gedragingen van zijn leden, achten wij het
onaanvaardbaar dat diezelfde leden op het einde van hun leven nog-
maals door dezelfde maatschappij sociaal uitgerangeerd worden.

6. Een aantal instituties waarbij het normatieve element een hoofdrol
speelt, is afkomstig van Oostvogel.
Tijdens het laatst gehouden Bejaardencongres te Scheveningen op
12 en 13 september 1963, bepleitte Oostvogel nl. een coordinatie-
centrum, waarin deplaatseli jke overheid en het particulier initiatief,

1) Rubbens-Franken, E.: De ouder wordende mens in onze samenleving, 1953, blz.
86

2) Alsvoor, blz.247
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werkzaam op het terrein van de bejaardenproblematiek, zitting zul-
len nemen. Dit centrum zal de bejaarden zo nodig dienen door te
verwijzen naar de Geriatrische afdeling van een ziekenhuis, terwijl
dit coordinatiecentrum dienstencentra - zoals er bijv. in 1964 te

**
Leeuwarden een gerealiseerd is - en adviesbureaus moet stimule-
ren. Hiernaast is er volgens Oostvogel een duidelijk gebrek aan zo-
genaamde 'day-hospitals' waarin bejaarden zeer tijdelijk opgeno-

men kunnen worden om hierdoor bijvoorbeeld de kinderen bij wie
de bejaarde verpleegd wordt, de gelegenheid te geven met vakantie
te gaan. Evenals Sunier, onderscheidt Oostvogel, bij de bejaarden
een lichamelijke, psychische en sociale component, waarbij ook
Oostvogel de nadruk legt op de medische component. Hij streeft
hierbij naar een z.g. gesloten circuit van behandelings- en doorver-
wijzingsmogelijkheden.

7. Morsink 1) komt bij een literatuuronderzoek tot de slotsom, dat nog
talloze instituties voor bejaarden op basis van normatieve criteria

gewenst worden. Blijkbaar bestaat er grote behoefte aan woonvormen,
waarin de revalidatie niet primair staat. Deze vormen staan midden
tussen de geriatrische afdeling van een ziekenhuis en een open huis-

vestingsvorm, b.v. de bejaardenwoning. Wij bedoelen hier de 'half-
way houses', ook wel 'reconvalescent-homes' genaamd, evenals de

'long-stay annexes', benevens  de z.g. 'geriatrische units'  en  rust-
huizen.
Andere door Morsink naar voren gebrachte woonvormen 2) zijn:
- tehuis voor moeilijk plaatsbaren (dit is blijkbaar de restfactor);

tehuis voor licht seniele dementen (vgl. Van Zonneveld);
- tehuis voor geestelijk onvolwaardigen (vgl. Koopal);
- tehuis voor krankzinnigen;
- tehuis voor a-socialen (ook sterk benadrukt in Friesland).
Hiernaast worden nog vermeld:
-  het pensiontehuis (vgl. het Bouwcentrum, slechts voor alleenstaan-

de mannen);
- het geriatrisch ziekenhuis met geriatrische polikliniek;
- het verpleegtehuis.
Als all-round systeem 3) tenslotte wordt in Morsink's rapport een

doorschuifsysteem van bejaardencentra gepropageerd, bestaande
uit een aantal woningen, organisatorisch verbonden met een bejaar-
denpension.

8. Munnichs heeft een normatief indelingscriterium ontworpen naar
sociale of medische indicatie, welke laatste indicatie kennelijk de

1) Morsink, H.J.A.: Rapport over een literatuuronderzoek naar enige grondslagen
voor maatregelen inzakede huisvesting van bejaarden in de gemeente Enschede,
oktober 1955. blz.12

2) Alsvoor, blz.8 e.v.
3) Alsvoor, blz.47
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psychische component insluit 1). Hoewel het doorstromingsprincipehier goed tot uiting komt, menen wij dat hier te weinig gedifferen-
tieerd te werk gegaan is.

9. DeNederlandse Federatie voor Bejaardenzorg heeft tenslotte in deze
veelheid van begrippen orde trachten te scheppen door, in overleg
met vertegenwoordigers van vele organisaties, een nomenclatuur  van
accomodatievormen voor bejaarden in Nederland op te stellen 2).
Zoals te verwachten is - wanneer men met organisatievertegen-woordigers overlegt - is deze nomenclatuur een terminologie van
het compromis geworden 3), waarbij een bejaardenpension bijvoor-
beeld tot de woningen gerekend wordt, terwijl de verpleegtehuizen
los van het ziekenhuiswezen gezien worden, ook al heeft men het
over verpleegtehuizen voor dubbel gehandicapten.
Nu wij aldus enig idee gekregen hebben van de talloze meningen op

het gebied van de indelingsmogelijkheden van huisvestingsvormen voor
bejaarden, zullen wij trachten de verschillende mogelijkheden  van  huis-vesting in onderling verband met elkaar te brengen.

Om de volheid van het bestaan te realiseren, moet de bejaarde zich
zolang mogelijk in de open dynamische maatschappij handhaven.  In  ver-
band hiermede zal het wenselijk zijn dat er een aantal adequate hulp-instituten in het leven geroepen worden, waardoor hij in deze handha-
ving gestaafd wordt.

Wij gaan hierbij uit van de gedachtengang, dat de volgende criteria
de variaties in huisvestingsvormen t.b.v. de bejaarden bepalen:
a.  e e n m e d i s c h c r i t e r i u m ; hierbij zal bepalend   zijn  of de  pa-

tient:
- volkomen valide,
- minder valide of
- invalide is.

b.  e e n p s y c h i s c h c r i t e r i u m; hierbij dient bepaald te worden of
de patient/client:
- geestelijk evenwichtig, stabiel,- geestelijk onevenwichtig, labiel,
- geestelijk zeer onevenwichtig, ernstig labiel ofwel instabiel is.
De verschillende vormen van labiliteit kunnen zowel aangeboren als
verworven zijn. De verworven labiliteit kan o.i. verschillende gra-den van onmaatschappelijk gedrag teweeg brengen.
Een oordeel over het onmaatschappelijk gedrag van een bepaalde

1) Munnichs, J.M.A.: Bejaardenhuisvesting en doorstroming, in: BeJaardenwerk,
jrg.9, no.4, augustus 1963, blz.93

2) Nomenclatuur van vormen van accomodatie voor bejaarden in Nederland, Den
Haag 1962, blz.2

3) Nomenclatuur van huisvestingsvormen, in: De Bejaarden, jrg.8, no.12, decem-
ber 1962, blz.202-203

145



persoon of gezin dient echter niet alleen voorbehouden te zijn aan
de hanteerder van het psychisch criteriurn, maar evenzeer aan de
hanteerder van het sociaal criterium, omdat erkenning van een wis-
selwerking tussen individu en rnaatschappij bij beoordeling van on-
maatschappelijk gedrag van groot belang is.

c. e e n s o c i a a l c r i t e r i u m;d e sociale status  zal  bij dit criterium
doorslaggevend zijn. Aan de hand van een beroepsstratificatie zal
vastgesteld kunnen worden, of de betreffende bejaarde, c.q. het be-
treffende bejaarde echtpaar behoort  tot:
- hoge klasse;
- midden klasse;
- lage klasse.
Voor deze drie criteria zijn zodanige waardeschalen op te stellen,

dat hierdoor de mogelijkheid voor de bejaarde om zich in de normale
maatschappij redelijkerwijs te handhaven, resp. aan te passen, in me-
disch, psychisch en sociaal opzicht tot uitdrukking gebracht wordt.
De meting van deze waardeschalen is een technisch vraagstuk van de
medicus/geriater,psycholoog/psychiater, resp. socioloog/gerontoloog.
- De medicus/geriater moet in staat geacht worden om een waarde-

schaal vast te stellen, lopend van valide via minder-valide naar in-
valide.

-  De psycholoog/psychiater is competent voor de bepaling  van de  waar-
deschaal, lopend van psychische stabiliteit, via labiliteit naar insta-
biliteit. Daar bepaalde vormen van labiliteit verschillende graden
van onmaatschappelijkheid kunnen insluiten 1), dient de socioloog bij
de bepaling van deze waardeschaal ook een bepaalde inbreng te heb-
ben.

- De socioloog/gerontoloog kan een waardeschaal ontwerpen met be-
trekking tot de beroepsstratificatie, zoals in hoofdstuk I reeds uit-
eengezet is.
Het verband tussen deze waardeschalen en adequate hulpinstituten

zouden  wi j als volgt willen leggen:
1. naarmate de validiteit afneemt,  zal de behoefte aan verplegings-

c.q. reactiveringsinstituten groter worden;
2. naarmate de totale psychische instabiliteit meer benaderd wordt,

zal de behoefte aan opname in gesloten verpleegafdelingen of K.Z.-
inrichtingen toenemen;

3. a. naarmate men zich moeilijker in de maatschappij kan handhaven,
zal de behoefte aan verzorgingsinstituten groter worden (horizon-
tale sociabiliteit);

b. naarmate men een hogere sociale status heeft, zal de behoefte

1) Naus, M.: Onderzoeknaar de onmaatschappelijkheid  in de Gemeente Roosendaal
en Nispen, uitgave van het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant, 1961

146



aan comfort en luxe meer als noodzakelijk ervaren worden. Aan
deze behoefte kan beantwoord worden door in de betreffende in-
stituten een zogenaamd klassesysteem te introduceren (verticale
sociabiliteit).

Zij die als deskundigen de waardeschalen opstellen, zijn practisch
ook de meest aangewezenen om als toelatingsteam  voor de betreffende
instituten op te treden. In principe heeft elke waardeschaal een even
grote inbreng, maar afhankelijk van de aard van het hulpinstituut zal
de waarde van de ene waardeschaal afnemen en van de andere toene-
men, b.v. bij verpleging prevaleert het gezichtspunt van de medicus,
maar bij verzorging prevaleert dat van de socioloog.

In tabel 53 hebben wij getracht onze gedachtengang in dezen tot uit-
drukking te brengen. De ingangen van het schematisch overzicht vor-
men de waardeschalen, terwijl de coordinatie van deze waardeschalen
tot uitdrukking gebracht wordt in bepaalde adequate woonvormen.

T a b e l   53

Hulpinstituten c.q. aangepaste woonvormen voor bejaarden

somatisch facet psychisch facet
+          +          -          +          +          -

-                              -

W + Normale Bejaarden Long-stay Normale Bejaarden  Long-stay
(1)

W woning woning annex woning pension annex
-

54 (chronisch (geestelijk
0= ziek) gestoord)
28
- co +  Bejaarden Bejaarden Open Bejaarden Verzor- Gesloten

3 ,3 - woning pension verpleeg- woning gings- verpleeg-
O 4 afdeling afdeling afdeling
-  5

.M - Bejaarden Verzor- Gesloten Bejaarden Open K.Z.-

  pension gings- verpleeg- pension verpleeg- inrichting
afdeling afdeling afdeling

+ Normale Bejaarden Long-stay
woning woning annex

(chronische                  ziek)
c + Bejaarden Verzor- Open
:- pension gings- verpleeg-
2 afdeling afdeling
2.

  - Long-stay Gesloten          K.Z.-
annex verpleeg- inrichting

(geestelijk afdeling
gestoord)

De tekens +, + en - geven de symbolische graadaanduiding der onderscheiden in-
delingscriterIa aan.
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Indien wij dit schema overzien, valt het volgende op:
1. de huisvestingsvormen vangen aan bij normale woningen en eindigen

bij de Krankzinnigeninrichtingen (K.Z.-inrichtingen);
2. de bejaardenwoningen gaan direct vooraf aan de bejaardenpensions.

Deze pensions worden uitgebreid met een aantal vleugels, waarin
verschillende soorten van behandeling kunnen plaatsvinden. Het be-
jaardenpension gaat zodoende bijna ongemerkt over tot reactivering,
resp. verzorging en verpleging.

Uiteraard zijn nog talloze variaties mogelijk,  b.v.:
de bejaardenwoningen kunnen
- verspreid gesitueerd zijn;
- in agglomeraties gebouwd zijn;
- in compacte massa bijeengebracht zijn: de service-flat.

Ook geven de indicatie-varianten  (+; 1;  -) nog tussenoplossingen  aan,
bijv. somatisch (1), psychisch (-) en sociaal (+) zou een keuze beteke-
nen tussen bejaardenwoning, de 'long-stay annex' (geestelijk gestoor-
den) en gesloten verpleegafdeling. Daar, naar wij menen, een harmo-
nische doorstroming een eerste vereiste is om te voldoen aan onze
gedachtengang, geven wij er de voorkeur aan om deze keuze zodanig
te doen geschieden, dat de reactiveringsmogelijkheden optimaal benut
worden. Wij opteren daarom voor de 'long-stay annex' in dit geval.

In het schema onderscheiden wij dus de volgende huisvestingsvor-
men:

a. normale woningen; hierin wonen de psychisch, fysiek en sociaal ge-
zonde bejaarden; volgens Oostvogel betreft deze groep 70% 1) van

alle bejaarden. De bejaarden die hiertoe behoren, zouden in principe
niet toegelaten moeten worden tot de andere huisvestingsvormen;

b. bejaardenwoningen (verspreid in agglomeraties en/of in service-
flats); hierin worden de psychisch volwaardigen gehuisvest, hoewel

men sociaal en/of medisch gesproken reeds min of meer permanent
aan het afglijden is. Uitdrukkelijk willen wij hier opmerken dat o.i.
niemand een bejaardenwoning geweigerd mag worden, omdat hij of zij
maatschappelijk min of meer recalcitrant is;

c. bejaardenpensions; deze huisvestingsvorm achten wij geschikt voor
die bejaarden, die psychisch in een min of meer permanent labiel

stadium zijn gekomen. Het is hierbij bovendien mogelijk dat ook de
fysieke krachten reeds aangetast zijn. Deze huisvestingsvorm is on-
afhankelijk van de sociale status der bejaarden. Via een klasse-sys-

1) Oostvogel, F.J.G.: Aanpassing  van het opnemingsbeleid met betrekking tot  het
bejaardenwerk in de wijk, Congres 'Bejaarden  in de samenleving', Scheveningen,
12 september 1963
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teem is het onderscheid in sociale status zinvol tot uitdrukking te bren-
gen;

d.  de 'long-stay annex'; deze woonvorm wordt onderscheiden    in   deafdeling voor chronisch zieken en de afdeling voor geestelijk ge-
stoorden. Hoewel er volgens Sunier eigenlijk geen scheiding gemaaktkan worden tussen chronisch zieken en geestelijk gestoorden, menen
wij toch dat het zinvol is om voor deze categorieen aparte vleugels te
creeren. Door deze gescheiden vleugels wordt het mogelijk, dat de
fysiek zieke bejaarde niet voortdurend hinderlijk geconfronteerd wordi
met de psychisch zieke bejaarde. Anderzijds komt het idee om dezecategorieen - weliswaar in aparte vleugels - in eenzelfde institutie te
huisvesten, tegemoet aan de medische bevindingen dat het onderscheid
tussen chronisch zieken en geestelijk gestoorden minder exact is dan
veelal verondersteld wordt. Door zowel voor de geestelijk gestoordenals de chronisch zieken, huisvestingsvormen te cre6ren die beide  aan-
geduid worden met het begrip 'long-stay annex' wordt benadrukt dat
deze medische bevinding erkend wordt.

De revalidatie-gedachte staat bij beide vormen in het brandpunt der
belangstelling. Het woord 'chronisch'  kan in dit verband in feite niet ge-bruikt worden, omdat het begrip chronisch eigenlijk bij voorbaat al een
capitulatie voor de ziekte inhoudt, waarbij men moeilijk nog van reva-
lidatie kan spreken. Op fysiek en psychisch gebied blijken de ervaringengelukkig aan te kunnen tonen dat revalidatie gunstige perspectieven
biedt. De betrokken bejaarden kunnen veelal weer zover gereactiveerd
worden, dat zij naar hun bejaardenwoning of bejaardenpension kunnen
terugkeren.

Hoewel wij de 'long-stay annex' dus zien als vleugel van een bejaar-denpension, is het niet nodig dat de patient/client ook direct uit het be-
jaardenpension afkomstig is. De afdeling 'chronisch' zieken wordt be-
volkt door psychisch stabiele, maar fysiek ongezonde bejaarden.  De  af-
deling geestelijk gestoorden  van de 'long-stay annex' wordt bevolkt  doorpsychisch gestoorde bejaarden die echter fysiek gezond zijn;
e. verzorgingsafdeling; medisch gesproken verblijven op deze afdeling

bejaarden   die   niet   meer voor reactivering in aanmerking komen;psychisch  zijn zij meestal labiel, terwijl zij zich in de open maat-
schappij slechts met grote moeite, of in het geheel niet, kunnen hand-
haven. De verzorging, zonder specifiek medische en/of psychische be-handeling, is hier primair;
f. open verpleegafdeling; met het begrip 'open' bedoelen wij te zeggen

dat deze afdeling nog vrij toegankelijk is. Het accent ligt hier op de
verpleging om redenen van psychische en/of medische aard. De toe-
stand van de bejaarde is zodanig, dat revalidatie hier geen perspec-tieven meer biedt. Hier is de grens bereikt van het voor bejaarden
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mogeli jk openhouden  van de dynamische maatschappij, omdat de nega-
tieve indicatie-varianten permanent gaan overheersen. De bejaarde is
hier meer afhankelijk dan op de verzorgingsafdeling, waar men een
veel  grotere vri jheid van bewegen heeft;

g. gesloten verpleegafdeling; dit  is een aparte vleugel van het pension-
tehuis. De daar vertoevende bejaarden zijn psychisch instabiel en

medisch min of meer invalide. Alleen om sociale redenen gaat men
niet naar een K.Z.-inrichting;
h. de K.Z.-inrichtingen; hier zijn tenslotte zowel de sociale als medi-

sche en psychische indicatie-varianten negatief met een hoofdaccent
op het psychisch negatieve.

Een logisch gesloten doorstromingssysteem van verschillende aan-

gepaste huisvestingsvormen, met hiermee in verband staande hulpin-
stituten, kan alleen effect sorteren wanneer de betrokken beleidsin-
stanties en de bejaarden zelf hieraan willen meewerken.

De volgende h u l p i n s t i t u t e n zijn nodig  om de bejaarde zo  lang
mogelijk in de maatschappij geintegreerd te houden. Wij zullen ze be-
knopt weergeven.
1. Er zal in eerste instantie een coordinatiecentrum moeten

komen, waarin de onderscheiden organisaties van particulier initia-
tief en overheid samenwerken. Dit coordinatiecentrum zal onder
leiding moeten staan  van  een team, bestaande uit medicus/geriater,

psycholoog/psychiater en socioloog/gerontoloog, die als zodanig de
drie indicaties vertegenwoordigen.

2.  Per wijk (regio, stadsdeel, dorp) stellen wijons een  ad v i e s bu re a u
voor, dat verbonden is aan het coordinatiecentrum om de bejaarden
op doeltreffende manier te kunnen verwi jzen. Dit adviesbureau dient
o.i. geleid te worden door een maatschappelijk werk(st)er die ten-
minste een reactiveringscursus gevolgd heeft. Overigens zullen wij
in  hoofdstuk IV nog nader terugkomen op  taak en plaats  van  de  maat-

schappelijk werk(st)er in de onderscheiden werksoorten van Maat-

schappelijk Werk.
3.  Het    coordinatiecentrum   zal   o.m.   tot taak hebben een d i e n s t e n-

c e n t r u m t e stimuleren (warme maaltijden e.d.), waardoor bejaar-
den zich veel langer kunnen handhaven in een zelfstandige woning.
De kosten van zo'n dienstencentrum worden goedgemaakt door de
alternatieve kosten, die gemaakt zouden moeten worden als de be-
treffende bejaarden  -  die door gebruik te maken  van de mogeli jkhe-
den van een dienstencentrum nu in hun woning kunnen blijven - af te
wegen tegen de kosten die voor een pension of een andere huisves-
tingsvorm gemaakt zouden moeten worden.

4. De pensions met de onderscheiden afdelingen (die desgewenst ook
in fasen gebouwd kunnen worden) zullen niet zo zwaar belast behoe-
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ven te worden als men per regio een zogenaamd 'day- hospital'
zou oprichten, d.w.z. een instituut, waarin de bejaarden incidenteel
verzorging en verpleging kunnen krijgen. Door deze mogelijkheid
zouden de bejaarden niet zo snel door familie of derden naar insti-
tuten afgestoten worden, omdat men weet dat bij acute gevallen of
in geval van vakantie het'day-hospital' ter beschikking staat. Vroeg-
tijdige intrek in bejaardenpensions  (met zijn onderscheiden afdelin-
gen) wordt aldus afgeremd. Zonodig kan een apart te bouwen vleugel
van het bejaardenpension ook als 'day-hospital' fungeren 1).

5. Ook 'night- hospitals', waar bejaarden 's-nachts kunnen ver-
blijven, terwijl zij overdag normaal 'thuis' zijn, kunnen een oplos-
sing zijn voor die vele bejaarden, die men liever niet meer 'alleen'
laat.

6.  Tegelijkertijd zijn nodig de zogenaamde g e r i a t r i s c h e k l i n i e-
k en. Het adviesbureau  kan  naar deze kliniek doorverwijzen.  Het
leidinggevend team van het coordinatiecentrum zal ook hier leiding
moeten geven. Deze kliniek observeert de bejaarde om te bepalen
voor welke huisvestingsvorm hij of zij in aanmerking komt. Tege-
li jkertijd kan poliklinische reactivering op medisch, psychisch,en
sociaal terrein plaatsvinden. Indien dit gewenst geacht wordt, kan
ook doorverwezen worden naar de 'long-stay annexes' (zie aldaar).

7.  Eventueel  kan een intensievere behandeling plaatsvinden op de  g e-
riatrische a fdeling van een ziekenhuis, welke afdeling weer
onder leiding staat van het bovengenoemde team.

E  Om tenslotte een soepele doorstroming te bevorderen,  zijn nog nodig
zogenaamde 'half -way houses', waarin menopadvies van het
coordinatieteam vanuit de geriatrische afdeling of 'long-stay annex'
geplaatst wordt, om van daaruit voorbereid te worden op de meest
aangewezen huisvestingsvorm. Ook zulk een 'half-way house' zou
als vleugel van een bejaardenpension gebouwd kunnen worden.

Conclusie

In het voorafgaande hebben wij in kwalitatief opzicht getracht har-

1) a. Oostvogel,  F.J.G.: Het gesloten circuit van dienst- en zorgverlening,  in:  Be-
jaardenwerk, jrg.11, no.1, januari/februari 1965, blz.12-13
- Zoals het DIENSTENCENTRUM vanuit de WlJK georganiseerd wordt. zo

wordt het daghospitaal vanuit de INSTrrUTEN georganiseerd.
- Ook bij de PSYCHIATRISCHE INRICHTINGEN komt het z.g. dag- of nacht-

centrum tot ontwikkeling:
gedurende de dag: arbeids- en bezigheidstherapie.
gedurende de nacht: nachtverpleging.

b. Bejaardenwerk maart/april 1965, blz.38-39:
Het EERSTE DAGZIEKENHUIS voor geestelijk gestoorden staat in Heemstede.
Hetdagziekenhuis moet gezien worden  als een SOCIALE  VOORZIENING  in de
maatschappij en niet als een uitbouw van de psychiatrische inrichting. Wij
hebben hier te maken met SOCIALE PSYCHIATRIE.
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monie te brengen in de gedifferentieerde huisvestingsvormen en de
hiermee verband houdende hulpinstituten. Wij kwamen hierbij tot de
conclusie, dat drie criteria maatgevend  zijn  voor een aangepaste  huis-
vestingsvorm, t.w. een medisch, psychisch en sociaal criterium.

In een gedifferentieerd huisvestingspatroon is het verticale sociale
criterium tot uitdrukking te brengen via het z.g. klassesysteem, omdat
hierdoor tegemoet gekomen kan worden aan de sociale status der be-
treffende bejaarden.

Wij betoogden, dat de onderscheiden huisvestingsvormen en de hulp-
instituten een zodanig gesloten opnamesysteem, c.q. aangepast hulp-
systeem moeten vormen, dat een efficiente doorstroming van hiervoor
in aanmerking komende bejaarden verzekerd is. Het gevolg hiervan zal
zijn dat de bejaarden zich zo lang mogelijk in de open maatschappij
kunnen blijven integreren, c.q. handhaven.

Voor welke huisvestingsvorm een bejaarde in aanmerking komt,
achten wij ter beoordeling aan de deskundigen die de betreffende crite-
ria in waardeschalen tot uitdrukking kunnen brengen, t.w. medicus/
geriater, psycholoog/psychiater en socioloog/gerontoloog.

Deze indicaties dienen in totaliteit als een complex geheel beoordeeld
te worden. We krijgen hierdoor a.h.w. een ruimtelijke beoordeling,
voor te stellen als een stereometrische figuur:

---r------ -31
Psychisdhe indicatie     ---/-----F-------7,

A          |   Sociale iAdicatie 'A--------,-----4
1 //M/ 4--P-hysieke indicatie

Deze beoordelingswijze wijkt af van de huidige gangbare methode,
die  wij als volgt planimetrisch zouden willen voorstellen:

Psychische/Sociale indicatie

IMedische indicatie

Het nadeel  van de huidige methode achten  wij, dat 6fwel de medisch-
sociale indicaties, 6fwel de medisch-psychische indicaties een rol spe-
len, zonder dat men inzicht krijgt in de wijze waarop de sociale en
psychische indicaties elkaar beinvloeden 1). Deze laatste twee indica-

1) Enquete-verslag van de gerontologische Commissie der K.V.B.: Verzorgings-
behoeften van bejaarden  in het Bejaardentehuis, 1963, blz.10: Opname-indicaties
in een verzorgingstehuis:

152



ties worden bovendien veelal vermengd gehanteerd. zonder ze uit-
drukkelijk te onderscheiden 1).

De door ons bepleite 'ruimtelijke beoordeling' kan door de onder-
scheiden deskundigen, middels  de door hen ontworpen waardeschalen,
uitgedrukt worden in een puntensysteem, waarbij elke waardeschaal in
principe hetzelfde aantal punten krijgt, waardoor de gelijkwaardigheidder betreffende indicaties tot uitdrukking gebracht wordt 2).

De deskundigen kunnen voor elke huisvestingsmogelijkheid dan eenaantal normen bepalen, die nationaal gehanteerd moeten worden. Af-
hankelijk van de praktijkervaring kunnen deze normen meer gespeci-ficeerd worden 3).

1.  geestelijke of lichamelijke invaliditeit;
2. sociaal isolement;
3. psychische gestoordheid;
4. het niet meer in staat zijn aan de sociale eisen van de omgeving te voldoen;
5. gebreken in de persoonlijkheidsstructur.
blz.36: bedlegerig bleken te zijn 6,8%

volledig hulpbehoevend 9,5% van 19.068 bewonersgedeeltelijk hulpbehoevend 23,7% (vlgs opgave van directies)huishoudelijke verzorging be-
hoevend 43,6%

blz.45: zwaar dement bleken te zijn 5,2%licht dement bleken te zijn 12,49 van 19.068 bewoners
niet dement bleken te zijn 79,8% (vlgs opgave van directies)
onbekend 2,6%Uit het rapport blijkt niet hoe de categorieen, genoemd op blz.36 en 45, in elkaar

grijpen.
1) Publicatie no.2 der K.V.B.: Het opnamebeleid in de verzorgingstehuizen, 1965:Onderscheiden worden lichamelijke en psychische criteria (blz.5,6-7), terwijl

de rapporten van maatschappelijk werk(st)er en arts de urgentie bepalen metbehulp van een (niet nader aangeduid) puntenstelsel.
*  Het  lijkt ons te enenmale buiten de competentie  van een maatschappelijk  wer-

k(st)er om psychische criteria te hanteren.
2) Op leeftijd, maart/april 1965, blz.48: Mr. J.C.Bakker. hoofd van de Gemeente-

lijke Stichting Huisvesting Bejaarden. hanteert invulformulieren, die hij door de
bejaarden zelflaat invullen (al dan niet  met  hulp). De opgegeven informatie wordt
gewaardeerd met punten. Zij die er het slechtst aan toe zijn, krijgen de meeste
punten. Diegenen die het hoogste aantal punten behaalden, werden daarna be-
zocht.
Medisch moet worden beoordeeld of het verzorgingstehuis dan wel de zelfstan-
dige woonvorm de meest gedigendeis, tenzij uitsluitend de sociale indicatie aan-
wezig is; in dit geval kan met een keuring voor opname volstaan worden.
* Hoewel wij graag hadden gezien dat expliciet tot uitdrukking was gebracht dat

een medische indicatie voor opname pas geeffectueerd kan worden als deze
opname ook sociaal verantwoord is, willen wij toch stellen dat dit puntensys-
teem, waar de bejaarde zelf aan kan meewerken, een voorbeeld ter navolging
genoemd mag wordent

3) a. Op leeftijd, maart/april 1965, blz.48: Bij de toewijzing van BEJAARDEN-
WONINGEN geldt het criterium dat men op medische of sociale indicatie nog
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Elke huisvestingsvorm krijgt zodoende tot functie een zinvol deel te
zijn van de totale opvangmogelijkheid voor de bejaarden 1), terwijl de
indicatiestelling ten aanzien van individuele bejaarden automatisch de
meest gedigende woonvorm oplevert.

De volmaakt onvruchtbare strijd om indicatiestellingen voor aparte
verzorgingstehuizen, c.q. verpleegtehuizen te ontwerpen 2), kan in de-
ze opvatting achterwege blijven. Immers beide vormen zijn een zinvol
deel van een groot bejaardencomplex, waardoor de bejaarde geen ge-
weld aangedaan behoeft te worden, om op oudere leeftijd nog talloze
malen te verhuizen.

Onbeantwoord blijft hierbij echter de vraag, in hoeverre de onder-
scheiden woonvormen dan in kwantitatief opzicht samenhangen. Het is
uitermate relevant deze vraag te beantwoorden, daar afhankelijk van
deze beantwoording, de nodige voorzieningen gepland kunnen worden.
In een volgende paragraaf zullen wij nader op dit vraagstuk ingaan.

geacht mag worden zich een aantal jaren zelfstandig te kunnen handhaven.
Bij het VERZORGINGSTEHUIS moet uitde medische of sociale indicatie blij-
ken, dat men zijn eigen huishouding niet meer kan voeren, maar dat men nog
wel een zekere zelfstandigheid bezit.
* De zelfstandigheid waarover sprake is zowel bij bejaardenwoningen als

verzorgingstehuis impliceert kennelijk de psychische indicatie.
b.  Enqu6te-verslag van de Gerontologische Commissieder K.V.B.. Verzorgings-

behoeften van bejaarden in het Bejaardentehuis. 1963, blz.43-44:
Volledig hulpbehoevend is hij die geholpen moet worden bij:
1. het aan- en uitkleden, en
2. het zich wassen, en
3. het eten, en

4. het naar de W.C. gaan.
G e d e e l t e l i j k h u l p b e h o e v e n d   is  hij die maximaal drie  van de  vier  bo-
vengenoemde handelingen niet kan verrichten.
Hij die zijn KAMER kan SCHOONHOUDEN of TENMINSTE KOKEN, kan in
aanmerking komen voor een bejaardenwoning.
* In onze gedachtengang behoeft deze z.g. 'kook-validiteit' NIET aanwezig

te zijn, daar het te credren dienstencentrum een warme-maaltijden-cen-
trale in het leven kan roepen.

1) a. Enquete-verslag vandeGerontologische Commissieder K.V.B.: Verzorgings-
behoeften van bejaarden in het Bejaardentehuis, 1963, blz.9: De functie van
het verpleegtehuis is revaliderend.
* Inonzeopzet behoort in de 'long-stay annex' de revalidatie plaats te vin-
den.

b. Op leeftijd. maart/april 1965, blz.48: Voor chronisch zieken acht men het
verpleegtehuis de gewenste vorm.
* Deze zienswijze komt overeen met onze opzet.

2)  a.  Enqu&te-verslag van de Gerontologische Commissieder K.V.B.. Verzorgings-
behoeften van bejaarden in het bejaardentehuis. 1963, blz.6:
Taak van het VERZORGINGSTEHUIS (beknopt):
- huiselijke ziekenverzorging;
- zorg voor intercurente ziekten (voorbijgaande ziekten);
- terminale zorg (behoudens specialistische hulp).
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Taak van het VERPLEEGTEHUIS (belmopt):
- verplegen van pationten i.v.m. ziekte aan bewegingsapparaat;
- verplegen van dubbel gehandicapten;
- klinisch revalideerbare/reactiveerbare bejaarden opnemen;
- opnemen van bejaarden, komend uit de wijk, die direct voor terminale zorg

in aanmerking komen.
Alsvoor, blz.8:
- Indien de PROGNOSE QUA VALIDITEIT GOED IS, dient de bejaarde op een

reactiveringsafdeling van het verpleegtehuis of verpleegafdeling  van het  ver-
zorgingstehuis te worden gerevalideerd.

- ts de PROGNOSE SLECHT QUA LEVENSKANSEN. dan dient de bejaarde in
een verzorgingstehuis te worden opgenomen.

- Is de PROGNOSE SLECHT QUA VALIDITEIT, dan dient in overleg met de
bejaarde een keuze te worden gemaakt.

*  Uit  de taak- en prognosestelling moge weer blijken  dat de medische indica-
tie in feite bepalend is voor de huisvestingsvorm van de bejaarde. hetgeen
wij in strijd achten met de persoonlijkheidswaarde van de bejaarde, omdat
deze niet alleen fysisch. maar ook psychisch, sociaal en metafysisch be-
paald is.

b. Zonneveld, R.J.van: Vraagstukken rondom de gezondheidszorg voor bejaar-
den, in: Huisarts en Wetenschap, april 1965, blz.135:
INDICATIESTELLING:
- Er moet gesproken worden van een VERPLEEGTEHUIS, wanneer het niet

primair om specialistische zorg  gaat  (deze kan alleen  maar in ziekenhuizen
geboden worden), maar vooral om DESKUNDIGE, VERPLEEGKUNDIGE
ZORG.

- Er moet gesproken worden van een VERZORGINGSTEHUIS, wanneer de
MAATSCHAPPELIJKE zorg op de voorgrond staat.

*  Het komt ons  voor dat het bieden van maatschappelijke  hulp  via een bejaar-
denverzorgster en het bieden van verpleegkundige zorg via een ziekenhelp-
ster hoogstens duidt op een functie-onderscheiding. In de praktijk zal ech-
ter aan beide zorgsferen tegelijk behoefte zijn. Indien wij aan het levensge-
luk van de bejaarden denken dan wordt het duidelijk dat het zinvoller is de
functionarissen samen te brengen ten dienste van de bejaarden, dan de be-
jaarden ten dienste van de functionarissen te scheiden.

c. N.F.B.: Werkgroep herziene indicatiestelling: 'Opnemingsbeleid'. Den Haag
1964, blz.12:
INDICATIESTELLING VERZORGINGSTEHUIS:
1. Wanneer een bejaarde zich in eigen ruimtelijk leefmilieu of elders buiten

een verzorgingstehuis niet op verantwoorde wijze kan handhaven en de
behoefte aan hulp om zich zelfstandig te kunnen handhaven in het eigen
leefmilieu zo groot is, dat noch de hulp van diegenen, die de bejaarde het
naast staan (familie, buren, vrienden), noch het bejaardenwerk in de wijk
toereikend  zijn;

2. vereenzaming, voorkomende zowel bij hen die alleen wonen. als bij hen
die leven in gezinsverband, kan een indicatie tot opneming vormen. Volgens
de Heer Wartena is ook het enkel alleen-wonen een indicatie voor het ver-
zorgingstehuis (minderheidsstem).

INDICATIESTELLING VERPLEEGTEHUIS:
Wanneer en zolang in de behoefte van een bejaarde aan de noodzakelijke ver-
pleegtechnische voorzieningen en bijstand (b.v. medische behandeling, ver-
zorging, verpleging, reactivering enz.) - of een verzachting van het lijden in
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§ 4. DE KWANTITATIEVE SAMENHANG DER ONDERSCHEIDEN
WOONVORMEN VOOR BEJAARDEN

Volgens Dr. Anna Goeken kan op grond van voorzichtige schattingen
gesteld worden, dat de behoefte aan bejaardentehuis-bedden op  het  plat-
teland gedekt is, wanneer 4%  van de bejaarden kan worden opgenomen;
in geindustrialiseerde gebieden is dit 5 tot 6% en in de grote stad 8%.
Hierbij is voor de grote stad dit cijfer nog te differentieren in 2,596
voor   'Wohnheimplatze',    4,2% voor bejaardentehuizen   en   1,6%  voor
verpleegtehuizen 1).

Van Zonneveld  komt  tot de conclusie, dat  14,6% van de bejaarden in
een pensiontehuis geplaatst zou moeten worden;  3,4% zou naar  een ver-
pleegtehuis moeten en 0,596 naar een ziekenhuis 2).

In 1958 stelt Diederich dat er in kleinere en middelgrote gemeen-
ten een zodanige opnamecapaciteit moet zijn, dat + 12% van de bejaar-
den in tehuizen opgenomen moet kunnen worden 3).

Het Opbouworgaan in Noord-Brabant  gaat  in  1957  uit  van de stelling,
dat 10% der bejaarden  in een pensiontehuis gehuisvest dient te worden,
terwijl 2% van de bejaarden in een verpleegtehuis terecht zou moeten
komen 4).

De Centrale directie voor Volkshuisvesting en Wederopbouw geeft  in
1953 ook reeds  de 2% voor verpleegtehuizen  aan, maar meent dat  8% in
pensiontehuizen dient opgenomen te worden 5). Dezelfde directie haalt
in een door haar uitgegeven rapport in 1949 Gottfried Feder aan, die
tot de conclusie is gekomen, dat op een bevolking van 20.000 personen
+ 140 bejaarden opgenomen moeten worden in speciaal gecreeerde te-
huizen 6). Indien men er van uitgaat dat in die tijd + 7% van de bevol-
king bejaard was, komt dit neer op + 10% van de bejaarden. In ver-

het eigen ruimtelijk leefmilieu of verzorgingstehuis - niet meer op bevre-
digende wijze kan worden voorzien.
* Alleen al het feit dat VERZORGING een indicatie voor een verpleegtehuis

kan zijn, maakt het o.i. duidelijk dat verzorging en verpleging tot een kunst-
matig isolement leiden, terwijl het leven zelf eist dat zij als eenheid opge-
vat worden.

1) Janssen, A.: Meer differentiatie in woonvormen voor bejaarden, in: Bejaarden-
werk, jrg.9, mei/juni 1963, blz.74

2) Zonneveld, R.J.van: Huisvesting ten behoeve  van de bejaarden: medische  en  so-
ciale aspecten. Praeadvies op het congres inzake het bejaardenvraagstuk,  Sche-
veningen 1956. blz.80

3)  Dusarduyn, W.: De behoefte  aan r.-k. pensiontehuizen voor bejaarden in Zeeland,
april 1960, blz.10

4) Alsvoor, blz.10
5) Alsvoor, blz.9
6) Centrale Directie van de Wederopbouw en Volkshuisvesting: Huisvesting van

bejaarden, 1949, blz.58
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band met de opkomst van de bejaardenwoning moet, volgens P.Visser,
deze   10%-vuistregel 7% worden   1).

De arts Sunier betoogt in 1958 dat 3 a 4% van de bejaarden chronische
verpleging of verzorging nodig heeft: Uitgaande van het feit dat %396
van de bevolking bejaard is, zou volgens hem 1&% van de bejaarden
een plaats moeten vinden in een ziekenhuis. 3% van de bejaarden moetnaar een verpleegtehuis (een verzorgingstehuis zou dus +*% van de
bejaarden moeten opnemen), terwijl  1%  van de bejaarden  in een inrich-
ting voor geesteszieken thuishoort. In de z.g. 'long-stay annexes'  (afde-
ling geestelijk gestoorden), waarin  35% van de patienten  van een geria-trische kliniek belanden, wordt momenteel + 1% van de bejaarden ver-
pleegd, verzorgd en gerevalideerd. Bij een goede doorstroming zou ditlaatste percentage tot de helft gereduceerd kunnen worden 2). Daarvolgens Sunier 1 1% van de bejaarden in inrichtingen voor geesteszie-
ken  thuishoort,  zou dit er op wijzen dat bij goede doorstroming *96
van de bejaarden in een zogenaamde 'long-stay annexe' verblijft, ter-wijl de andere *96 van de bejaarden in een K.Z.-inrichting verpleegd
wordt.

In Amsterdam constateerde men 3) in 1944 dat 4,6% van de bejaar-den algeheel verzorgd werden, terwill 2,2% (= 1300 bejaarden) in z.g.
hofjes woonden (totaal 504 woningen).

De Stichting Opbouw Drenthe schat in 1953 dat in Drenthe + 4% vande bejaarden thuis niet verpleegbaar is, vanwege lichamelijkeof gees-
telijke invaliditeit 4).

Volgens studies van het Engelse Ministerie van Volksgezondheid, envan Thompson, Lowe en Mc.Keown zal in Groot-Brittanie en Ierland
2 a 2,5% van de bevolking verpleegd moeten worden wegens chronischeziekte. Bovengenoemde cijfers worden door Thompson c.s. nog onder-
scheiden  in  *960 voor de ziekenhuizen,  *%00 voor de psychiatrische in-
richtingen en 1* 0voor verpleegtehuizen 5).In 1954 kwam Schreuder door een sociaal-geneeskundig onderzoek
in Zuid-West-Friesland totde conclusie, dat maximaal 4,2% der bejaar-den in verpleeginrichtingen thuishoort, terwijl 0,76% der bejaarden op

1) Janssen, A.: Meer differentiatie in woonvormen voor bejaarden, in: Bejaarden-werk, jrg.9, mei/juni 1963, blz.10
2) Sunier, A.. Opneming en behandeling van bejaarden, een begrensd probleem, in:Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde. 14 februari 1958, blz. 96, 99-100
3) Economisch-Statistische Berichten 1944, blz.80
4) Stichting Opbouw Drenthe: Huisvesting van bejaarden in de provincie Drenthe,Assen 1953, blz.11
5) Morsink, H.J.A.: Literatuuronderzoek naar enige grondslagen voor maatrege-len  inzake de huisvesting van bejaarden  in de gemeente Enschede, oktober  1955,blz.20
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geriatrische afdelingen geplaatst zou moeten worden  1). Lord Amulree
schat de behoeften aan geriatrische bedden op 0,5 tot 0,75% van de be-
jaarden 2), hetgeen goed overeenkomt met de onderzoekresultaten van
Schreuder.

Indien wij de bovenstaande gegevens in een schematisch overzicht
samenvatten komen wij, rekening houdende met de in de vorige para-
graaf voorgestelde huisvestingsvormen, tot het resultaat, dat in tabel
54 is weergegeven.

Deze gegevens hebben, zoals aangegeven, betrekking op Duitsland
(platteland, industrialiserende gebieden, resp. grote stad), Engeland

(2 maal), Ierland (1 maal), Nederland (6 maal), de provincie Noord-
Brabant (1 maal) en Drenthe (1 maal), en tenslotte op een regionaal
gebied, t.w. Zuid-West-Friesland (1 maal) en een regio in het alge-
meen (Feder).

Wij achten deze onderzoekingen dermate gespreid en gedifferenti-
eerd, dat wij ze in hun totaliteit voldoende representatief achten om
een werkhypothese te verkrijgen over de kwantitatieve verhoudingen
der verschillende huisvestingsvormen ten behoeve van bejaarden.

Indien wij daarom de onderling afwijkende cijfers  voor elke woonca-
tegorie met behulp van rekenkundige gemiddelden trachten te benade-
ren, krijgen wij de volgende 'richtcijfers' als werkhypothese:
A     BCDEFGHI     J

*96 28% 91% 1% i% 1% 1% 1% 2/0le
Uit het Roosendaalse onderzoek (zie hoofdstuk I) bleek, dat een di-

recte vraag naar bejaardenwoningen hadden: 26,2% van alle bejaarden;
4% van de bejaarden wilde direct naar een pensionhuis en 1,796 moest
direct opgenomen worden in een verpleeg- c.q. verzorgingstehuis. Indien
wij hierbij bedenken dat 4,9% van de Roosendaalse bejaarden reeds

verzorging geniet  in de bejaardenafdeling van het Ziekenhuis Charitas,
dan volgt uit ons sociografisch onderzoek:

A     BCDEFGHI      J
/

-     26,296    490              6,696 (= 1,796 + 4,9%)              -
Het is met de huidige gegevens niet waar te maken, dat deze 26,2%

van de groep bejaarden ook werkelijk naar aangepaste woningen, d.w.z.
bejaardenwoningen of service flats verlangt. In hoofdstuk  I is reeds  de
veronderstelling uitgesproken, dat hier veeleer sprake is van een al-

1) Zonneveld, R.J.van: Huisvesting ten behoeve van de bejaarden: medische en so-
ciale aspecten. Praeadvies op het congres inzake het bejaardenvraagstuk, Sche-
veningen 1956, blz.80

2) Morsink, H.J.A.: Literatuuronderzoek naar enige grondslagen voor maatregelen
inzake de huisvesting van bejaarden in de gemeente Enschede, oktober 1955,
blz.19
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gemeen onbehagen over de feitelijke woonsituatie.
Gesteund door persoonlijke ervaringsgegevens, achten wij  het  waar-schijnlijk dat, hoewel de redle vraag naar bejaardenwoningen, resp.bejaardenpensions per regio waarschijnlijk zal varioren, de totaliteit

Van de vraag naar bejaardenwoningen, resp. bejaardenpensions een ge-middelde te zien zal geven,  dat  in zijn algemeenheid richtinggevend is.
Indien  wij  uit de werkhypothese aannemen dat  C+D=  111%, dan  kan,

uitgaande van ons onderzoek, waarin D op 4% bepaald werd, geconclu-deerd worden dat  C op 7*% gesteld moet worden. Hierdoor wordt  tege-
moet gekomen  aan het reeds door Visser geconstateerde  felt,  dat meeraandacht besteed moet worden aan de bouw van bejaardenwoningen.Peter Townsend 1) constateerde in 1951 dat 2,2% der bejaarden in
Engeland verpleegd werd, terwijl  1% in pensiontehuizen verbleef (totaal
3,2%).   In 1961 waren deze cijfers  resp.  1,8%  en 1,496, zodat geconclu-
deerd kan worden dat de bejaarde verpleeg-pensionbevolking in totaal
gelijk was gebleven.

De pensionbevolking hebben wij, volgens ons sociografisch onder-
zoek, bepaald op 4% der bejaarde bevolking, terwijl de verpleegde c.q.
verzorgde bejaarden 6,6% van de bejaarden bleek uit te maken (E t/m
I). Volgens onze werkhypothese zouden de woondifferentiaties E t/m I
daarentegen 4%% van de bejaarden moeten huisvesten. Indien wij deuitkomsten van ons sociografisch onderzoek middelen met de gegevensvan onze werkhypothese, dan concluderen wij dat de differentiaties be-
doeld onder E t/m I ongeveer  5*96  van de bejaarden moeten huisvesten.
Indien wij bovendien rekening houden met het feit, dat volgens ons on-
derzoek  1,7%   van de bejaarden  (af te ronden op 1*%) direct verzorgd
moest worden (G), terwijl blijkens de werkhypothese de woondiffe-
rentiaties E, F, H en I praktisch hetzelfde aantal bejaarden huisves-
ten, dan komen wij tot de volgende conclusie:
A    BCDEFGHI     J

26:2% Sh'96
*                                                                            /

1%   18*%+71% 4% 1%   196   1·8%   1%   1%   *96
lf*90

35;796

De 184% van de C-categorie is die groep bejaarden, die wel een
vraag hebben naar een andere woonsituatie, maar waarvoor een be-
jaardenwoningof een 'service-flat' nog geen  eis  is. Een poging om deze
groep meer in het maatschappelijk leven te integreren, zal veel on-
lustgevoelens kunnen wegnemen. Deze categorie kan in normale wo-
ningen (A) gehuisvest blijven, hetgeen niet wegneemt dat ook deze wo-

1) Townsend, P.: The last refuge, London 1962, blz.80.
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ningen bepaalde algemene voorzieningen vereisen, afgezien van de
vraag of de bewoner al dan niet bejaard is. Wij denken hier b.v. aan
centrale verwarming, badkamer, verlaging of weglating van drempels,
dubbele ramen ter voorkoming van warmteverlies enz.

Volgens het Bouwcentrum te Rotterdam 1) dient elke verpleegeenheid
24 tot 30 pati6nten te omvatten. Deze regel toepassend op onze verde-
lingssleutel, krijgen wij het volgende complex:
Bejaardenwoningen 71% = 186 personen
Pensionafdeling 4 % =  96 personen
'Long-stay annex'

(chronisch zieken) 1 % =  24 personen
'Long-stay annex' + 230 personen

(geestelijk gestoorden) 1 % =  24 personen
Verzorgingsafdeling 16% =  36 personen
Open verpleegafdeling 1 % = 24 personen
Gesloten verpleegafdeling 1 % =  24 personen

Los van dit complex dient een g e r i a t r i s c h e p o l i k l i n i e k  te be-
staan - eventueel verbonden  aan een ziekenhuis met g e r i a t r i s c h e
a fd eling  - met een minimum capaciteit van 18 bedden (B = *%).

Voor een goed functioneren van een als boven bedoeld bejaardenhuis-
vestingscomplex is, zoals reeds uiteengezet, dringend gewenst een

zogenaamd 'half-way house', ook wel overgangsafdeling ge-
naamd, waar de bejaarden verblijven, voor zij terug naar huis of naar
een bepaalde afdeling van het bejaardencomplex gaan.

Als aanvaardbaar uitgangspunt noemt het rapport van het Bouw-
centrum 2) een verhouding 3:2 voor het aantal verpleegpationten ten
opzichte van het aantal overgangspatienten. Daar in de afdelingen E,  F,
H  en  1 verpleegd wordt,  moet de overgangsafdeling dus 4 x 24 x 2/3 =
64 personen kunnen opvangen.

Hetdoorons voorgestanegedifferentieerdebejaar-
dencomplex omvat, blijkens het voorgaande:
a. pensionafdeling voor + 100 personen (D = 4%)
b. verpleegafdeling voor + 100 personen (E+F+H+I = 4%)
c. overgangsafdeling voor + 65 personen (2/3 x 4% =2*90)

d.  verzorgingsafdeling         voor  + 35 personen  (G  =  1  %)

Totaal + 300 personen
(= 12% van de bejaardenbevolking)

Indien de bejaarden  + 10%  van de bevolking uitmaken,  is een derge-
lijk project te realiseren op gemeentelijk of regionaal niveau van
+ 25.000 inwoners 3). Vanzelfsprekend zal hierbij een grote mate van

1) Bouwcentrum: Verpleegrehuizen, Rotterdam 1955, blz.24
2) Alsvoor, blz.66

3) Contactsectie Bejaardenzorg der Nederlands Hervormde Kerk: Dienstverle-
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soepelheid in uitvoering voorop moeten staan. De werkhypothese ga-
randeert immers niet, dat per regio de door ons gevonden verhoudin-
gen de werkelijkheid representeren.

Terzijde zij opgemerkt, dat voor een dergelijk gedifferentieerd  woon-
complex het aantal benodigde personeelsleden, inclusief directiestaf,
+ 85 personen zal bedragen  1). (In hoofdstuk IV willen wij op dit perso-
neelsaspect nader terugkomen.) In deze constructie zal er bovendien
een redelijke verhouding moeten bestaan tussen het aantal op te nemen
echtparen en alleenstaande bejaarden.

Volgens ons onderzoek staan er bij de vraag naar pensionbehuizing
tegenover 3 gehuwde bejaarden, 10 alleenstaande bejaarden. Een pen-
sionofdeling  van 96 personen  zou, op basis  van deze cijfers, dus plaats
moeten bieden aan minstens 11 echtparen  (3 : 10  =  22 : 74).  In de huidige
bouwopvattingen wordt o.i. te weinig rekening gehouden met bejaarde
echtparen. Hoewel volgens onderzoekingen van Van der Poel en Ter-
windt teveel tweepersoonskamers door alleenstaanden bezet worden  2),
behoeft dit immers niet te betekenen dat er dus teveel tweepersoons-
kamers zijn. Het is immers net zo goed mogelijk dat de opnamepoli-
tiekder onderscheiden tehuizen zodanig  is,  dat men eenvoudig de  echt-
paren geen evenredige kans geeft.

De verpleegafdelingen zullen, volgens het reeds meer genoemde Rap-
port van het Bouwcentrum, 1-, 2- en 4-persoonskamers moeten hebben,
terwijl in de overgangsafdeling het mogelijk moet zijn dat de niet be-
handelde huwelijkspartner hier ook kan verblijven, om hierdoor  de  nor-
male gezinssituatie zoveel mogelijk te behouden.

De bij een dergelijk complex te credren nevenruimten, zoals kapel,
logeerkamers, eetzalen, conversatiezalen, toiletten en badkamers in

ningscentrum voor bejaarden, 1964: In 1964 functioneerden in Oslo 12 centra
voor +35.000 inwoners met +3.000 bejaarden, die ouder waren dan 70 jaar. Tot

-                 -

de staf van de centra behoren:
- een leidinggevend psycholoog;
- een adviserend arts;

- een socioloog;
- een maatschappelijk werkster;
- enkele bureausecretaressen;
- vertegenwoordigers van de vrijwilligers-organisaties.
18.000 van de 30.000 bejaarden (d.w.z. ruim 50%) profiteren in de een of andere
vorm van deze centra. Opvallend is het dat deze stafbezetting niet geleid wordt
door een arts. Het feit dat psycholoog,  arts en socioloog de  kern  van de  staf vor-
men, doet frappant onze drie onderscheiden indicaties uitkomen.

1) Katholieke Bejaardenzorg, jrg.9, no.2, april 1963: Hier wordt van een bezetting
1 : 3,54 gesproken (zie bijlage 40 van het Amsterdamse rapport: Voorzieningen
voor bejaarden).

2) Poel, D.C.van der en J.G.F.Terwindt: Huisvesting en verzorging van bejaarden
in de na de oorlog tot stand gekomen pensiontehuizen naar de toestand in de 2e
helft van 1958, Den Haag 1959, in: Stedebouw en Volkshuisvesting, jrg.40, okto-
ber 1959, blz.219

163



de verzorgings-, resp. verpleegafdelingen zijn uiteraard belangrijk.

Deze uitwerking is echter van dermate technische aard dat wij hier
willen volstaan met te verwijzen naar de gespecialiseerde adviesinsti-
tuten, zoals Centrale directie van de Volkshuisvesting en Bouwcentrum.

Het is, menen wij, echter steeds noodzakelijk om een sociaal onder-
zoek vooraf te doen gaan aan de bouw van een dergelijk instituut, ten-
einde zich een denkbeeld te vormen over de toekomstige bevolking. De
oplossing van de hierboven genoemde technische vraagstukken bepalen
voor de bewoners de sfeer, waarin zij moeten vertoeven om zich ook
gelukkig te voelen. Conversatie- en eetzalen kunnen b.v. voor een be-
paalde groep bejaarden een groot goed zijn, maar voor een andere
groep een doorlopende ergernis. Het al dan niet technisch verwezen-
lijken van deze voorzieningen, zal afhankelijk gesteld moeten worden
van de uitkomsten van het door ons bepleite sociaal onderzoek.

In het voorafgaande is betoogd, dat bij een bejaardentehuis-complex
van + 300 bedden, een aantal bejaardenwoningen sebouwd moet worden
dat T86 bejaarden kan huisvesten. In onze enquete is vastgesteld, dat
de vraag naar bejaardenwoningen bij gehuwden relatief in even grote
mate voorkomt, als bij alleenstaande bejaarden.

Daar volgens de Volkstelling  1960 ruim 50% van de bejaarden in Ne-
derland gehuwd is, volgt hieruit als norm, dat 186 bejaarden gehuisvest
moeten worden  in 124 woningen, waarvan  62 voor echtparen  en  62  voor
alleenstaanden.

Volgens de Stichting Friesland voor Maatschappelijk Werk  moet + 10%
van het aantal bejaardenwoningen berekend zijn op voortdurende bewo-
ning door 3 personen 1) (broers, zusters, ongehuwde of al dan niet ge-
brekkige kinderen van de bejaarden), terwijl dit woningtype eventueel
ook bewoond zou kunnen worden door echtparen, of zelfs alleenstaan-
den, rekening houdende met hun sociale status.

In onze norm-berekening zou dit betekenen dat de bejaardenwonin-
gen als volgt onderverdeeld dienen te zijn:
12 woningen voor 3 personen;
56 woningen voor bejaarde echtparen;
56 woningen voor alleenstaande bejaarden.

In dit verband moet wel opgemerkt worden dat, volgens de Stichting
Friesland, het aantal bejaardenwoningen per regio de 50 niet mag over-
schrijden, wil althans geen bejaardendorp met alle consequenties van-
dien ontstaan. Het is ons niet duidelijk wat deze consequenties zouden
zijn, immers dezelfde bejaarden wonen momenteel ook in bepaalde
woningt*pen die meestal te groot of niet aangepast zijn. Het verschil
met nu zou hierin gaan bestaan, dat zij in aangepaste bejaardenwonin-

1) Stichting Friesland voor Maatschappelijk Werk: Rapport inzake de huisvesting
voor bejaarden. 1959, blz.8
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gen gehuisvest gaan worden, welke woningen naar verkiezing min of
meer verspreid gebouwd kunnen zijn. De voorstanders van de wijkge-
dachte (Prof. Van Beusekom) zullen een totale spreiding willen, wat
technisch zeer zeker te verwezenlijken is.  Naar ons oordeel onderkent
de wijkgedachte echter niet voldoende het sociale relatiepatroon bij de
bejaarde. Immers, de p r o d u c t i e v e maatschappij socialiseert  zich
steeds sterker, terwijl het gezin zich als tegenwicht individualiseert
(zie hoofdstuk IV § 3). Het moge hierdoor duidelijk worden, dat de
c o n s u m p t i e f- ingestelde, sociaal-geisoleerde bejaarde primair
tracht bindingen aan te gaan met leeftijds- en lotgenoten. Hierdoor ver-
mijdt hij enerzijds het bekende generatieconflict, terwijl hij anderzijds,
onder invloed van standen- en/of klassebewustzijn, tot een bepaald re-
latiepatroon met zijn mede-bejaarden komt, afgezien van de vraag of
deze leeftijdsgenoten in dezelfde wijk wonen.

Aansluitend bij de gedachtengang dat zowel de bejaardenwoning als
het gedifferentieerd bejaardencomplex, ieder een deelfunctie vervullen
in het geheel van woonvoorzieningen t.b.v. de bejaarden, prefereren
wij de service-flat boven de in de wijk verspreide woningen. Immers,
de additionele voorzieningen vanuit het dienstencentrum zijn aan de
bewoner van de service-flat gemakkelijker te leveren, dan wanneer de
bejaardenwoningen over heel de wijk verspreid zijn. Rekening houden-
de met het verschil in sociale status der bejaarden, kunnen de + 125
bejaardenwoningen in verschillende service-flats gebouwd worden,
waardoor tegemoet gekomen kan worden aan de wens van sociale dif-
ferentiatie, overeenkomstig de plaats die men in de sociale hierarchie
inneemt.

Samenvatting
Bij ons onderzoek naar de normen ter bepaling van de onderschei-

den woonvormen, kwamen wij tot de conclusie, dat per regio van + 25000
personen, aannemende dat + 10% van de bevolking bejaard is, een ge-
differentieerd bejaardencomplex te realiseren is. Dit complex dient
dan gecombineerd te worden met enerzijds een aantal gedifferentieerde
bejaardenwoningen en anderzijds een bepaald aantal reactiveringsbed-
den.

Wat het bejaardencomplex betreft kwamen wij tot de hypothese, dat
dit het patroon dient te vertonen, dat in tabel 55 is samengevat.
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T a b e l   55

Opbouw van het bejaardencomplex

In 96 van
Aantal het totaal

personen aantal

bejaarden

I. BEJAARDENCOMPLEX
1.  Pensionafdeling       .      .      .      .      .      .      .                          96                     4   %

(waaronder tenminste 11 echtparen)
2. Verpleegafdelingen:

a. 'Long-stay annex'
(chronische zieken)  .  .  .  . . 24 1%.

b. 'Long-stay annex'
(geestelijk gestoorden)  .   .   . . 2 4-9 6 1 9 6-4%

c. Open verpleegafdeling   .  .  .  .    24         1%
d. Gesloten verpleegafdeling   .    .    .       24              1  7,

3. Overgangsafdeling   .  .  .  .  .  .           64         2*904. Verzorgingsafdeling .  .  .  .  .  .          36        1*90
Subtotaal + 300 12 %

II. BEJAARDENWONINGEN
Gebouwd in verschillende'service- flats'
voor de onderscheiden sociale geledin-
gen;

gecombineerd met DIENSTCENTRUM
1.12 woningen voor 3 personen .  . . 36   1%

(zowel bejaarden als niet-bejaarden)
2.56 woningen voor echtparen   .  . . 112  4 % .7*%
3.56 woningen voor alleenstaanden . . 56 21%

Subtotaal + 200

III, GERIATRISCHE AFDELING  .  .  . . + 20    %%
gecombineerd met geriatrische polikli-
niek

Totaal bereikt aantal personen  .   . . + 520 +20%
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§ 5.DECONSEQUENTIES VANHET DOORSTROMINGSPRINCIPE VOOR
DIEGENEN, DIE HET BELEID DER OPNAME-INDICATIES VOE-
REN, IN VERBAND MET DE GESCHETSTE WOONDIFFERENTIA-
TIE VAN BEJAARDEN

Indien wij spreken over het doorstromingsprincipe, beogen wij een
zodanig proces in werking te stellen, dat elke bejaarde gehuisvest wordt
in een woonvorm die voor hem het meest aangepast is.

Met toepassing van het doorstromingsprincipe wensen wij dus een
zodanige huisvestingstoestand te scheppen, dat elke bejaarde zich be-
vindt in de voor hem meest geeigende woonsituatie.

Wij gaan er hierbij van  uit dat elke bejaarde zo lang mogelijk geinte-
greerd dient te blijven in de open maatschappij 1). Het gevolg hiervan

is, dat slechts overgegaan wordt tot huisvesting in aangepaste woon-
vormen, wanneer hiertoe aanleiding bestaat in verband met een medi-
sche, psychische of sociale indicatie.

Consequente toepassing van dit principe zal het onmogelijk maken,
dat men zijn intrek in bejaardenpensions - of andere huisvestings-
vormen - kan nemen zonder dat hier van strikte noodzaak sprake is.
De behoefte om zich op relatief jeugdige leeftijd 'in te kopen' 2) zal
overigens vanzelf afnemen, als men ervan overtuigd is opgenomen te
worden zodra dit nodig zou zijn. Zolang men van deze opnamemoge-
lijkheid niet zeker is, zal men zich eerder dan noodzakelijk is van een
plaats trachten te verzekeren, met als gevolg dat kostbare bejaarden-
woningen, kamers en bedden bezet worden door die mensen, waarvoor
ze in feite niet bedoeld zijn.

Het zal daarom noodzakelijk zijn de huidige opname-politiek dras-
tisch te herzien. Een absoluut te vervullen voorwaarde is hierbij, dat
de besturen van bejaardentehuizen of bejaardenwoning-complexen er-
kennen, dat het opnamebeleid gecoordineerd moet worden en ter com-
petentie is aan deskundigen op het terrein van de opname-indicaties  3).

1) a. Stichting Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg: 'Richtlijnen Lunteren',
1963, blz.34: 'De functie van het bejaardentehuis is, dat het een deel is van
het gesloten circuit, waarbij het doel de handhaving van de bejaarden in de
maatschappij is. Hierbij moet een gedifferentieerde woning nagestreefd wor-
den.'

b. Enquete- verslag vande Gerontologische Commissieder K.V.B.: Verzorgings-
behoeften van Bejaarden in Bejaardentehuizen, 1963, blz.34: 'Doel van de
verbeteringen in het bejaardentehuis moet de optimale validiteitsgraad van
de bejaarde zijn. De materiele accomodatie van het tehuis moet eerder tot
een 'huiselijke' activiteit noden dan tot een passief nietsdoen.'

2) Diocesane Centrale voor Bejaardenzorg in Limburg: De Limburgse bejaarden-
tehuizen en hun bewoners, 1958, blz.33 resp. blz.53. De rapporteur vermeldt dat
bijna 1/3 van de bewoners bij intrek jonger was dan 65 jaar. terwijl tijdens het
onderzoek  15% der bewoners nog jonger  dan  65 jaar bleek te  zijn.

3) a. Op leeftijd, november/december 1965. blz.144: Op de algemene ledenverga-
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Evenmin als een op een bepaald terrein deskundige met vrucht kan
oordelen over een vakterrein, waarop hij niet deskundig is, net zo min
moeten besturen - als bestuur - in staat geacht worden een juiste op-
name-indicatie te kunnen stellen die de toets der kritiek van geriaters/
medici, psychiaters/psychologen en gerontologen/sociologen kan door-
staan.

Indien men als bestuurder volledig de verantwoordelijkheid wil dra-
gen op het terrein der opname-indicaties, zal deze verantwoordelijk-
heid, doordat het bestuur zich gebonden weet aan de door deskundigen
gegeven adviezen, ofwel volkomen formeel zijn, 6fwel men laat bewust
of onbewust de eigen - uiteraardonvolledige - zienswijze prevaleren  1),
waardoor men onverantwoord handelt. Een teken aan de wand achten
wij het daarom, dat besturen er op staan zich het eindbeslissingsrecht
voor te behouden inzake het al dan niet opnemen van personen in 'hun'
instituten.

Het noodzakelijke gevolg hiervan  is dat personen die in een bepaalde
verhouding tot die besturen staan,  al dan niet  in de instituten toegelaten
worden,op gronden die slechts in ver verwijderd verband staan  met de
door ons bepleite opname-indicaties. vastgesteld door een team van
deskundigen.

Een aanwijzing dat 'standenbevoordeling' helaas nog zeer vaak een
reoel feit is, zien wij bevestigd in een uitspraak van Peter Townsend:
'Those in the higher social classes may be favoured in admission
policy' 2). Er zijn ons geen argumenten bekend, die het rechtvaardi-
gen, dat deze standenbevoordeling plaatsvindt. Integendeel: de groepen
met de lagere inkomens dienen met meer recht een beroep op de hulp

dering van de Protestantse Vereniging van Instellingen voor Bejaardenzorg,
gehouden d.d. 13-12-1965, betoogde de voorzitter, Mr.F.W.van Ketwick Ver-
schuur, dat het opnamebeleid een onvervreemdbaar recht  is van de tehuizen-
besturen.

b. Publicatie nurnmer  2  der  K.V.B.: Het opnamebeleid in de verzorgingstehui-
zen, 1965, blz.7: Vooropgesteld is, dat het bestuur verantwoordelijk is voor
alle zaken welke het tehuis betreffen, dus ook voor het opnamebeleid.  De ont-
wikkeling die het bejaardentehuiswezen ondergaat, brengt met zich mede, dat
het bestuur zich niet langer zelf met allerlei aangelegenheden tot in details
dient bezig te houden. Het bestuur houdt zich bezig met het bepalen van het
algemeen beleid; de uitvoering van het beleid wordt in toenemende mate ge-
delegeerd aan directie/deskundigen.* Inzakeonze opvatting betreffende beleid en uitvoering moge verwezen  wor-

den naar hoofdstuk IV van deze studie.
1)  Munnichs,  J.M.A.: Het bejaardentehuis  en de opnameprocedure, in: Tijdschrift

voor Maatschappelijk Werk. 5 januari 1962, blz.14
* De psycholoog Munnichs zou opname van een bejaarde in een tehuis afhanke-

lijk willen stellen van de medische en psychologische indicaties; de sociale
indicatie wordt niet uitdrukkelijk vernoemd.

2) Townsend, P.: The last refuge. London 1962, blz.324
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van de gemeenschap te kunnen doen, want zij zijn veel minder in staat
zich de noodzakelijke additionele hulp aan te schaffen om zich in de
open maatschappij te handhaven. Eventuele standenbevoordeling is des
te schrijnender, indien wij bedenken, dat praktisch alle besturen, zowel
particuliere als gemeentebesturen, bejaardenwoningen en bejaarden-
instituten hebben gebouwd met Rijkssubsidie  1). Dit impliceert dat deze
huisvestingsmogelijkheden primair ten goede moeten komen aan die-
genen, die een normale huurprijs of het normale pensiongeld niet kun-
nen betalen! Terzijde mag overigens gesteld worden, dat praktisch
niemand meer in staat is uit zijn pensioeninkomsten een verblijf in eenbejaardentehuis permanent mogelijk te maken 2). (Zie hoofdstuk III).

Zoals wij  bij de besturen de standen- c.q. relatiebevoordeling laken,
zo laken wij evenzeer een opnamebeleid, waarbij een bepaalde deskun-
dige per definitie de boventoon voert, afgezien  van  het  feit  of deze  des-
kundige b.v. socioloog, medicus of psycholoog is. Dit, immers, moet• D

tot een eenzijdig opnamebeleid voeren, dat in strijd is met de pluri-
formiteit, zowel van bejaarde als maatschappij. Het is noodzakelijkdat de betrokken onderscheiden deskundigen elkaars evenwaardigheid
op het terrein der opname-indicaties erkennen. Deze gelijkwaardigheidzal niet tot uiting komen als een opname-commissie - zoals door de
K. V.B.   bepleit   is  3) - bestaat uit huisarts, wijkverpleegster  en  maat-
schappelijk werk(st)er; evenmin als deze opname-commissie bestaat
uit een directrice van het tehuis, een medisch adviseur en een maat-
schappelijk werk(st)er, zoals in K.V.B.-kringen bepleit wordt 4). In een
dergelijke commissie zal de arts vanzelfsprekend de boventoon gaan
voeren,  met als gevolg dat de psychische en sociale indicatie niet tot
hun recht zullen komen. Heden ten dage zien wij helaas nog dat de me-
dische indicatie zwaarder wordt gewogen dan de sociale indicatie, niet-
tegenstaande   het  feit  dat de factor 'verzorging',   die  voor de bejaarde

1) a. Diocesane Centrale voor Bejaardenzorg in Limburg: De Limburgse bejaar-dentehuizen en hun bewoners, 1958, blz.42
b.  Neesen. K.: Bejaardenwerk   in de actualiteit, in: Bejaardenwerk, januari/fe-bruari 1963, blz.26

2) a. Diocesane Centrale voor Bejaardenzorg in Limburg: De Limburgse bejaar-
dentehuizen en hun bewoners, 1958, blz.25

b.  Enqu6te-verslag van de Gerontologische Commissieder K.V.B.: Verzorgings-
behoeften van Bejaarden in Bejaardentehuizen, 1963, blz.8: De bijdrageregelingvoorde bouw van nieuwe verzorgingstehuizen dient zodanig te worden aange-
past, dat hierdoor niet alleen een bouwtechnisch verantwoord tehuis kan wor-
den geconstrueerd, maar dat ook die voorzieningen, welke het verzorgend enverplegend karakter van het tehuis uitmaken. binnen deze bijdrageregeling
gerealiseerd kunnen worden.

3) Stichting Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg: 'Richtlijnen Lunteren'.
1963, blz.35

4) Publicatie nummer   2  der  K.V.B.: Het opnamebeleid  in de verzorgingstehuizen.
1965. blz.6
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juist zo belangrijk is en dus een grote rol dient te spelen bij de opna-
me, een sociale indicatie is  1), (Zie hoofdstuk 1). ln de praktijk zien wij
nog herhaaldelijk dat de sociale indicatie 'en passant'  door de huisarts
of de G.G.D. vastgesteld wordt 2), hoewel deze medisch-deskundige
toch niet geacht moet worden terzake kundig te zijn op het terrein der
sociale indicaties. Met name denken wij hier aan de bewuste motieven
die, volgens hoofdstuk I, een rol bleken te spelen bij de keuze van be-
jaarden naar een andere woonsituatie, t.w.:
- de inkomenssituatie van de betrokkene;
- het cultureel niveau;
- de informele bindingen met de omgeving.

Deze motieven kunnen, menen wij, bezwaarlijk door een medicus -
als medicus - deskundig beoordeeld worden. Wij zijn ervan overtuigd
dat zolang de medische indicatie de boventoon blijft voeren, de sociale
en psychische indicatiestelling slechts onvolledig tot uitdrukking zal
komen. Dit heeft tot gevolg dat in de onderscheiden huisvestingsmoge-
lijkheden een aantal bejaarden ten onrechte zullen verblijven, daar de
opname-indicatie niet zuiver gesteld is geweest; hierdoor ontstaat een
verstopping, hetgeen in strijd is met ons doorstromingsprincipe.

Zoals wij een eenzijdige medische beoordeling afkeuren, zo zijn wij
eveneens gekant tegen een eenzijdige psychologische of sociale beoor-
deling. Een voorbeeld van een eenzijdige psychologische uitspraak  ach-
ten wij de in brede kring verkondigde mening, dat alleen 'contact-be-

1) a.  Stapert,  H.C.: De verpleging van lijders aan chronische ziekten,  in:  atho-
lieke Gezondheidszorg, februari 1960

b. Zonneveld, R.J.van: in: Huisarts en Wetenschap, april 1965, blz.135
* Typerend achten wij de vanzelfsprekendheid waarmee geponeerd wordt wie

de leiding moet gaan geven aan de onderscheiden vormen van huisvesting
voor de bejaarden:

Aan het hoofd van een verpleegtehuis dient een geriatrisch geschoold arts
te staan.

-  Verpleegtehuizen voor geestelijk gestoorden dienen geleid te worden door
een psychiater met geriatrische bijscholing.

- In het verzorgingstehuis dient bij voorkeur een huisarts met geriatrische
scholing te staan.

c. Op leeftijd, maart/april 1965, blz.48: Besproken wordt de Stichting Huisves-
ting  Bejaarden te Utrecht, waarvan Mr. J.C. Bakker directeur is: 'Medisch
moet worden beoordeeld of het verzorgingstehuis dan wel de zelfstandige
woonvorm de meest gedigende is, tenzij uitsluitend een sociale indicatie aan-
wezig is; in dit geval kan met een keuring volstaan worden.
* Wij vragen ons af waarom, ook na medische goedkeuring, de plaatsing niet

expliciet afhankelijk gesteld moet worden van de vraag of de bejaarde 'so-
ciaal zal inpassen .

2)  a. Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant: Bejaardentehuizen in Tilburg,
juni 1960, blz.44

b. Stichting Friesland voor Maatschappelijk Werk: Rapport inzake de huisves-
ting van bejaarden, 1959, blz.3
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hoeftigen' in bejaardentehuizen opgenomen wensen te worden  1), even-
als de bewering dat sociale onaangepastheid een louter psychisch cri-
terium zou zijn 2). Ons onderzook inzake de vraag naar bejaardenwo-
ningen, resp. bejaardenpensions heeft wel uitgewezen, dat de motieven
van de bejaarden om van woning te veranderen zo verschillend kunnen
zijn als de groep bejaarden zelf divers is. Een goede en vlotte door-
stroming van bejaarden naar de onderscheiden huisvestingsmogelijkhe-
den   achten   wij    dan ook alleen mogelijk, wanneer  met deze diversiteit
der bejaarden terdege rekening wordt gehouden. Aan het verschil in
sociale status kan daarom het beste tegemoet gekomen worden door  het
algemeen aanvaarden van een klassesysteem, hetgeen echter niet mag
verworden tot het systeem dat de laagste sociale klassen van de maat-
schappij isoleert  3) of op zalen dirigeert. Elke isolatie achten  wij  prin-
cipieel in strijd met ons doorstromingsbeginsel.

De uitspraak, dat een positieve sfeer in een bejaardentehuis - onge-
acht herkomst of beschavingspeil der bewoners - door de bewoners
onderling gemaakt kan worden, achten wij een uitvloeisel van de valse
opvatting, dat de bejaarden een uniforme groep vormen, die haar her-
komst of beschavingspeil na opname in een bejaardentehuis vergeet.
De bejaarden beschouwen als een homogene groep, is niet alleen in
strijd met de werkelijkheid, maar  het is bovendien bijzonder gevaarlijk
voor het streven om elke bejaarde, overeenkomstig het doorstromings-
principe, een aangepaste huisvesting te geven. Wij vrezen  met  name  dat
acceptering van het beginsel dat de bejaarden die in instituties gehuis-
vest zijn een uniforme groep vormen, tot resultaat heeft dat deze be-
jaarden beschouwd worden als te behoren tot de laagste sociale geleding.
Hierdoor wordt het historische stigma van armenzorg geprolongeerd 4),
met als gevolg dat het begrip 'comfort' geidentificeerd wordt met het
begrip 'overbodige  luxe'. Het moet echter erkend worden  dat,  wat  voor
de een overbodige luxe is - we denken hier b.v.  aan een zitbad  -  voor de
ander hoogst-noodzakelijk comfort betekent. Evenzeer moet hierbij aan-
getekend worden dat de beslissing, of een bepaalde categorie van be-

1)  a.  Munnichs, J.M.A.: Opgang  naar het bejaardentehuis, in: Katholieke Bejaar-
denzorg, november 1959, blz.135

b. Munnichs, J.M.A.: Eerste aanpassing aan het leven in het tehuis, in: Katho-
lieke Bejaardenzorg, januari 1960, blz.25

2) Publikatie nr.2 der K.V.B.: Het opnamebeleid in de verzorgingstehuizen, 1965,
blz.5,6. 7

3) Morsink, H.J.A.:  Rapport over een literatuuronderzoek naar enige grondslagen
voor maatregelen inzake de huisvesting  in de Gemeente Enschede, oktober  1955,
blz.12

4) a.  Everts,  J.: De huisvesting en verzorging van bejaarden, in: E.S.B.,no.1442,
9 februari 1944, blz.78

b. Janssen, A.M.J.A.: Enkele aspecten van de personeelsproblematiek in de te-
huizen. in: Bejaardenwerk, maart/april 1963, blz.52
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jaarden zich al dan niet behaaglijk voelt in een gegeven situatie, in het
algemeen niet ter competentie is aan besturen, directrices 1) en eco-
nomen. Praktisch altijd zullen deze zich laten leiden door kostprijs-
motieven die, zonder de belangrijkheid daarvan te onderschatten, o.i.
toch niet doorslaggevend mogen zijn. De intermenselijke betrekkingen
in bejaardentehuizen dienen, naar onze mening, beoordeeld te worden

door psychologen en sociologen. Een groot onderzoekterrein ligt hier
nog braak. Ons doorstromingsprincipe zal slechts optimaal tot uiting
kunnen komen, wanneer in de onderscheiden huisvestingsmogelijkhe-
den de bejaarden niet gereduceerd worden tot een soort eenheidsarti-
kel.

Een goede en juiste doorstroming zal eveneens rekening dienen te
houden met de demografische gegevens betreffende de verhoudingen
binnen de groep bejaarden. Tot op heden wordt veelal de vuistregel
verkondigd dat de verhouding van de alleenstaande bejaarde ten op-
zichte van de gehuwde bejaarde - wat de te betrekken ruimten in de
bejaardenpensions betreft - 10 : 1 moet zijn 2).

Uit ons onderzoek (zie hoofdstuk I) is echter gebleken dat deze ver-
houding 7:1 dient te zijn. Indien bij de bouw van bejaardentehuizen,

resp. bij het opnamebeleid geen rekening wordt gehouden met deze de-
mografische data die van regio tot regio vastgesteld kunnen worden,
dan zullen wij weer een verstopping in ons doorstromingsbeleid moe-
ten constateren, omdat de echtparen in verhouding tot de alleenstaan-
den te weinig opgenomen worden.

Toepassing van het door ons bepleite doorstromingsprincipe zal
eveneens tot consequentie hebben, dat gebroken moet worden met de
vuistregel dat bedrijfs-economisch een tehuis van + 30 personen 6f
een tehuis van 50-75 personen het meest efficient 'gedreven' kan
worden 3). Gelukkig schijnt deze vuistregel geen algemene ingang ge-
vonden te hebben; men kan eerder spreken van het tegendeel. Immers,
*.

voor 1950 bleek  45%  van de tehuizen gebouwd te  zijn  in de zogenaamde
effici6nte categorie, terwijl na 1950 slechts 40% van de tehuizen aan de
betreffende vuistregel voldoet 4). In onze opzet hebben wij bejaarden-
tehuis-complexen voor + 300 bejaarden voor ogen.

1) Rubbens-Franken, E.: Deouder wordende mens in de samenleving, 1953, blz.205
* Schrijfster merkt op dat zij van een directrice van een bejaardentehuis ver-

nomen had, dat eenvoudige mensen liever in de eetzaal hun maaltijden gebrui-
ken, terwijl de meer ontwikkelde bejaarden liever op hun kamer bediend wor-
den.

21 Alsvoor, blz.164
3) Centrale Directie voor de Wederopbouw en Volkshuisvesting: Bouw, april  1953,

blz.312
4) Stichting Noord-Holland voor Maatschappelijk  Werk: De huisvesting van bejaar-

den in niet-winst-beogende pensiontehuizen in de provincie Noord-Holland,
Haarlem 1957, blz.13
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Hoewel het doorstromingsprincipe primair in het belang van de be-jaarden moet werken, is het echter goed mogelijk dit principe ten goede
te laten komen aan de gehele bevolking. Immers, bij een juiste door-
stroming naar de bejaardenwoningen zal, zoals wij in hoofdstuk I ge-
constateerd hebben, de bejaardenwoning dienst kunnen doen als kataly-sator in het opheffen der heersende algemene woningnood 1), omdat
door het betrekken van bejaardenwoningen in het algemeen grotere wo-ningen vrijkomen ten behoeve van niet-bejaarden.

Conclusie

De consequentie van het aanvaarden van het door ons bepleite door-
stromingsprincipe houdt in dat
a. de opnamepolitiek niet meer beschouwd moet worden als onver-

vreemdbaar recht van de besturen. Dit betekent, dat de souvereini-
teit der besturen dient te evolueren  naar een beperkte autonomie  2).
De standenbevoordeling zal door dit terugtreden van de besturen  auto-
matisch teniet gedaan zijn;

b. voor het opnamebeleid een team van deskundigen, vertegenwoordi-
gend de medische, psychische en sociale indicatie, verantwoordelijkdient te zijn. Voorwaarde voor goed 'teamwork' is, dat de partners
elkaars gelijkwaardigheid erkennen. Deze erkenning houdt in, datde medicus niet meer als vanzelfsprekend de leiding, resp. de door-slag geeft aan  het team. Evenmin geeft het standpunt  van de psycho-
loog, dat b.v. slechts contactbehoeftigen opgenomen wensen te wor-
den, de doorslag;

c. in ons onderzoek gebleken is, dat zowel bij contact-behoeftigen alsbij niet-contact-behoeftigen bewuste en onbewuste motieven een rol
spelen, en dat de groep bejaarden zeer zeker niet uniform genoemdmag worden. In verband hiermede bepleiten wij een erkenning van  hetverschil in sociale status, waaraan tegemoet gekomen kan wordendoor het klassesysteem in te voeren, zonder dat dit mag leiden tot
isolatie   van een bepaalde groep (a- sociale) bejaarden,  of tot herin-
voering van het zalensysteem voor de laagst geclassificeerde groep.Wij wensen ons met klem te distancidren van het stigma der armen-zorg dat nog op zovele bejaardentehuizen drukt, terwijl wij boven-dien het begrip 'comfort', afhankelijk   van de sociale status,   eenzeer reele rol willen laten spelen;

d. rekening gehouden zal moeten worden met de demografische gege-vens, betreffende de verhoudingen van alleenstaande bejaarden tenopzichte van gehuwde bejaarden. De vuistregel dat ongeveer 10% van

1) Nijsten, A.J.: Het Bejaardentehuis, in: Katholieke Bejaardenzorg, maart 1958,blz.31

2) Diocesane Centrale voor Bejaardenzorg in Limburg: De Limburgse bejaarden-tehuizen en hun bewoners, 1958. blz.47
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de ruimten beschikbaar moet zijn voor echtparen, zal losgelaten
moeten worden en in plaats hiervan zal van regio tot regio met be-
hulp van een onderzoek een en ander moeten worden gepland. In ons
onderzoek vonden wij een verhouding  van  7  :  1, d.w.z. ongeveer  15%
van de ruimte wordt gevraagd door gehuwde bejaarden;

e. de stelregel dat units voor + 30 bejaarden of voor 50-75 bejaarden
gebouwd moeten worden, omdat deze het meest efficient zijn, zal in
onze opzet verlaten moeten worden. Alleen een groot, gedifferenti-
eerd complex voor 1 300 bejaarden past in ons doorstromingsprin-

cipe;
f. het doorstromingsprincipe, toegepast op de bejaardenwoningen, een

katalyserende werking kan hebben inzake de opheffing van de alge-
mene woningnood, waardoor ons principe niet alleen ten gunste van

de bejaarden komt, maar aan de gehele gemeenschap.

SLOTBESCHOUWING

Op het in 1958 gehouden bejaardencongres van Merano bleek, dat het
bejaardenonderzoek in ons land ten op zichte van de ons omringende
landen achter ligt  1). Op het 6de congres van de Internationale Vereni-
ging voor Gerontologie, gehouden  in  1963 te Kopenhagen,  kwam bij  een
zeer groot aantal inleidingen stelselmatig naar voren, dat langzamer-
hand een geheel andere benadering van de problematiek ingang vindt.
'Worden op dit ogenblik in allerlei opzichten, vanuit de gezichtshoek
van de niet-bejaarden, dienstverleningen en voorzieningen georgani-
seerd, allengs doet zich een ontwikkeling voor, welke stoelt op de in-

zichten, verworven door het peilen van de wensen der bejaarden zelf.
Dat deze benaderingswijze - het uitgaan van de bejaarden zelf - ook
in Nederland meer veld zal winnen,  is te hopen' 2), aldus een der ver-
slaggevers van dit congres.

Wij menen met deze studie gedeeltelijk tegemoet te komen aan de op
dit gebied levende wensen. In tal van publikaties is er reeds op gewe-
zen, dat men inderdaad van de bejaarden zelf moet uitgaan 3). Dir houdt

ook in dat bij het organiseren van de hulpverlening aan de bejaarden
vertegenwoordigers uit deze groep behoren te worden ingeschakeld.
Desondanks kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat deze ver-

1) Bejaardenzorg in de Kamerstukken, in: Katholieke Bejaardenzorg, jrg.5, no.1,
januari 1959, blz.17

2) Janssen, A.M.A.J.: Indrukken rond de huisvesting uit Kopenhagen, in: Bejaar-
denwerk, jrg.9, no.5, september/oktober 1963. blz.146

3) Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken te Nieuwer Amstel: Enige gegevens
omtrent de levensomstandigheden  van de bejaarden in Nieuwer Amstel, 28 april
1956. blz.24
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tegenwoordigers veelal door de niet-bejaarde organisatoren of be-
stuurders worden aangewezen. Deze handelwijze is niet alleen niet in
overeenstemming met het democratisch denken - omdat volgens dit
denken de groep zelf haar eigen vertegenwoordigers aanwijst - maar
kan ook regelrecht in strijd zijn met de belangen van de groep zelf,
omdat de niet-bejaarde intuitief die bejaarde als vertegenwoordiger
zal aanwijzen, die dezelfde opvattingen heeft als hij, waardoor de be-
treffende vertegenwoordiger - denk aan het generatieconflict - vaak
niet de representant van de groep zal zijn.

In hoofdstuk I zijn wij door het peilen van de wensen van de bejaar-
den zelf. reeds tot de conclusie gekomen dat de vraag naar bejaar-
denwoningen des te groter zal zijn, naargelang de bejaarde minder ge-
integreerd is in de maatschappij, omdat hij dan ook minder kan reke-
nen op additionele diensten 1). In verband hiermede kwamen wij tot de
conclusie dat bejaardenwoningen zonder centrale voorzieningen in feite
niet de naam bejaardenwoningen waardig zijn. Wat Zwanikken in zijndissertatie 2) nog'merkwaardig' noemde - namelijk dat in Maastricht
de bejaardenwoningen die in de nieuwe buitenwijken gebouwd waren
niet de minste aantrekkingskracht op bejaarden bleken uit te oefenen -
is te verklaren uit het ontbreken van diensten. (Zwanikken merkt even
later zelf op dat deze woningen niet voorzien waren van aanvullende
voorzieningen.) De vraag in hoeverre deze voorzieningen uitgebouwd,
resp. nodig zijn, wordt mede bepaald door de ontwikkeling van de ge-
zondheidszorg en het maatschappelijk werk 3). Naargelang deze werk-
soorten er in zullen slagen een netwerk van hulpverlening op te bouwen,
zal de vraag naar bejaardenwoningen met centrale voorzieningen  klei-ner worden. Indien men hier echter niet in slaagt, zullen dezelfde sec-
toren gedwongen worden meer aandacht te besteden aan de centrale
voorzieningen. Deze kunnen het best gekoppeld worden aan het bejaar-
dencomplex, omdat de ervaring geleerd heeft dat de financiering van
deze diensten gemakkelijker verloopt vanuit een tastbare institutie i.p.v.
uit de ongrijpbare instituties, Maatschappelijk Werk en Gezondheids-
zorg geheten, die een onstoffelijke hulpverlening tot object hebben.
Daar deze centrale voorzieningen  aan het bejaardencomplex gekoppeld
worden, is het eveneens van groot belang dat Maatschappelijk Werk en
Gezondheidszorg de grootst gecoordineerde aandacht gaan schenken
aan de opleiding van bekwaam personee1 4), zoals Volkshuisvesting

1) Poel, D.C. van der: De bejaarden en hun huisvesting, in: Bouw, jrg.17, no.17,
april 1962. blz.589

2) Zwanikken, W.A.C.: Volkshuisvesting en samenleving, 1957, blz.299-300
3) Heyen, F.J. Enkele consequenties van de Wet op de Bejaardenoorden. in: Be-

jaardenwerk, jrg.9, no.6, november/december 1963. blz.161
4) Tilanus, A.D.W.: Ons congres moet een wapenschouw worden voor allen die bij

het bejaardenwerk betrokken zijn, in: Bejaardenwerk. jrg.9. no.4, juli/augustus
1963, blz.89

175



aandacht besteedt aan de bouw van de bejaardencentra zelf.
Hoewel de huidige situatie hoopvolle perspectieven biedt, heersen  er

nog steeds ernstige mistoestanden. Wij noemen slechts: veelvuldig
voorkomende zaalaccomodatie (volgens het C.B.S. per 1 oktober 1950
nog 48,8% van de totaal beschikbare ruimte), tochtige gangen, zo goed
als onbereikbare zolderkamertjes, primitief sanitair, slechte bedden,
onvoldoende inventaris, samenleven van zwakzinnige kinderen en be-
jaarden in een gebouw, opschuiving van bejaarden in kleine ruimten om
zodoende plaats vrij te krijgen voor (duur betalende) vakantiegangers,
enz. 1). De totstandkoming van de Wet op de Bejaardenoorden, die aan
deze mistoestanden een einde moet maken, kan dan ook alleen maar
toegejuicht worden. De grondslag van deze wet is de eerbied voor de
vrijheid van de bejaarden zelf 2). Alle oorden waarin 5 of meer be-
jaarden verzorgd worden, die geen familie  van de leiding zijn, vallen
onder deze wet 3). Service-flats, evenals bejaardenwoningen, worden
hiertoe niet gerekend. Kloosters, tehuizen voor rustende verpleegsters
en inrichtingen voor geestelijk gestoorden kunnen  bij K.B. worden uit-
gezonderd 4). Wanneer aan bejaarden dus slechts huisvesting wordt
verschaft met enige diensten, terwijl de bejaarden verder voor zich-
zelf zorgen, dan vallen deze inrichtingen buiten de termen  van  de  wet  5).
Deze gang van zaken is o.i. te betreuren, daar verantwoordelijke instan-
ties, die veelal bejaardenwoningen met subsidies gebouwd hebben -
d.w.z. speciaal bedoeld voor minvermogende bejaarden, die zelf geen
diensten kunnen betalen - nu niet 'gedwongen' kunnen worden tegelij-
kertijd met de bouw van bejaardenwoningen ook een aantal noodzakelij-
ke  diensten te creeren. De Federatie voor Verpleeginrichtingen voor
langdurige zieken en de Katholieke Vereniging van Verpleegtehuizen
hebben beide getracht, buiten de werkingssfeer  van  de Wet op Bejaar-
denoorden te blijven  6). De minister heeft dit echter niet geaccepteerd
op grond van het argument  dat daar, waar verpleegd wordt, ook verzorgd
wordt. Bij dergelijke instituties bestaat daarom minstens even grote
behoefte aan toezicht. als bij instituties die alleen maar verzorging
beogen 7). (Ziekenhuizen zijn automatisch uitgezonderd, daar zij niet
langdurig verplegen). Het is overigens verwonderlijk dat deze categorie
instituten diedoor hun medische indicatie juist het element 'verzorging'

1) Persbericht Ministerie van Maatschappelijk Werk, d.d. 9-2-1962, inzake de Wet
op de Bejaardenoorden

2) Alsvoor
3) Staatsblad no.18, 31-1-1963: Wet op de Bejaardenoorden
4)  Frank, A.:  Wet op de Bejaardenoorden, in: Diakonia, no.2, februari 1962, blz.50
5) Ruim Zicht, februari 1963, blz.260
6) Goedmakers, H.J.P.J.: De parlementaire behandeling van de Wet op de Bejaar-

denoorden. in: Sociale Zorg. jrg.25, no.9, 10 mei 1963, blz.151-152
7) Koninklijke Boodschap: Ontwerp van de Wet op de Bejaardenoorden, in: Zitting,

1961/1962, 6621, blz.6
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binnen hun werkingssfeer gebracht hebben, daaruit niet de consequentie
getrokken hebben dat zij noodzakelijk onder deze wet moeten vallen.

De volgens de Wet op de Bejaardenoorden  in het leven geroepen Com-
missie voor Bejaardenoorden - de samenstelling van deze Commissie
is niet uitdrukkelijk geregeld - heeft o.a.  tot taak per provincie de op-
namebehoefte te ramen. Een raming van de behoeften  zal  het o.m.  nood-
zakelijk maken dat hierbij uitgegaan wordt van behoeftenpeilingen. Deze
peilingen zijn echter pas mogelijk, wanneer men uitgaat van bepaalde
opname- indicaties. Het verdient o.i. hierbij aanbeveling  om  aan  de  so-
ciale indicatie meer aandacht te schenken dan tot op heden in het alge-
meen geschied is  1). Meer en meer wordt het gelukkig duidelijk dat
bedoelde behoeftepeiling slechts mogelijk is, als het onderzoek hier-
naar ter plaatse geschiedt 2). Voorwaarde  is dan wel,  dat deze plaatse-
lijke onderzoekingen provinciaal, resp. landelijk volgens dezelfde me-
thode plaats vinden, opdat zodoende onderlinge vergelijkingen mogelijk
worden. Dit wijst er reeds op dat voor een evenwichtige ontwikkeling
van het bejaardenwerk  in de provincie, samenwerking  met en coordi-
natie van velerlei maatschappelijke organen en diensten onmisbaar is  3).
Het noemen van algemeen geldende percentages voor opname-behoef-
ten ter plaatse is onmogelijk,  daar de plaatselijke omstandigheden  zeer
verschillend kunnen zijn 4). Denken wij slechts aan de directe en in-
directe motieven der bejaarden zelf, verschil tussen  stad en platteland,
stad al dan niet met een streekfunctie, variatie in verblijfsduur enz.
Ons uitgewerkt percentage-schema pretendeert dan ook niets anders
dan een beeld te geven van een zeer globale tendens die plaatselijk
geverifieerd moet worden. Hoe meer onderzoekingen er zullen plaats
vinden, des te beter zullen algemene tendenzen onderkend worden. In
hoofdstuk I is b.v. reeds opgemerkt dat in steden meer alleenstaande
vrouwen wonen 5), terwijl uit ons onderzoek bleek dat er bij vrouwen

1) Heyen, F.J.: Enkele consequenties van de Wet op de Bejaardenoorden, in: Be-
jaardenwerk, jrg.9, no.6, november/december 1963, blz.161. Heyen meent zelfs
dat een sociale indicatie altijd vereist is; een medische indicatie kan aanwezig
zijn.
* Ons inziens is dit te ongenuanceerd gesteld. Denken wij slechts aan onder-

scheiden afdelingen van ons bejaardencentrum. Wel is het, menen wij, juist
wanneer Heyen stelt, dat indien een specialistische behandeling opname in een
medisch instituut vergt, opname in een ziekenhuis noodzakelijk is. Zou de pa-
tient echter normaal thuis verpleegd kunnen worden dan dient deze pationt  als
bewoner van een bejaardentehuis ook daar te blijven.

2) Janssen, A.M.A.J.: Integrale planning van de bejaardenhuisvesting noodzakelijk,
in: Bejaardenwerk, jrg.9, no.4, juli/augustus 1963. blz.97

3) Heyen, F.J.: Enkele consequenties van de Wet op de Bejaardenoorden, in: Be-
jaardenwerk, jrg.9. no.6, november/december 1963, blz.161

4) Poel, D.C. van der: De bejaarden en hun huisvesting, in: Bouw, jrg.17, no.17,
april 1962, blz.590

5) L'institut National de la Statistique et des Etudes economiques: Enquete sur
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meer vraag bestaat naar bejaardenwoningen, resp. bejaardentehuizen,
dan bij mannen. Het gevolg hiervan is dat de stedelijke voorziening in
de bejaardenhuisvesting verhoudingsgewijze groter zal moeten zijn
dan de voorzieningen ten plattelande.

Het is praktisch een communis opinio dat de benodigde huisvestings-
varianten slechts tot hun recht zullen komen, indien een aparte rijks-
regeling voor financiering van deze projecten het licht zal zien  1). Met
een beroep op de verdelende rechtvaardigheid  kan een dergelijke finan-
ciering verdedigd worden, omdat deze middelen praktisch geheel ten
goede zullen komen aan een groep uit onze samenleving die financieel
gesproken zeer afhankelijk is, en die het huurpeil en de verzorgings-

kosten niet uit eigen middelen kan opbrengen 2).

In onze studie hebben wij grote bejaardencentra met verschillende
huisvestingsvarianten verdedigd. Deze grote opzet sluit voortreffelijk
aan bij de zienswijze van het Bouwcentrum te Rotterdam. Volgens dit
Bouwcentrum  is een verpleeg-, resp. overgangsafdeling goedkoper,

naar gelang meer personen opgenomen worden 3).
Op het feit dat een groot bejaardencentrum vele voordelen biedt,

heeft de architect Jos Bedeaux reeds gewezen 4): . . . . . een groter

woongebouw dat in zijn afwijkende vorm met de uitbouw van eet- en
recreatieruimten, met zijn terassen en tuinaanleg, de wijk in zijn ge-
heel op een rianter hoger plan zal brengen. Dit gebouw zal van goede
schaal moeten zijn, maar dit is zeker te bereiken, ook voor grote com-
plexen van 250 tot 300 inwoners. Een groot gebouw heeft vele voorde-
len:   men kent elkander veel minder;  men  kan dan veel gemakkelijker

les conditions de residence et de logement des personnes, in: Revue francaise
de sociologie, Paris, nr.1, janvier/mars 1961, p.72 e.v.

1)  Bij de Kamerdebatten over de Rijksbegroting 1959 merkte de Minister  van  Maat-
schappelijk Werk desgevraagd op dat zij niet op deze materie kon ingaan.

2) Zwanikken. W.A.C.: Volkshuisvesting  en  samenleving, 1957, blz.75: Zwanikken

verdedigde deze stelling bij zijn promotie in 1957 met een beroep op het gebod
van de sociale liefde.

3) Uit het reeds meermalen aangehaalde rapport van Morsink citeren wij: blz.32

resp. blz.42:

a. Volgens het Bouwcentrum: dagprijzen van verpleeg- en overgangsafdelingen
in verband met het aantal patienten.
Verpleegafdeling Overgangsafdeling Het aantal patienten

f 10.70 f. 8.50                         75

11.-- 5.-- 120

9.90 7.20 150

9.50 7.10 225

8.75 6.85 300

b. Volgens de Stichting Frieslaild voor Maatschappelijk Werk is een verpleeg-
tehuis te prefereren van 100 a 130 bedden.

4) Bedeaux, J.: Handelingen van het bejaardencongres gehouden te Scheveningen

1956, blz.129
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en op ruime schaal vriendschapsbanden aanknopen die onontbeerlijk
zijn voor het leven en de ontspanning der bejaarden; men heeft in de
grotere gebouwen een veel zelfstandiger gevoel.'

Helaas is tot op heden, zover ons bekend, een dergelijk gevarieerd
bejaardenhuisvestingscomplex nog nergens gerealiseerd 1).

CONCLUSIES

I.

Per regio met een minimum inwonertal van 25.000, dient een coor-
dinatiecentrum gepland te worden. Dit centrum zal onder leiding staan
van een team, bestaande uit geriater/medicus, socioloog/gerontoloog,
psycholoog/psychiater, geassisteerd door een gerontologisch geschoold
maatschappelijk werk(st)er. Dit 'team' zal verantwoordelijk  zijn  voor
een juiste opnamepolitiek inzake het plaatsen van bejaarden in de on-
derscheiden huisvestingsvarianten.
II.

De huisvestingsvarianten dienen te bestaan uit:
1. bejaardenwoningen;
2.  bejaardencomplex; dit complex is onder te verdelen  in:

a. pension;
b. 'long-stay annex' (reactiveringsgedeelte), onderscheiden in een

afdeling voor: chronisch zieken en geestelijk gestoorden;
c. verzorgingsafdeling;

1)  a. Op leeftijd, september/oktober 1965, blz.114: Ingevolge  de  Wet  op de Bejaar-
denoorden  kon, i.v.m. de aanmeldingsplicht, gesteld worden dat per 1-8-1965
in Nederland bestonden:
- 1196 niet-winstbeogende bejaardenoorden, met een capaciteit van 75.771
bewoners;

- 673 wel-winstbeogende bejaardenoorden, met een capaciteit van 5.381 be-
woners, d.w.z. de niet-winstbeogende tehuizen hebben een bezetting van
+ 65 bejaarden, terwijlin de wel-winstbeogende tehuizen  + 7 bejaarden ver-
blijyen.

b.  Enquete-verslag   van de Gerontologische Commissie  van de K.V.B.: Verzor-
gingsbehoeften  van de bejaarden in bejaardentehuizen  in  1963.  blz.9: Uit tabel
5 blijkt dat landelijk gezien slechts 5% van de niet-winstbeogende tehuizen
meer dan 200 inwoners heeft.

c.  Welten,  J.B.V.: De relatie verzorgingstehuis voor bejaarden en verpleegte-
huis, in: Ons Ziekenhuis, no. 12, Den Haag, december 1963, blz.502
*  De idee dat bejaarden in grote gedifferentieerde complexen dienen opgevan-

gen te worden, is helaas nog .meer theorie dan praktijk. Toch hoort men
sporadisch wel dat dit idee veld wint: de arts J.Welten b.v. wil slechts een
instituut waar men totale verzorging waarborgt, daar hij tegen volksver-
huizingen is.

179



d. verpleegafdeling, onderscheiden in een afdeling 'open verpleging'
en 'gesloten verpleging'.

3. K.Z.-inrichting.
Opmerking: De bejaardenwoningen  en het bejaardencomplex dienen  een
organische binding te hebben.

Il I.

Het bovengenoemd regio zal ingedeeld moeten zijn in wijken waar
adviesbureaus onder leiding van bovengenoemde maatschappelijk wer-
k(st)er de 'intake' kulinen behartigen.

IV.

Noodzakelijke hulpinstituten in het bejaardenwerk zijn:
1. Dienstencentrum, als service-orgaan verbonden aan de bejaarden-

woningen.
2.  'Day-, night hospital', zo mogeli jk verbonden als aparte afdeling

aan het bejaardenconnplex.
3. Geriatrische kliniek, gecombineerd met polyklinisch opvangcentrum,

bij voorkeur verbonden aan een bejaardencomplex.
4. Geriatrische afdeling, bij voorkeur als vleugel van een ziekenhuis,

om medische specialistische hulp te bieden.
5. Overgangsafdeling, als tijdelijk verblijfsoord om de overgang naar

bepaalde huisvestingsvormen mogelijk te maken, bij voorkeur ver-
bonden aan het bejaardencomplex.

V.
De geeigende opzet van bejaardenwoningen zal slechts dan tot volle

ontplooiing komen, indien de bejaardenwoningen zullen gaan vallen
onder de werking van de Wet op de Bejaardenoorden, waardoor geeigende
dienstverlening gewaarborgd is.

VI.
Bij de bespreking van bejaardentehuizen werd bepleit:

1.  eenheid van wonen, verzorging en verpleging;
2. een juiste verhouding van ruimten voor alleenstaanden en echtparen;
3.  handhaving van het klasse-systeem, opdat daardoor de sociale status

van de bejaarde tot uitdrukking kan blijven komen. Ten nauwste hangt
hiermee echter samen dat elke bejaarde die voor een opname in
aanmerking komt, geen voor- of nadeel mag ondervinden van zijn
sociale status. Als zodanig behoort de arbeidersgroepering meer
dan tot nu toe het geval is. opgenomen te worden.

VII.
Bij de bespreking van het verpleegtehuis (lees: verpleeg- c.q. ver-

zorgingsafdeling van het bejaardencomplex) werd bepleit:
1.  stimulering   van een ambulant   team  dat  als taak de reactivering  en
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fysische therapie heeft. Verschillende regio's zullen door dit team
begeleid kunnen worden;

2. vermeden moet worden dat de arbeidersgroepering, meer dan even-
redig, in verpleegtehuizen opgenomen wordt, daar dit een aantasting
is van de gelijkwaardigheid van de persoon.

VIII.
Benadrukt  werd:

1. zowel opname-team, als ambulant team moeten landelijk gecoor-
dineerd worden, om een wetenschappelijk verantwoorde methodiek,
die algemeen erkend wordt, mogelijk te maken;

2. medische en sociale indicatie zijn nevenschikkend;
3. onderzoek zal steeds per regio dienen te geschieden, uitgaande van

een landelijk aanvaarde methodiek; hierdoor zal regio-vergelijking
mogelijk worden;

IX.

Tenslotte hebben wij gepleit voor een wettelijke regeling ter financie-
ring van de onderscheiden huisvestingsvariaties  en de hiermee verband
houdende additionele voorzieningen. Financi6le onmacht der bejaarden
mag geen reden zijn om deze bejaarden de voor hen aangepaste woon-
vorm te weigeren.
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HOOFDSTUK III

DE INKOMENSSITUATIE DER BEJAARDEN

'Tous ces grands chapitres de notre vie
economigue et sociale sont directement
influences par le vifillissement de la
population. Les  consequences  sont  a  la
fois d'ordre materiel et d'ordre moral'  1)

Zoals reeds in hoofdstuk I en II tot uitdrukking is gekomen, is de in-
komenssituatie van de bejaarden een der meest intrigerende aspecten
van het bejaardenvraagstuk. In dit hoofdstuk zullen wij dit aspect aan
een nader onderzoek onderwerpen.

Na een inleidingsparagraaf waarin enkele algemene gedachten aan-
gaande deze materie belicht zullen worden, zal in een volgende ge-
deelte de pensioensituatie in verschillende landen globaal worden  aan-
geduid. Direct hierop aansluitend wordt de pensionering in eigen land
behandeld. terwijl hiermee samenhangend de individuele suppleties
(Bijstandswet) belicht zullen worden.

Om het beeld volledig te maken, worden hierna de subsidies, zijnde
de algemene suppleties, aan de orde gesteld. Besloten wordt met een
samenvatting.

INLEIDING
DE GROEIENDE STAATSINVLOED

Men behoeft slechts de kranten open te slaan, vergaderingen van be-
jaardenbonden te bezoeken ofnaar politieke verkiezingsredes te luiste-
ren om ervan doordrongen te worden dat niet alleen de bejaarden,  maar
evenzeerde maatschappij in haar geheel de pensionering-in-financiele-
zin beschouwen als een van de belangrijkste aspecten - zo niet als het
belangrijkste aspect -van het bejaardenveraagstuk. In wetenschappelijke
zin hebben wij hier te maken met een economisch vraagstuk van de eer-
ste orde. Dit doet niets af aan het feit dat ook andere wetenschappen -

1) Daric, J.: Vieillissement de la population et prolongation de la vie active, in:
Cahier no.7 de l'Institut National d'Etudes Demografiques, Paris 8me
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zoals sociologie, psychologie en rechten - belangrijke bijdragen inzake
dit vraagstuk kunnen en moeten leveren 1).

Hoewel de economie bepaalde facetten van de pensionering kan be-
lichten,  zal  zij in haar besluitvorming steeds rekening moeten houden
met niet-economische factoren die ook een bepaald licht op deze ma-
terie werpen 2). Deze besluitvorming zal immers steeds van politieke
aard zijn; met name morele, levensbeschouwelijke inzichten spelen
daarbij een grote rol.

De pensionering wordt steeds meer onderkend als een persoonlijk
recht, verworven in de actieve levensperiode. Bij de verwezenlijking
van de persoonsrechten wordt de Staat actief betrokken. De grote staats-
invloed bij de opbouw van de zogenaamde personale orde is niet meer
te ontkennen. Deze hedendaagse staatsconceptie wordt uitgedrukt in de
zogenaamde welvaartsstaat 3). Hoewel over het begrip 'Welvaartsstaat'
geen communis opinio heerst 4), mag wel gesteld worden dat,  mede on-
der min of meer grote invloed van de Staat, bepaalde collectieve voor-
zieningen getroffen worden met als doel een bepaald aantal gemeen-
schapsleden of alle gemeenschapsleden een minimum levensstandaard
te garanderen 5). Het gevolg van een dergelijke politiek is dat de door
1)  Munnichs, J.M.A.: Ouderdom en eindigheid, ac.prfs. Nijmegen  1964
2) Veldkamp, Dr. J.M.G.. Economist en politicus, in: Lustrumnummer 'Economie',

jrg.27, nr. 1/2, oktober/november 1962. blz.15
3) Plattel, Prof. Dr. M.G.: Sociale Wijsbegeerte, deel 11, Utrecht 1964, blz.96
4) Esveld, N.E.H.van: De rechtvaardige samenleving en de welvaartsstaat, in:

Sociaal Maandblad Arbeid, jrg 18, nr.11, 5 november 1963, blz.717 e.v.
5) HET BEGRIP WELVAARTSSTAAT:

In   1909   werd het begrip 'welfare' reeds gebruikt in 'welfare budget' (= econo-
mische betekenis).In 1920 gebruikt Pigou het woord 'welfare economics'.
Volgens de Oxford Dictionary is 'the Welfare State, the state having national
health insurance and other social services'.
Volgens de Anglicaanse Aartsbisschop William Temple  (1940- 1945) staat  de
'Welfare State' tegenover de 'Power State' (communisme) en het begrip 'wel-
fare' tegenover 'warfare' (nationaal socialisme).
Volgens Bruce heeft de Welfare State 'a system of social services based partly
on insurance, partly on a mutual pooling of recources and supplemented by wel-
fare  services for special needs'.
De Nederlander Prof. Donner heeft het begrip het eerst aangetroffen bij Dooye-
weert, die op zijn beurt bij Christiaan Wolff de'Wohlfahrtsstaat' als volgt gedefi-
niderd  vond: 'Die Bef6rderung der dusserlichen Gluckseligkeit der Untertanen'.
In 1959 schrijft Sturmey,  S.G.: 'A Welfare State  is a state in which the commu-
nity at large recognises a collective responsibility towards the weaker or less
fortunate members of that community and takes definite action to assist those
members'. Tegelijkertijd met Sturmey schrijft Penelope Hall, dat de 'Welfare
State' moet zorgen, dat'allits members can reach minimum standards of health,
economic security and civilised living and can share according to their capacity
in its social and cultural heritage' .
Mevr. H. Verwey-Jonker en Thoenes gebruiken het begrjp 'Verzorgingsstaat';
dit is een maatschappijvorm die gekenmerkt wordt door een op democratische
leest geschoeid systeem van Overheidszorg, dat zich bij handhaving van een
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de mens ontworpen rechtsgemeenschap steeds meer garanties voor de
individuele persoon zal scheppen. Voorwaarde voor een harmonische
ontplooiing van een dergelijke rechtsstaat is de belichaming van mo-
rele waarden  in de politieke en doel gemeenschappen.  Daar de liefdes-
band de hoogste morele waarde tor uitdrukking brengt, zal de liefde
richting moeten geven aan de quasi instinctmatige en rationele socia-
biliteitstypen 1). Zolang dan ook de hunkering naar het liefdesideaal
de sterkste kracht is in de mensheid als zodanig, zolang zal de histo-
rie der mensheid door de rechtsgemeenschap bepaald worden, omdat
zij in wezen niets anders is dan een uiterste poging van die mensheid
het morele ideaal in de universele liefdesgemeenschap zo dicht moge-lijk naar zich toe te halen in de stof-geestsituatie van haar aardse
bestaan 2). Dit pogen van de mens om in zijn aardse bestaan zo geluk-
kig mogelijk te zijn door bepaalde materi6le zekerheden te scheppen,
heeft onder andere hierin geresulteerd dat in onze westerse samen-
leving de bestrijding van de armoede enerzijds een sociale wetgeving

kapitalistisch produktiesysteem garant stelt  voor her collectieve sociale welzijn
van haar onderdanen.
Schaper betoogt, dat de welvaartsstaat minstens zozeer een uiting is van soci-ale verantwoordelijkheid als van een streven naar welvaartsverhoging ('TussenMachtsstaat en Welvaartsstaat', Leiden 1962, blz.156).
In 1963 schrijft Penn: 'De Welvaartsstaat is de gemeenschap die streeft naarvolledige werkgelegenheid. het bestaan van goede sociale voorzieningen, terwijl
de regelingen een collectief karakter hebben'.
Keynes en Beveridge hadden tevoren reeds gewezen op de noodzaak van het voe-
ren van een economische politiek door planmatig in te grijpen (economische
politiek richt zich op welvaartsbevordering; sociale politiek richt zich op wel-
vaartsverdeling; sociaal-economische politiek accentueert de voorziening in
algemene behoeften aan maatschappelijke zekerheid). Volgens Beveridge moest
gestreden worden tegen: 'want' (gebrek) 'disease' (ziekte) 'ignorance' (onkunde)
'squalor' (verval) 'idleness' (ledigheid) 'war' (oorlog) 'inequality' (ongelijkheid).Volgens van Esveld  is de Welvaartsstaat een staat, waardoor men tot geestelijke
ontplooiing kan komen. De Welvaartsstaat is geprojecteerd op de liberale rechts-
staat   van  de   19e   eeuw: een staat waarin de wilsvrijheid  van de gezagsdragers
is beperkt door grenzen van het recht. De beginselen van eigen verantwoordelijk-heid, eigen zorg en eigen risico dragen, zijn pijlers der maatschappij evenals
de naastenliefde, maar het vraagstuk van de bepaling  van de grens tussen staats-
onthouding en staatsbemoeiing is nog altijd heel moeilijk op te lossen. Richt-
snoer volgens Prof. J. Jitta is, dat de democratie in materieel opzicht gerichtis op de erkenning van de gelijkwaardigheid der individuen in ethisch opztcht.
Volgens Van Esveld is de persoonlijke verantwoordelijkheid het fundament van
de Welvaartsstaat, sociale staat genoemd. Dit houdt in, dat men de mensen inzoverre  moet vri jmaken  van de materie,  dat  zij in staat zijn boven hun eigenhoofden uit aan anderen te kunnen denken. Zij moeten niet door een tekort aanmateriele goederen gekweld worden en evenmin door overvloed verharden.

1)  Loeff,   J.J.: De sociale grondrechten  van  de mens, overdruk uit: Handelingender Nederlandse Juristenvereniging, 1953, blz.112 e.v.
2)  Loeff,   J.J.: Verhouding Staat en Rechtsgemeenschap. inaugurale rede Leiden,

10 februari 1955. blz.21
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tot  gevolg had, anderzijds een politiek  van full employment  1).  De  pri-
maire levensbehoeften zijn hiermede voor praktisch alle gemeenschaps-
leden gedekt, waarmee niet gezegd wil zijn dat de methode waardoor
een en ander verwezenlijkt wordt door iedereen gelijk gewaardeerd
wordt. Indien bijvoorbeeld de bejaarde zijn primaire levensgoederen
gegarandeerd krijgt middels charitatieve verenigingen of met een be-
roep ov de Bijstandswet, zal deze garantie door hem wellicht minder
positief gewaardeerd worden dan door diegenen die menen dat de so-
ciale wetgeving onder invloed van 'pressure-groups' al te ver is uit-
gebouwd.

Met Plattel menen wij dat, wanneer de politieke gemeenschap er in
slaagt de angst voor de fundamentele levensbehoeften Uit te bannen,
dit dan positief gewaardeerd moet worden, terwijl  men  het  n i e t  moet
zien als een noodgedwongen concessie aan de niet-te-stuiten maat-
schappelijke ontwikkeling. Het is daarom onjuist de werknemers te
verwijten dat zij allerlei sociale voorzieningen zo vanzelfsprekend
vinden. Een patriarchale houding, die van de arbeiders een dankbaar-
heid zou vergen alsof de sociale voorzieningen een soort weldadigheid
vormen, frustreert hun besef van verantwoordelijk burgerschap. Het
was eerder abnormaal dat in de liberale samenleving de  mens  zich niet
geborgen kon weten in de politieke gemeenschap, die juist haar bestaans-
grond ontleent aan de verzorgende en beschuttende functies van deze
gemeenschap 2).

Diegenen die zich verzetten tegen de steeds groter wordende Staats-
invloed, vergeten dat juist de Staat dikwijls de aangewezen instantie is
om nieuwe historische ontwikkelingen - tegen een verkeerde behoud-
zucht van groepen en individuen in - tot doorbraak te laten komen.
Met een verkeerd beroep op de zelfwerkzaamheid der individuen wer-
den bijvoorbeeld allerlei sociale verzekeringen, zoals het ouderdoms-
pensioen, aanvankelijk tegengehouden 3).

Paus Johannes XXIII wijst er ook uitdrukkelijk op,  dat de toenemende
socialisering - te verstaan als een grotere frequentie van maatschap-
pelijke betrekkingen - automatisch een grotere overheidsinvloed tot
gevolg zal hebben 4). Volgens Teilhard de Chardin 5) is socialisering

1) Eerenbeemt, H.F.J.M. van den: De arme en het maatschappelijk welzijn in his-
torisch perspectief, in: Sociale Wetenschappen, 1961, nr.4, blz.331

2 ) Plattel,  M.G.: De progressieve inslag van het subsidiariteitsbeginsel,  in:  Lus-
trumnummer 'Economie', jrg.27, nr. 1/2, oktober/november 1962, blz.115

3) Plattel, M.G.: Sociale Wijsbegeerte, deel II. Utrecht 1964, blz.100
4) De  sociale  leer  van  de  Kerk, in: Mater et Magistra, uitgave  van  N.V.  Gooi  er

Sticht, 15 mei 1961, blz,46
5) Vroenhoven, F.J.W. van: Teilhard de Chardin en de maatschappelijke economi-

scheontwikkeling, in: Annalen van het Thijmgenootschap, 1 mei 1965, blz.2 e.v.:
In de kosmische evolutie, aangeduid met de term 'kosmogenese', onderscheidt
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een nieuwe hogere bestaanswijze  van  de mens,  dit wil zeggen  een  evo-lutie uit de materie. Voor een goed begrip moet hierbij opgemerkt wor-den dat Kwant in dit verband stelt, dat de gesocialiseerde wereld zon-der liefde een hel wordt 1).
In  de maatschappelijke ontwikkeling zullen de bureaucratische struc-turen voor lief genomen moeten worden. Bureaucratische structuren

zijn onontbeerlijk voor het bereiken van het algemeen welzijn: de per-soonlijke vrijheid dient te worden ingeperkt, juist ter garantie  van dezevrijheid 2). De mens zelf zal het in zijn macht hebben om het onper-soonlijke bureaucratisme een halt toe te roepen. waardoor een aardsehel vermeden kan worden. Als de liefdeshunkering hierbij niet de lei-draad zal zijn, is het niet denkbeeldig dat door een verkeerd begripvan de gesocialiseerde maatschappij ieder even veel wil hebben, ter-wijl echt liefhebben juist betekent dat door het respect voor de gelijk-waardigheid van de evennaaste de ongelijkheid principieel erkend
wordt 32. In de talloze debatten over een gelijk bodempensioen, onge-acht de persoonlijke welvaart, is de principi6le ongelijkheid wellichtmin of meer verwaarloosd. De politieke strijdvraag is hier steeds,waar de grens zal liggen tussen staatsingrijpen en staatsonthouding.Naar beide zijden kunnen extreme standpunten ingenomen worden.Van Berkum wil van een 'economie dirigee' naar een 'economie con-certee', dit wil zeggen een samenspel tussen Overheid en particulierinitiatief als dragers van verantwoordelijkheden 4).

Met Thurlings wensen ook wij niet de 'jungle'  van het oude 'laisser-faire' evenmin als het dwangregime van het moderne 'etatisme' 5),m.a.w. wij wensen dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de

Teilhard 3 fasen. te weten: de 'geosfeer' ( stoffelijk bestaan), de 'biosfeer' (hetleven) en de 'noosfeer' (de geest). De noosfeer blijft in evolutie en gaat in derichting van grotere complexiteit en hogere bewustwording. Dit heeft tot gevolg,dat onder gelijktijdige verdere perfectie van het individu, zijn bewustzijn vansaamhorigheid met het geheel zal worden versterkt; vandaar dat Teilhard in ditverband tFrmen als 'socialisering' synoniem aan 'humanisation progressive del'humanite' invoert, d.w.z.: 'envahissement accel6re du monde humain par les
puissances de collectivisation'.

1)  Kwant,  Prof.  Dr. R.C.: Mater et Magistra over Socialisering. uitgave: Lering
en Leiding, nr.5, Utrecht. mei 1962. blz.133

2) Valk, Dr. J.M.M. de: De analyse van de sociale werkelijkheid in Mater et Ma-gistra. uitgave: Annalen    van het Thijmgenootschap, jrg.51, aflevering  III,  de-cember 1963, blz.274
3)  Plattel,  Prof.  Dr. M.G.: Sociale Wijsbegeerte, deel II, Utrecht 1964, blz.1174) Berkum. P. van: Begrip en inhoud van de economische politiek. in: Lustrumnum-

mer 'Economie', jrg.27, nr.1/2, oktober/november 1962. blz.465) Thurlings. Th.L.M.: De visie der economisten   op de nieuwe waardering  deraardse werkelijkheid. uitgave: Annalen   van het Thijmgenootschap. december1961. blz.299
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spontane krachten der maatschappij en dat zo weinig mogelijk afge-
dwongen wordt. De gesocialiseerde maatschappij die uit de aard der
zaak geinstitutionaliseerd wordt, zal hier vertrouwen moeten hebben

in zijn deskundigen, waarbij het probleem 'Overheid ten opzichte van

particulier initiatief' meer verplaatst wordt naar de problematiek van
deskundigen ten opzichte van niet-deskundigen' (zie hoofdstuk  IV).  Wel
ligt het in de lijn der verwachting dat de taak der politieke gemeen-

schappen verruimd zal worden, omdat de staat als politieke gemeen-
schap een positieve bijdrage te leveren heeft in de materidle vooruit-
gang, terwijl bij een hogere persoonscultuur een groeiend aantal be-
hoeften als levensnoodzakelijk zal worden ervaren 1).

Geconcludeerd mag worden dat de maatschappelijke ontwikkeling er
toe leidt dat het spel van individuele krachten - met behoud van het
gpede dat in het private (ondernemings)gebeuren ligt - verlaten zal
moeten worden 2). Indien we deze individuele krachten beschouwen

i.v.m. de totaliteit van de pensioenregelingen, is niet aan de indruk te

ontkomen dat het spel van deze krachten hier nog hoogtij viert. De be-
kende Amerikaanse econoom Galbraith merkt  in dit verband  op:  ' Als
men zich kan veroorloven dat de ouderen zich uit het produktieproces

terugtrekken omdat hun produktie niet meer dringend nodig is, dan is
het duidelijk dat men  zich ook kan veroorloven de gepensioneerden  een
bevredigende levensstandaardte verzekeren'  3), d.w.z. de levensstan-
daard waaraan hij gewend is.

Uitgaande van de stelling dat onze maatschappij zich een betrekke-

lijk hoge levensstandaard verworven heeft, ligt het in de rede, dat ge-
tracht wordt in plaats van de armoede individueel op te heffen, de ar-
moede als verschijnsel uit te bannen. Om dit te bereiken zal echter

nog een grote mentaliteitswijziging moeten plaatsvinden. Nog te veel

1) Plattel, Prof.Dr. M.G.: Sociale Wijsbegeerte, deel II, Utrecht 1964, blz.101

2) Alsvoor, blz. 193
3) a. Galbraith, J.K.: De economie van de overvloed, ned.vert. Amsterdam 1961,

blz.194
b. Neumark, F.: Steuerpolitik und Oberflussgesellschaft, Berlin, juli 1961. blz.

11-16: Volgens Neumark  is er sprake  van een overvloedseconomie als  aan de

volgende voorwaarden voldaan is:
1. afwezigheid van massa-armoede;
2. een sluitend systeem van sociale verzekeringen;
3. een groot en groeiend vast kapitaal;
4. een tendens van verkleining der landbouwsector;
5. een hoge graad van ondernemingsconcentratie;
6. een ononderbroken groei van de industrie.
'Dass in Nationalwirtschaften mit relativ hohem Wohlstands- und Industriali-

sieringsgrad (d.h. eine Oberflussgesellschaft) die budgetdre Bedeutung der
Einkommensbesteuerung gross ist und zuzunehmen tendiert, ist eine wohlbe-
kannte Tatsache.'
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wordt het verwerven van particulier eigendom gezien als een garantie
van de vrijheid en zelfstandigheid van de persoon, waardoor het ver-
schijnsel armoede bestreden zou kunnen worden 1). Men vergeet hier-
bij dat het terrein van de 'plichtloze eigendom' ('propriete confuse'),door de talloze stichtingen (o.a. pensioenfondsen) enorm groeit,  waar-
door dit soort eigendom vallend tussen privaat- en publiekrecht, het
privaateigendom min of meer irredel maakt 2). Indien  dit niet algemeen
erkend wordt, zal men blijven propageren, dat individuele armoede
voorkomen moet worden door het treffen van prive-voorzieningen,
te,rwijl verzwegen wordt, dat de structurele geldontwaarding deze pri-
ve-vgorzieningen illusoir maakt. Door het overtrekken van de idee dat
prive getroffen voorzorgsmaatregelen de mens meer verantwoorde-
lijk maken, kan het voorkomen dat ook in zogenaamde rijke samenle-
vingen nog bittere armoede kan heersen. In de Verenigde Staten b.v.
leven heden ten dage nog ongeveer 30 miljoen Amerikanen, d.w.z. 15%
van de totale bevolking, beneden de armoede-grens 3). Wij zijn er ons
van bewust dat hier tegenover gesteld kan worden, dat deze mensen
toch een beroep kunnen doen op een of ander sluitstuk der sociale ze-
kerheid - elk land heeft wel een eigen vorm, in ons land bekend onder
de naam Bijstandswet - waarbij door de zogenaamde individualiserende
behandeling de door Galbraith ZO treffend getekende gewoontewijsheid
opgeld doet. Men suggereert hierdoor n.1. een beroep te doen op de
individuele verantwoordelijkheid, hoewel in de praktijk gewerkt wordt
met z.g. 'algemeen geldende normen'.

Een collectieve voorziening achten de voorstanders van deze gewoon-
tewijsheid uit den boze, omdat hierdoor de verantwoordelijkheid en de
vrijheid van de persoon zouden worden aangetast. Men vergeet hierbij
echter dat de individualiserende methode als een gunst ervaren wordt,
terwijl volgens het zeer juiste memorandum van de Deutsche Evange-
lische Kirche gesteld kan worden: 'Der Mensch soll 'mein' sagen  k6n-
nen, um frei zu seinl' 4).

1) a.  Valk, Dr. J.M.M. de: De analyse van de sociale werkelijkheid in Mater en Ma-
gistra, uitgave: Annalen  van het Thijmgenootschap, jrg.51, aflvering  III,  de-cember 1963. blz.277

b. Albeda, Drs. W. en Drs. W.K.N. Schmelzer: Bezitsvorming. Utrecht 1963,
blz,100-146

2)  a.  Valk, Dr. J.M.M. de: De analyse  van de sociale werkelijkheid in Mater  en  Ma-
gistra, uitgave: Annalen van het Thijmgenootschap, jrg.51. aflevering III, de-cember 1963, blz.277

b. Steenkamp, Prof. Dr. P.A.J.M.: De katholieke kerk en het sociale vraagstukinonzetijd, in: Sociaal Maandblad Arbeid, jrg.18, nr.3. 5 maart 1963, blz.1723) Dr. Wiardi Beckmanstichting: Om de kwaliteit van ons bestaan, Amsterdam,januari 1963, blz.13
4) Albeda, Drs. W. en Drs. W.K.N. Schmelzer: Bezitsvorming, Utrecht 1963, blz.
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Of wij zover zullen komen dat de mens inderdaad  'mijn' kan zeggen
i.p.v.  'alstublieft help me' zal in politiek opzicht afhankelijk zijn van
het standpunt dat de zogenaamde elite in de verzorgingsstaat van Thoenes
innemen 1), terwijl in moreel opzicht bepalend   is  of de liefde de  in-
spirerende dynamiek voor deze ontwikkeling zal zijn. Hierbij moeten

wij zoveel realiteitszin hebben dat een ideale samenleving nooit be-
reikt zal worden, omdat de personengemeenschap  door de latente  span-
ning stof-geest nooit op het ondermaanse gerealiseerd zal worden. Er
zullen daarom altijd wensen onvervuld blijven.

Het Centraal Plan Bureau heeft bijvoorbeeld berekend dat in het

vierjarig tijdvak 1963-1967 de economische ruimte (d.w.z. het totale
bedrag waarmede de overheidsuitgaven kunnen stijgen, resp. de belas-

tingen kunnen worden verlaagd minus de loonstijgingen van het over-
heidspersoneel, inclusief de gelden voor het op peil houden van de be-

staansvoorzieningen) onder bepaalde voorwaarden 1,4 resp. 1,9 resp.
1,8 miljard is. De becijferde wensen worden echter geclaimd op 6 mil-
jard, waaronder alleen al ten behoeve van de A.O.W. 725 miljoen 2).

Deze wensen zullen echter alleen geoffectueerd kunnen worden  door:
a. produktiviteitsverhoging;
b. verbetering van de ruilvoet.

Door interne inkomensverschuiving kunnen uiteraard bepaalde groe-
pen uit de samenleving een grotere welvaart krijgen, hoewel dit altijd  zal
gaan ten koste van andere groepen. Indien wij ons echter niet beperken
in onze wensen zal de verdere ontwikkeling van inflatoire tendensen  het

enige gevolg zijn, met als consequentie, dat wij onze concurrentiepositie
ten opzichte van het buitenland, waarvan wij zo sterk afhankelijk zijn,
verslechteren 3). Het buitenland zal in economisch opzicht voor ons al-
tijd min of meer een graadmeter zijn, reden waarom wij de buitenlandse
pensioensituatie nader zullen gaan beschouwen.

Indien wij uit deze inleidende paragraaf een algemene conclusie  zou-
den moeten formuleren, zouden wij het volgende willen poneren:
een steeds verdergaande socialisering, d.w.z. een intensivering van de
maatschappelijke betrekkingen, ligt in de lijn der verwachting. Deze
socialisering zal zich o.i. vooral doen gevoelen op het terrein van de
materiele zorg. Wat de immateriele zorg betreft zien wij meer een
taak voor het particulier initiatief (zie hoofdstuk IV).

1) Thoenes, P.: De elite in de verzorgingsstaat, ac.prfs. 1963: Uit de spanning
tussen 'zijn' en 'behoren' resulteert een groep, die deze spanning tracht te ver-
minderen en die zich daardoor tot elite bestempelt en als zodanig een exclusi-
viteit wormt.

2) Centraal Plan Bureau: Toeneming en besteding van het inkomen in de komende
4 jaer, Monografie no.9. 1963, blz.10,12,22

3) Holtrop, M.W.. Economisch-Statistische Berichten, 13 november 1963. blz.1065
e.v.
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De hiermee gepaard gaande maatschappelijke ontwikkeling zal een
grotere overheidsinvloed tot gevolg hebben. De Overheid heeft als
hoedster van het algemeen welzijn de plicht om voor zijn onderdanen
in materieel opzicht dusdanige voorzieningen te cre6ren, dat de onder
haar hoede geplaatste mensen zich hierdoor persoonlijk kunnen ont-
plooien.

De ontplooiing in geestelijke zin  zal pas hierna mogelijk zijn, omdat
men  zich  in de zorgen-van-alledag niet steeds meer behoeft Ie bekom-
meren om de materiele ontplooting.

Gezien de veranderde maatschappelijke omstandigheden en overwe-
gende de uitspraken van de hoogste kerkelijke autoriteiten, lijkt het
niet meer houdbaar zich in het vlak van het praktisch sociaal-politieke
handelen principieel te verzetten tegen Overheidsinvloed. Integendeel
zouden wij willen betogen: het lijkt ons mogelijk om oerchristelijkebeginselen in een gesocialiseerde maatschappij tot uitdrukking te laten
komen. Voorwaarde zal dan echter zijn, dat deze ontwikkeling positiefgewaardeerd wordt en niet contre-coeur geaccepteerd. Indien niet in
deze positieve zin aan de maatschappelijke ontwikkeling meegewerkt
wordt, ligt het ons inziens in de  lijn der verwachtingen dat deze ontwik-
keling van verdergaand Overheidsingrijpen zich toch zal manifesteren,
met als resultaat dat als niet-christelijk geprezen zal worden, wat in
feite diep-christelijk isl Immers, de persoonlijke ontplooiingskansenin een maatschappijbeeld waarin de menselijke betrekkingen steeds in-
tensiever worden, zullen slechts optimaal gerealiseerd kunnen worden,wanneer de liefdeshunkering 'Leitmotiv' blijft, hetgeen voorwaarde is
om niet te vervallen in een inhoudsloos materialisme.

§ 1. BUITENLANDSE PENSIOENREGELINGEN IN VERGELIJKING
MET DE NEDERLANDSE REGELINGEN

In deze paragraaf zal getracht worden een indruk te krijgen  van depensioenmaatregelen zoals deze elders tot uitdrukking komen. Vanzelf-
sprekend hebben wij onszelf hierbij moeten beperken, omdat een mon-
diaal overzicht een studie op zich zou zijn. Wij hebben hierbij voor-
eerst een keuze gemaakt door die landen de revue te laten passeren,
die min ofmeer overeenkomen  met onze sociaal-economische verhou-
dingen, m.a.w. die landen, die volgens Neumark in navolging van Gal-braith een overvloedseconomie bezitten of tenderen naar een derge-lijke economie te groeien 1).

Primair is hier gedacht aan die landen, welke gegroepeerd zijn inE.E.G.-verband. Direct hierop aansluitend zullen wij hierbij betrekken
Engeland en Zwitserland. ziinde twee landen die buiten de E.E.G. staan,

1) Neumark, F.: Steuerpolitik und Oberflussgesellschaft. Berlin, juli 1961, blz.11-16
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maar daarmee toch  in  die mate betrekkingen onderhouden  dat  een  ver-
band niet ontkend kan worden. Vervolgens zullen de Verenigde Staten
en Canada aan de orde gesteld worden, omdat onze handelsbetrekkingen
met Noord-Amerika - denken wij slechts aan Bretton Woods -  zeer be-
tangrijk zijn. Hierna keren wij terug naar Europa, waarbi j  wi j de  Scan-
iinavische landen de revue zullen laten passeren.

Tenslotte zullen wij beknopt Ruslands pensioensituatie bespreken,
)mdat dit land  a.h.w. de economische tegenhanger  is  van de Westeuro-
)ese en de daarmee verbonden wereld.

Ook bij de bespreking der onderscheiden landen hebben wij ons be-
,erkingen opgelegd, omdat een uitputtende behandeling het bestek van
leze studie te buiten zou gaan, terwijl wij ons bovendien dermate zou-
len moeten verdiepen in details, dat hierdoor het algemene overzichts-
:arakter geweld zou worden gedaan. Het is slechts onze bedoeling om
:oveel data te verzamelen dat hierdoor een algemene conclusie aan-
&aande de materidle voorzieningen ten behoeve van de bejaarden mo-

Xelijk wordt. Ondanks de beknoptheid achten  wij ons gerechtigd bij  be-
,aalde landen waarde-oordelen Uit te spreken, omdat wij in een voor-

studie (zie de betreffende bijlage) vrij uitgebreid op deze materie zijn
ngegaan.

Van land tot land zullen eventueel bepaalde detailkwesties in een
lansluitende bijlage belicht worden. Deze belichting zal slechts ge-
gchieden in zoverre deze nuttig is voor onze volgende paragraaf. In
leze paragraaf zal de inkomenssituatie van de bejaarden in ons land
meer uitgebreid aan de orde worden gesteld.

a.Diverse landen

Belgie
Men streeft ernaar dat in de toekomst de gehele bevolking eenzelfde

pensioenbodemvoorziening zal hebben. Deze voorziening is theoretisch
zeer gunstig, namelijk 75% van de verdiende lonen op waardevaste ba-

Sis. De praktische uitwerking levert echter niet veel verschil op met
onze huidige Nederlandse pensioensituatie (zie algemene beschouwing
verderop in deze paragraaf). Gepensioneerden, die menen onvoldoende
inkomen te hebben, kunnen een beroep doen op bijstandsuitkeringen.
Bij niet-toekenning der bijstand kan de betrokkene bezwaar aantekenen,
hetgeen overigens niet garandeert, dat dit bezwaar ontvankelijk ver-
klaard wordt. Een objectief recht kent men namelijk in Belgie - wat
deze materie betreft - niet.

D u i t s l a n d (Duitse Bondsrepubliek)
Bij wet van 1 januari 1957 is bepaald, dat zowel mannen als vrou-

wen op 65-jarige leeftijd gepensioneerd worden. Om voor dit pensioen
in   aanmerking te komen    moet   men    in het algemeen  15 jaar verze-
kerd geweest zijn (vrouwen moeten de laatste 20 jaar gedurende

192



tenminste 10 jaar een winstgevend beroep uitgeoefend hebben). Pen-
sioenen gelden zowel voor werknemers  als voor zogenaamde zelfstan-
digen, maar de pensioenvorming vindt slechts plaats over inkomens
tot een bepaalde hoogte, afhankelijk van de macro-economische situa-
tie.

De aanpassing van de pensioenen in verband met na te streven  waar-
devastheid moet telkens bij wet geschieden en gebeurt dus niet auto-
matisch.

Wij vinden het jammer, dat geen soepele overgangsregeling gecre-
eerd is; het zal nog jaren duren voordat men maximale pensioenen kan
bereiken: dit i.v.m. de verplichting om 15 jaar verzekerd te zijn ge-
weest.

Doordat de financieringswijze elementen van fondsvorming inhoudt,
kan men zich terecht bezorgd afvragen, of de pensioenen niet onderhe-
vig zullen zijn aan geldontwaarding.

Het valt niet te verwachten dat de betreffende bejaarden, wanneer
zij in nooddruftige omstandigheden komen gemakkelijk een beroep op
bijstand zullen doen. Immers, hoewel de bijstand rechtens afdwing-
baar is, is het verhaal zo drastisch geregeld, dat de bejaarden deze
bijstandmogelijkheid niet als een gelukkige sociale wetgeving onder-
kennen.

De Duitse pensioengerechtigde staat o.i. nog een harde tijd te  wach-
ten.

Frankrijk
De gedachtegang die in Frankrijk inzake pensionering gevolgd wordt,

kan niet anders dan zeer redel genoemd worden; immers, bij het klim-
men der jaren neemt de pensionering toe; rekening wordt gehouden  met
de meerkosten die gemaakt moeten worden bij optredende invaliditeit
of bij het niet meer in staat zijn om een eigen huishouding te verzor-
gen.

Indien men tijdens zijn aktieve leven minder heeft kunnen sparen,
doordat men kinderen groot moest brengen, dan wordt dit in de pensio-
nering verdisconteerd door een verhoogde uitkering.  In het vergelijkend
overzicht der E.E.G.-landen, op het einde van deze paragraaf,  zal  ech-
ter blijken, dat Frankrijk - ten minste in materieel opzicht - het so-
berst voor zijn bejaarden gezorgd heeft.
Italid

Zoals uit het reeds meergenoemde vergelijkend overzicht der  E.E.G.-
landen zal blijken, heeft Italie voor zijn bejaarden relatief goed gezorgd.
Dit is des te «appanter, indien wij bedenken, dat Italie in de rij der
E.E.G.-landen relatief arm genoemd kan worden.

Naar wij menen wordt hiermede bewezen, dat gunstige pensionerings-regelingen niet primair afhankelijk zijn van de economische welvaart
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van een land alswel van de mentaliteit ten opzichte van zijn bejaarden,
die in dat betrokken land heerst.

Luxemburg
Met Italie is Luxemburg in E.E.G.-verband het  land,  dat de beste  ma-

teriole voorzieningen voor zijn bejaarden getroffen heeft (zie betreffend
overzicht op het einde van deze paragraaf).

Engeland
Ook in Engeland kunnen de bejaarden niet spreken van een in mate-

rieel opzicht welverzorgde oude dag. Zij die nameli jk meer dan  £  15.0.0
per week verdienen, komen alleen in aanmerking voor de voor iedereen
geldende' flat-rate pensions', zodat deze groep hun bodempensioen  zui-
ver individueel moet suppleren, hetgeen uiteraard een vrij dure methode
is, waar vooral de middengroepen niet toe komen.

Alleen de groepen, die  £ 9.0.0. tot £ 15.0.0. per week verdienen kun-
nen in aanmerking komen voor de sinds april 1961 wettig geregelde
z.g. 'graduated pensions'.

Hoewel de'National Insurance Act' van 1946, waarin deze materie ge-
regeld wordt, mogelijkheden opent tot automatische aanpassing (zie
§ 39 van de wet), is er momenteel geen sprake van automatisme, het-
geen bij de trendmatige inflatie fnuikend werkt. Alhoewel eenmaal  ver-
worven rechten niet aangetast worden (b.v. de rechten verkregen door
de inmiddels losgelaten 'Contributary Pension Act' blijven gewaar-
borgd) mag het geheel van pensioenmaatregelen niet toereikend genoemd
worden.

Er zijn wel aanvullende onderstandsuitkeringen mogeli jk,  maar deze
zijn niet afdwingbaar door de bejaarden zelf en moeten daarom als  een
gunst beschouwd worden.

Bij vergelijking  van de cijfers van Groot-Brittannie met die der
E.E.G.-landen, constateert men, dat in Groot-Brittannid de openbare
middelen als directe financieringsbron een grotere betekenis hebben
dan in de E.E.G.-landen, in welks feit we Beveridge's invloed kunnen
herkennen.

Toch zijn ook in het land van Beveridge nog veel verbeteringen wen-
selijk.
Zwitserland

De pensioensituatie in Zwitserland kan niet optimistisch genoemd
worden. Het sociale minimum wordt voor een alleenstaande op 3.000
Fr. geschat, hetgeen voor een echtpaar neer zou komen op 160/100 x
3.000 Fr. = 4.800 Fr.

Het sociale minimum ligt net beneden het maximumplafond van de
A.H.V. (Alters- und Hinterlassen-Versicherung). Dit betekent echter,
dat alleen zij, die tijdens de actieve periode een betrekkelijk hoog in-
komen hebben gehad, het sociale minimum via de A.H.V. zullen beha-
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len. Dit betrefft;r echter diegenen die toch al in staat waren om par-
ticuliere aanvullende voorzieningen te treffen, terwijl zij bovendien
ook veelal ondernemerspensioen zullen ontvangen.

Het gevolg hiervan is, dat juist diegenen, die niet aan het sociale
minimum komen, niet geholpen worden. Deze groep wordt op 1/3 van
het aantal bejaarden (ongeveer 175.000) geschat. Eenzelfde aantal heeft
weliswaar hoger maar niet toereikend pensioen, terwijl slechts  1/3  van
het totaal aantal bejaarden geacht moet worden  een  min  of meer afdoend
ouderdomspensioen te ontvangen.

De Bondsraad heeft in zijn boodschap van 16 september 1963 mede-
gedeeld, binnen afzienbare tijd een nieuwe sociale verzekering
voor te zullen stellen, die iedere bejaarde een s o c i a a l m i n i m u m
garandeert.

Dit betekent dus, dat de bodemvoorziening der A.H.V. zelfs in uit-
gebouwde zin (zie bijlage)niet iedere bejaarde een sociaal minimum  kan
garanderen.

De Zwitserse overheid wil in deze overgangsperiode de bejaarden
helpen via het verlenen van sociale bijstand. Deze oplossing van het
vraagstuk wordt (gelukkig) niet gewaardeerd. Opmerkenswaard is wel,
dat de premiebijdrage van het inkomen gevorderd wordt, ongeacht de
hoogte van het inkomen. Het blijkt dus praktisch mogelijk premies te
heffen, zonder hierbij een premiegrens aan te geven.

De Verenigde Staten
De pensioensituatie van de Amerikaanse bejaarde is allesbehalve

rooskleurig te noemen:   + 2/3 der betrokken bejaarden heeft nog niet
de helft van het inkomen van een ongeschoolde arbeider als pensioen.
Canada

Canada kent een 'Staatspensioen voor allen'. Het blijkt, dat dit pen-
sioen bij elke verkiezingsronde omhoog gaat. Dit pensioen is nominaal
en fluctueert afhankelijk van de leeftijd waarop men dit pensioen laat
ingaan, en van de woonplaats, daar de wet gedecentraliseerde uitvoering
kent.

In het licht  van de steeds dreigende geldontwaarding is de inkomens-
positie van de bejaarden in Canada niet nastrevenswaard te achten.

Noorwegen
Evenals in Canada zijn in Noorwegen de basispensioenen noch toe-

reikend, noch waardevast. De gedecentraliseerde uitvoering per ge-
meente van de betreffende regeling sluit de mogelijkheid van rechts-
ongelijkheid levensgroot in. De in Nederland geschapen voorzieningen
zijn o. i. verreweg te prefereren boven de Noorse pensioenregelingen.

Denemarken
Het Deense principe, om geen enkele bejaarde ten laste te laten ko-

men van de bijstandsuitkeringen van families of overheid, mag prach-
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tig genoemd worden. Het feit echter, dat minvermogende bejaarden,
die in instituten opgenomen zijn alleen zakgeld ontvangen, maakt dui-
delijk, dat de praktijk nog niet zo ideaal is. Hierbij komt nog, dat deze
instituten zo massaal en self-supporting opgezet zijn, dat de bejaar-
den zich buiten de maatschappij geplaatst kunnen voelen.

Het gevaar, om te vergaande overheidsbemoeienis te krijgen is hier
niet denkbeeldig.
Zweden

Bij wet van 1960 is bepaald dat in  1980 elke bejaarde een waardevast
basispensioen plus supplementoir pensioen zal ontvangen, ter grootte
van ongeveer 2/3 deel van het jaarinkomen dat hij de laatste -5 jaar
gemiddeld verdiend heeft.

Maximaal zal uitgekeerd worden 2/3 van 35.000 Kronen op jaarbasis
1960, terwijl hier per gemeente nog een huurtoeslag op gegeven kan
worden.

De gemeentelijke vaststelling van huurtoeslag sluit o.i. elementen
van willekeur in.

Het geheel van regelingen echter overziende kan men maar nauwe-
lijks een gevoel van jaloezie onderdrukken.

Het is een gelukkig verschijnsel, dat door het samenspel van deze
maatregelen het momenteel zelden voorkomt, dat de bejaarden een be-
roep moeten doen op de 'public-assistance'.

Het enige - overigens niet denkbeeldige - gevaar dat wij in deze re-
geling onderkennen is het feit, dat de toeslagpensioenen op basis van
fondsvorming tot uitkering kornen. In het licht  van de toekomstige  geld-
ontwaarding en rekening houdende met het feit, dat geen enkel indus-
trieel bedrijf een gunstige ontwikkeling'in the long run' kan garanderen,
vragen wij ons af, of men hier niet beter het omslagstelsel had kunnen
toepassen.

Wel is opmerkelijk, hoe in Zweden het beleggingsprobleem bij deze
fondsvorming opgelost   is:   aan die verzekerden,  die aan premies  een
bepaald bedrag betaald hebben, wordt als groep elk jaar maximaal de
helft van de totaal  door de fondsen ontvangen premies uitgeleend, welke
leningen in uiterlijk 10 jaar afgelost moeten zijn. De overblijvende re-
venuen worden geinvesteerd in Staats- en andere obligaties (woning-
bouwsector). Het fonds mag geen kapitaal in de risicodragende sfeer

beleggen om directe invloed in de handel te vermijden. In het bestuur
van het fonds domineert de Overheid niet, omdat de meerderheid van
het bestuur uitgemaakt wordt door vertegenwoordigers van het kader,
arbeiders en zelfstandigen.
Rusland

Rusland zegt + 5090 van het laatstgenoten  loon als pensioen  uit te  ke-
ren. Door de strenge bepalingen van de wet is een dergelijke pensio-
nering echter illusoir.
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Indien wij bedenken, dat de werkelijke waarde van de Roebel 30 cent
is i.p.v. de officiole koers, die 95 cent aangeeft, dan wordt de situatie
helemaal bedenkelijk. Hier staat evenwel tegenover.  dat dit  land nog in
economische opbouw is; de toekomst  zal ons leren in hoeverre de  Rus-
sische bejaarden zeker zijn van hun bestaan.

Nederland 1)
De pensioengerechtigde leeftijd in ons land is 65 jaar. Men hoeft

geen  bepaalde tijd verzekerd  te zijn geweest. In E.E.G.-verband be-
zien, kent alleen Nederland meerdere stelsels van ouderdomsuitke-
ringen, te weten krachtens:

..a. de Invaliditeitswet (verzekering is alleen mogelijk voordat de 35-
jarige leeftijd bereikt is); deze wet heeft zijn tijd gehad;

b. de Algemene Ouderdomswet;
c. de fondsen van de bedrijfs- en ondernemingspensioenen;
d. aparte regelingen voor speciale groepen, zoals ambtenaren en mili-

tairen.

ad a.

De middelen worden geheel verkregen van werkgeverszijde, namelijkf 0.30 per week voor 14-jarigen, oplopend tot
f 0.50 per  week  voor 21 -jarige vrouwen  en
f 0.60 per week voor 21-jarige mannen.
De financiering geschiedt volgens het fondsvormingssysteem.
De ouderdomsrente wordt als volgt bepaala: eerstens kent men de zo-
genaamde grondslag.

Grondslag =
bedrag der betaalde premies x 260

aantal weken dat de verzekering heeft geduurd '
Hier   komt   bij de zogenaamde verhoging,   dit  is  11,2%  van het bedrag
der betaalde premies, hetgeen minimaal gelijk moet  zijn  aan  1/5  van degrondslag. De grondslag plus verhoging geeft het totaal bedrag van het
Invaliditeitspensioen. Door middel van toeslagentoekenning is aanpas-
sing van deze pensioenen mogelijk.
ad b.

De A.O.W. is een volksverzekering en wordt in omslag gefinancierd.
Vanaf het 16e jaar wordt van ieder die een inkomen geniet A.O.W.-premie ingehouden (de lagere inkomens betalen gereduceerde tarie-
ven), rekeninghoudende met een variabele maximum loongrens.  In 1962
bijvoorbeeld was de premie 5*% over maximaal f 8.250.-- per jaar.
De Staat suppleert de gereduc-eerde tarieven.
A.O.W.: voor ongehuwden op  1  april  1960 f 1.134.--  per jaar  en

voor  gehuwden  f 1.794.-- (exclusief gezinstoeslag).

1) E.E.G.-Studie: Serie Sociale Politiek. nr.3 en 4, 1962
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In mindering wordt gebracht 2% per jaar voor elk jaar dat betrokkene
tussen 15 en 65 jaar niet verzekerd is geweest (behoudens de over-
gangsperiode). Hierbij komen nog de zogenaamde gezinstoeslagen.
In 1961 bedroegen deze:
1. gezinstoeslag f 51.-- per maand;
2.  voor het eerste  kind f 19.75 per maand;
3. voor het tweede en derde kind  f  21.60 per maand;
4. voor het vierde en vijfde kind f 29.25 per maand;
5. voor het zesde en volgende kind f 32.95 per maand.
De A.O.W. is gekoppeld aan de loonindex:  elke 3 punten verschil worden
automatisch aangepast.
ad c.

De bedrijfspensioenfondsen geven voor elk verzekerd jaar f 15.-- a
f 16.-- per jaar.
De ondernemingspensioenfondsen zijn sterk gevarieerd. Deze soort
pensioenen kunnen in verband met de kapitaaldekking alleen aangepast
worden door de zogenaamde 'back service'.

ad d.

De ambtenaren en daarmee gelijkgestelde groeperingen (bijvoorbeeld
allen die bij het onderwijs betrokken zijn) hebben een uniek waardevast
pensioen ter grootte van + 70% van het laatstverdiende loon. Hoewel
het Algemeen Burgerlijk  nsioenfonds in theorie gestoeld is op het
Kapitaal Dekkings Stelsel, is door de staatsgarantie in feite een om-
slagstelsel ingevoerd.

b. Algemene beschouwing
Als wij het geheel der E.E.G.-landen in ogenschouw nemen moge het

volgende opgemerkt worden 1):
1. De zelfstandigen zijn de minst beschermde groep, hoewel hun finan-

cidle positie veelal niet veel beter is dan de welbeschermde positie
van de werknemer.

2. Ouderdomsvoorzieningen gaan hoe langer hoe meer de richting van
de verplichte stelsels uit. Vrijwillige methoden blijken niet doeltref-
fend te werken.

3. Bij het verdrag van Rome werd ex art.117 gesteld, dat gestreefd
zal worden naar harmonisatie der stelsels, hetgeen in de praktijk
uiterst moeilijk tot uitvoering blijkt te komen.

Uit dezelfde 3e E.E.G.-Studie destilleren wij nog de volgende in-
st:ructieve tabellen (56 t/m 59) 2).

1) E.E.G.-Studie: Serie Sociale Politiek, nr.3, 1962
2) Alsvoor blz.131. resp. blz.135
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T a b e l   56

Uitgaven van de sociale zekerheid,
uitgedrukt in procenten van het Nationaal Inkomen

1955 1959

Belgi6 13,6 16,6

Duitsland 14,5 17,6

Frankrijk. 15,7 16,4
Italid 11,6 15,2

Luxemburg 15,7 17,7

Nederland 9,8 12,6

Conclusie: Nederland heeft absoluut de minste kosten ten behoeve van
de dekking der sociale zekerheid.

T a bel  57

Procentuele verdeling van de ontvangsten
inzake de Sociale Zekerheid in 1959

Land Bijdragen
verzeker-  werkge- Overheid Diversen Totaalden vers

Belgie 21,6 40,0 31,0 7,4 100

Duitsland 36,7 40,5 18,6 4,2 100

Frankrijk 19,4 68,8 10,8 1,0 100

Italie 13,4 73,5 7,6 5,5 100

Luxemburg 25,7 43,0 20,5 10,8 100

Nederland 44,9 38,9 7,3 8,9 100

Conclusie: De Overheidsbijdrage, resp. werkgeversbijdrage is in Ne-
derland in vergelijking met de overige E.E.G.-landen, het geringste;
de werknemersbijdrage dus het grootst (de verzekerden zijn groten-
deels werknemers), hetgeen een indicatie moge zijn voor de richting,
waarin de oplossing van het meer-kosten-vraagstuk der sociale ver-
zekeringen mogelijk gevonden kan worden.
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Om in E.E.G.-verband tot nadere vergelijking te kunnen komen heeft
het internationaal Arbeidsbureau, dat op verzoek van de E.E.G.-com-
missie deze materie bestudeerde, het gemiddeld Nationaal Inkomen per
hoofd van de bevolking in de actieve levensperiode  (15 tot  65 jaar) uit-
gedrukt in zogenaamde E.M.0.-eenheden (i.v.m. de Europese Monetaire
Overeenkomst). Het gemeenschappelijk referentieloon bleek  te  zijn:

Y der E.E.G. = 1090 E.M.O.-eenheden.aktieve bevolking

T a bel 58

Het maandelijks Ouderdomspensioen op 65-jarige leeftijd
in E.M.0.-eenheden 1)

Gehuwde man plus vrouw
Man Vrouw plus 2 kinderen

Land alleen alleen (vrouw heeft geen
winstgevende werkzaamheden)

Belgid 54,52 73,44

Duitsland 61,33 61,33 83;52

Frankrijk 36,34 36,34 76,57

Italie 97,85 108,42 115,79

Luxemburg 97,92 97,92 122,36

Nederland 30,70(35) 29,50(34) 69,89(79)

(45) (43) (84)

Opmerking: Voor Nederland slaan deze cijfers alleen op de A.O.W.-
gegevens terwijl wat de gehuwden betreft daar nog de gezinstoeslag van
+ f 500.-- per jaar bij komt. De cijfers tussen haakjes (35,34,79)
slaan op de A.O.W.-gegevens, nadat de A.O.W. tot het z.g. sociale mi-
nimum was opgetrokken 2).

1) E.E.G.-Studie: Serie Sociale Politiek. nr.4. 1962, compilatie van tabel 55,  56 en
57

2) Door de verhogingen  van de A.O.W. in 1964 i.v.m. optrek naar het zj. sociaal
minimum wordtdeze voorstelling van zaken minder ongunstig. Wij schatten,  dat
hierdoor. buiten de suppletie. tengevolge van de indexatie in 1964 en later. een
extra optrek van + 121% heeft plaatsgevonden, waardoor de verhouding alleen
tengevolge van de A.O.W. wordt:  35 (man alleen), 34 (vrouw alleen). 79 (echtpaar
+ 2 kinderen).
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Indien wij rekening houden met een Invaliditeitspensioen van maximaal
+ f 100.-- voor een man en + f 80.-- voor een vrouw, terwijl het be-
drijfspensioen  +  f 500.--   per jaar bedraagt, dan zouden deze cijfers
worden: 45, resp. 43, resp. 84 1).

Een analoog beeld verkrijgen wij indien wij de maandelijkse ouder-
domspensioenen uitdrukken in B.frs., door middel van koopkrachtver-gelijking 2) (tabel 59):

T a b e l   59
Het maandelijks Ouderdomspensioen op 65-jarige leeftijd

in Belgische francs

Gehuwde man plus vrouw
Land Man Vrouw plus 2 kinderen

alleen alleen (vrouw heeft geen
winstgevende werkzaamheden)

Belgio 2726 3672

Duitsland 2887 2887 3932

Frankrijk 2008 2008 4230

Italid 4885 5413 5781

Luxemburg 4845 4845 6054

Nederland 1728 1661 3934

(2574) (2486) (5116)

De cijfers tussen haakjes slaan op de Nederlandse situatie, inclusief
.  Invaliditeitswet   en Bedrijfspensioen, exclusief jongste A.O.W.-optrek.Uit de tabellen 56 t/m 59 moge blijken,dat Frankrijk onder de  E.E.G.-

landen praktisch de minst aantrekkelijke positie inneemt.

1) In tabel nr.41 van de 4e E.E.G.-Studie wordt aangegeven. dat in Nederland eenalleenstaande man met 45 verzekeringsjaren 30,3% van zijn inkomen als pen-sioen (A.O.W.) heeft. In tabel 191 van de E.E.G:Studie is hier bijgeteld de uit-kering krachtens de Invaliditeitswet plus de bedrijfspensioenen; het percentagewordt dan 45,6. Onze persoonlijke prognose. waar wij 45 raamden. zie tabel 58,wordt hierdoor gestaafd.
Tabel   53   van   de E.E.G, -Studie geeft   aan,  dat in Nederland  een  man + vrouw  +2 kinderen na 45 jaar 62,1% van hun inkomen als pensioen hebben (A.O.W.). Intabel 192 van de betreffende studie is tevens rekening gehouden met Invalidi-teits- resp. Bedrijfspensioen. Het percentage wordt dan 75,8. Daar 69,89 : 84 =61,2 : 75,8. wordt onze prognose van 84 hierdoor gestaafd.

2) E.E.G.-Studie, Serie Sociale Politiek, nr.4, 1962: Compilatie van tabel 137, 138
en   139
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Indien wij Engeland uitdrukken  in E.M.0. -eenheden, dan ontstaat  het
volgende beeld (zie tabel 60):

T a b e l   60

Het maandelijks Ouderdomspensioen op 65-jarige leeftijd
in E.M.0.-eenheden 1)

Gehuwde man plus vrouw
Man Vrouw plus 2 kinderen

Land alleen alleen (vrouw heeft geen

winstgevende werkzaamheden)

Engeland 35,01 35,01 77,61

Frankrijk 36,34(3) 36,34 76,57

Conclusie: De pensioensituatie in Engeland en Frankrijk vertoont  op-
merkelijke gelijkenis. Als zodanig mag de materi6le voorziening in
Engeland vrij pover genoemd worden.

Ook van Zwitserland, dat  er nog niet in geslaagd is om via de  A.H.V.
elke bejaarde een sociaal minimum te garanderen. kan helaas niet ge-
zegd worden dat de bejaarden hier in een materieel gunstige positie
verkeren.

In de Verenigde Staten manifesteert zich bij de bejaarden een relatief
grote materidle nood. Met nadruk willen wij hier wijzen op het begrip
relatief, omdat het goederenpakket waarover de bejaarden in de Ver-
enigde Staten kunnen beschikken wel miniem genoemd wordt, hoewel
hetzelfde goederenpakket in ons land altijd toch nog een waarde van
f 4.000.-- vertegenwoordigt (uitgegaan is van + $ 1100 per jaar). Als
het echter normaal is dat een ongeschoolde arbEider + $ 4000 per jaar
verdient, terwijl 60% van de bejaarden nog geen  $ 2000 per jaar aan in-
kornen heeft, dan is de uitspraak dat de bejaarde in de Verenigde Staten
in het algemeen in grote nood verkeert, naar onze mening, volkomen

gerechtvaardigd.
Canada  is min of meer te vergelijken met de Verenigde Staten, met

dien verstande dat het Staatspensioen niet waardevast is. De variabele
hoogte wordt blijkbaar onder invloed van verkiezingspolitieke motieven
bepaald, hetgeen naar wij menen, niet in overeenstemming is met het
beginsel der sociale rechtvaardigheid, dat wars van politiek, slechts

1) Alsvoor: tabel nr.8  van het Aanvullend Verslag

202



persoonlijke ontplooiing, rekening houdende met de redle maatschappe-
lijke mogelijkheden, wil bevorderen.

Terugkerend naar het Europese continent ontmoeten we eerst Noor-
wegen. Ook hier zijn de pensioenen niet waardevast en ontoereikend,
terwijl de mogelijkheid van gemeentelijke suppletie 'rechtsongeli jkheid'
in de hand werkt.

Een totaal ander beeld ontmoeten wij in Denemarken. Het principe
om elke bejaarde vrij te maken van familiale of Overheidssteun kan
alleen maar toegejuicht worden. Hier vrezen wij echter dat er een si-
tuatie zal ontstaan, die wij in de conclusie van § 1 van dit hoofdstuk
hebben aangeduid met inhoudloos materialisme: de Overheidsbemoei-
ing en verzorging gaat hier zo ver dat de bejaarden zich in gouden
kooien zouden wanen. Typisch is o.i. ook dat de bejaarden die materieel
niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen enerzijds totaal geen materidle
lasten te dragen hebben, maar anderzijds ook alleen maar kunnen be-
schikken over zakgeld. Wij vragen ons af of hier geen geweld gedaan
wordt aan de persoonlijke ontplooiing, overigens met volledige erken-
ning van het feit dat Denemarken in materieel opzicht betere voorzie-
ningen voor bejaarden getroffen heeft dan wij in ons land tot heden toe
kennen.

Wat Rusland echter betreft moet opgemerkt worden dat de noodzake-
lijke hulp in noodgevallen  in de Sowjet Unie onbekend  is. Het Russische
sociale recht gaat niet van behoeften uit, maar van arbeidsdwang. Hijdie niet bewijzen kan, dat hij zijn arbeidsplicht vervuld heeft, is van
iedere bestaanszekerheid uitgesloten. Dit treft ook diegenen, die hunhele leven lang gewerkt hebben, maar niet kunnen voldoen  aan de strengevoorwaarden van de pensioenwet. De sociale verzekering staat ten dien-
ste van de arbeidsdiscipline en verhoging der arbeidsproduktiviteit. Zijis dus een middel om de dictatuur van het Proletariaat te versterken
en onderscheidt zich hierdoor fundamenteel van de Westerse wereld  1).

Toch komt het ons voor dat enige voorzichtigheid gewenst is, wan-
neer wij de Russische situatie vergelijken met de onze; immers zolangnog 25 a 50% van onze bejaar(len in feite naar de Bijstandswet verwezen
worden, past ons enige bescheidenheid, want dit betekent dat die be-
jaarden die zich niet aan sociale zorg willen overgeven indirect ge-dwongen worden door arbeid in hun onderhoud te voorzien.

Zij hebben zodoende wel een juridische vrijheid om niet te werken,maar economisch zijn zij gedwongen te arbeiden.
Tenslotte moge Zweden gememoreerd worden. Op hun voorzienin-gen, zeker als wij deze bekijken in de toekomst - in 1980 heeft elke

1)  Michalke,  Dr.  Otto: Die Sozialversicherung   in der Sowjet-Union, uitgave:  Die
Angestellten-Versicherung, Berlin, jrg.10, november 1963
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bejaarde + 66% van het inkomen dat hij de laatste vijftien jaar verdiend
heeft - kliAnen we alleen maar lichtelijk jaloers zijn.

Een gevaar is o.i. slechts hierin gelegen, dat alleen het basispen-
sioen waardevast is terwijl de additionele pensioenen, welke gebaseerd
zijn op fondsvorming, niet gegarandeerd kunnen zijn, omdat geen enkel
industrieel bedrijf een garantie ad libitum kan geven!

Dezelfde toezeggingen via het omslagstelsel zouden, menen  wij,  meer
zekerheid geven.

Conclusie
In de inleiding hebben wij betoogd dat Overheidsinvloed om princi-

piele redenen heden ten dage niet meer afgewezen kan worden. Op het
eind van deze paragraaf moeten wij constateren dat in het algemeen
die landen, waarde Overheidsinvloed belangrijk is, betere sociale  voor-
zieningen  voor de bejaarden in materieel opzicht getroffen hebben,  dan
die landen waar de Overheidsinvloed geringer is.

Men  kan  zich in verband hiermede afvragen of de oplossing van het
vraagstuk der pensioenvoorziening misschien hierin gelegen  is,  dat de
Overheid op het terrein van de sociale politiek nog meer invloed moet
uitoefenen. Wij menen, vooruitlopend op de volgende paragraaf, dit zeker
te moeten onderschrijven, maar tekenen hierbij direct aan, dat het
vraagstuk iets minder simplistisch is, dan hier mogelijk gesuggereerd
wordt. Het Overheidsingrijpen moet immers alleen ten doel hebben de
persoonlijke ontplooiingskansen te vergroten. De Overheid zal helaas
tegelijkertijd geconfronteerd worden met beperkte financidle middelen
en een bijna eindeloze scala van wensen, waaruit een keuze gedaan zal
moeten worden, welke keuze in laatste en hoogste instantie bij de bur-
gers zelf ligt.

Alvorens nader op het vraagstuk van de gewenste pensioenvoorzie-
ning in te gaan, zullen wij ons echter eerst gaan verdiepen in de hui-
dige pensioensituatie van de bejaarden hier te lande. Mogelijk zullen
hieruit nadere conclusies en eventuele richtlijnen gedestilleerd kun-
nen worden, waardoor de keuze, waarvan hierboven sprake was, door-
dat meer inzicht in deze materie verkregen is, mogelijk iets gemak-
kelijker wordt.
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4 2. PENSIOENSITUATIE IN NEDERLAND

'Welvaart is als mest:
hij is alleen goed,
als hij wordt gespreid.'   1)

a. Probleemstelling van de pensioenvoorziening
Een bekende uitspraak van wijlen Prof. Cobbenhagen is, dat elkeperiode zijn eigen concretlsering van het welvaartsdoel kent 2).
Zo onderkent men heden ten dage, voor wat de groep der bejaarden

betreft, een streven om in hun toestand zowel op materieel als imma-
terieel niveau zodanige verbetering te brengen, dat enerzijds ten min-
ste het zogenaamde sociale minimum bereikt wordt, terwijl anderzijds
getracht wordt de bejaarden zich gelukkig te laten voelen.

Zoals uit hoofdstuk I reeds bleek, is de verbetering van de toestand
der bejaarden in grote mate bepaald door de financiele zekerheid die
hij zichzelf verworven heeft of die voor hem geschapen is 3). Kenmer-
kend is dat deze verworven zekerheid  in ons cultuurpatroon nog in  hoge
mate gebaseerd schijnt te zijn op het beginsel der zelfverantwoorde-
lijkheid.

In dit verband zegt Wedderburn: 'A great premium is set upon the
virtues of self-help and independence during working life and these
standards are carried over  into old age; old people do not  want to  have
to rely on their family for support' 4). Dit schijnbare beginsel van
'zelf-doen' staat wel in flagrante tegenstelling tot het feit dat de indi-
viduele vrijheid nog maar in zeer beperkte mate bestaat 5). Door dit
beginsel, wat nog in zovele kringen onderschreven wordt en de feite-
lijke situatie van de maar zeer beperkte persoonlijke vrijheid is de
situatie ontstaan, dat grote groepen bejaarden zich financieel niet zeker
hebben kunnen stellen, met als resultaat dat deze groep aangewezen
schijnt op sociale bijstand, waarin het beginsel van 'zelf-doen' nu juist
niet tot uiting kornt.

Begrijpelijk is dat tegen deze situatie door anderen weer stelling
genomen wordt: 'Ofmen bij Sociale Zaken een gunst vraagt of een recht

1) Veldkamp, G.M.J.: Waar staan   wij   met de Nederlandse Sociale Zekerheid?  in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 5 november 1964, blz.700

2)  Derksen, J.H.:De achtergronden  van de jongste ontwikkeling in de loonvorming,
in: Annalen van het Thijmgenootschap. mei 1964. blz.15

3) Questiaux, Nicole: Succes et faiblesse de l'effort social francais, Paris 1961,
blz.110; De verbetering van de toestand der bejaarden is zonder meer afhanke-
kelijk van de financidle zekerheid.

4)  Wedderburn, D.C.: Economic aspects of aging. in: International Social Science
Journal, Paris, nr,3, 1963, blz.408

5)  Hoefnagels,  H. F.M.: Actuele sociaal-politieke vragen, 1962, blz.169

205



opeist, in beide gevallen moet de bejaarde zijn financiele situatie bloot-
leggen en beschouwt de maatschappij hem als 'arm' 1). Dit beroep op
openbare middelen wordt nog versterkt door hen die genoodzaakt zijn
hun intrek te nemen  in een bejaardentehuis,  daar de hoogte  van de prijs
der tehuizen zodanig is dat steeds meer bejaarden deze prijzen niet  uit
eigen middelen kunnen voldoen 2). Een pensioensuppletie kan dan ook
niet   uitblijven: deze suppleties komen   ook tot uitdrukking  in  de  vele
reducties ten behoeve van bejaarden.

Terwijl aldus enerzijds alom gepropageerd wordt, dat de bejaarde
als een normaal verschijnsel in het moderne leven geaccepteerd dient
te worden, wordt anderzijds op deze groep, in een maatschappij die
zich toch op haar welvaart verheugt, een apart stempel gedrukt door
introductie van goedkope tram- en bus-tarieven, idem radio- en rei-
nigingsrechten enz. 3).

Niet voor niets betoogt Pen in het boek met de veelzeggende titel:

'Wij en de Welvaart' dat er in ons land nog eilanden van duidelijke
armoede te constateren zijn, waarbij speciaal de ouden van dagen in
het oog springen  4 ).  Met deze eilanden van armoede wordt vanzelf-
sprekend niet bedoeld de schrijnende materiele noodtoestand, zoals  wi j
in de tweede helft der 19de eeuw in ons land gekend hebben. Veelal wordt
onder armoede verstaan de door Zahn omschreven psychische frustra-
tie, d.w.z. een geestelijk onbehagen in verband met het zich niet kun-
nen veroorloven van de 'verplichte' uitrusting van het moderne leven.
Ter onderscheiding van het begrip armoede uit de 19de eeuw wordt de
hedendaagse situatie aangeduid met 'secundaire armoede' 5).

De door de actieve bevolking nagestreefde welvaart - waarbij de
strevingen van de niet-meer-actieven door de kruipende inflatie niet
in dezelfde mate bevredigd worden als van de actieven - heeft ver-
schillende consequenties voor gevestigde economische theorieiEn. Inn-
mers, de economie van een zogenaamd rijk land wordt in sterke mate
beheerst door uitgaven voor duurzame verbruiksgoederen en diensten 6).
Het begrip investeringen moet daarom niet alleen in verband gebracht

1) Ruim Zicht. 2 april 1964
2) a. Levensavond. nr.88, januari 1964

b. Op het Bejaardencongres inzake het bejaardenvraagstuk. gehouden te Sche-

veningen in 1956, bracht Mr. Palmen naar voren, dat reeds in 1950 slechts
43% der bejaarden woonachtig in tehuizen, self-supporting waren, terwijl op

31 december 1954, 51% van de bejaarden een nooduitkering ontving.
3)  Meyer de Vries: Wat willen en kunnen de bejaarden, spreekbeurt Bejaardencon-

gres Scheveningen, 1963
4) Pen, J., Ernest Zahn, Gerhard Isbary: Wij en de Welvaart. Utrecht 1964, blz.12
5) Alsvoor, blz.17
6) Alsvoor, blz.26
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worden met de produktiehuishoudingen, maar evenzeer met de consump-
tiehuishoudinger,  1). De theorie van Keynes, dat het inkomen de con-
sumptie bepaalt, wordt aldus door onderzoekingen van George Katona  2)
juist omgekeerd, d.w.z. de consumptie beInvloedt het inkomen doordat
de consumptieve bestedingen de motor zijn voor inkomensverhogingen.

Ging men aldus vroeger uit van de gedachte dat de consumptiehuis-
houding een stroom van besparingen 3) leverde, welke door de pro-
duktiehuishouding in investeringen omgezet werden, dan kan men mo-
menteel stellen dat zowel produktie- als consumptiehuishouding beide
investeren, namelijk in kapitaalgoederen, resp. in duurzame consump-
tiegoederen 4 ). Ook de functie der besparingen is aan verandering on-
derhevig. In de tijd dat de sociale verzekering nog niet een min of meersluitend systeem vormde, spaarden de consumptiehuishoudingen om zichzeker te stellen voor de toekomst, welke spaarneiging min of meer aan-Sloot bij de investeringsneiging van de ondernemer. Momenteel gaat het
sparen en het streven naar sociale zekerheid niet meer noodzakelijk
samen  5), met als gevolg dat,  de  voor de benodigde investeringen  nood-
zakelijke gelden, min of meer dwangmatig toestromen onder invloed
van belastingpolitiek en politiek der institutionele beleggers (premiesder sociale verzekeringen). De premies der sociale verzekeringen mo-gen echter niet in de risicodragende sfeer belegd worden, terwijl de
voorstanders van fondsvorming, die veelal uitgaan van het gegeven datalleen de ondernemer kan investeren, deze premies juist nodig zeggente hebben orn te kunnen investeren, d.w.2. deze voorstanders hebben
de premies nodig om ze in de risico-dragende sfeer te beleggen. Wij
constateren hier een contradictie, waardoor het streven naar welvaart- zonder ingrijpen van de Overheid, die dwangsparen kan opleggen -wel eens een fictie zou kunnen zijn. Elke groep in de samenlevingstreeft als vanzelfsprekend naar een leven in steeds grotere welvaart,maar slechts weinigen schijnen in te zien dat dit streven naar grotere
welvaart slechts verkregen kan worden door opvoering van produlctivi-teit. Door een redelijke verdeling van deze welvaart vermijdt men luxe
voor enkelingen en verkrijgt men welstand voor allen. Welstand immers
zou men geen luxe, maar een grondslag van onze maatschappij kunnen
noemen, waar ieder recht op kan doen gelden, aldus Gerhard Isbary 6).

Terzijde kan men zich afvragen of de bouw van miniatuurhuisvestingvoor onze bejaarden - door Prof. Ibsen onparlementair 'bouw van ko-

7 , 1) Alsvoor, blz.27
2) Alsvoor, blz.32
3) Sparen is per definitie het niet verteerde deel van het inkomen.
4) Pen, J., Ernest Zahn, Gerhard Isbary: Wij en de Welvaart, Utrecht 1964, blz.27
5) Alsvoor, blz.30
6) Alsvoor, blz.76
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nijnenhokken' genoemd  - in overeenstemming is met onze veelgeroem-
de welvaartl 1)

Zoals in de inleiding  van dit hoofdstuk reeds betoogd is, zal de Over-
heid een bepalende factor zijn in ons streven naar welvaart. Dit standi
punt vindt steun bij Gunnar Myrdal 2), die stelt dat de welvaartsstaat
drie fasen doorloopt via:
1.  de ongeorganiseerde kwasi-liberale Staat;
2. de Staat met staatsinterventie;
3. de actieve deelname van het volk aan de beleidsvorming op alle ni-

veaus.
Kennelijk zitten wij nu in de tweede fasel In sociologische zin zou

men in dit verband ook kunnen stellen, dat het momentele functiever-
lies van het gezin gecompenseerd wordt door de huidige functietoe-
name van de Staat 3).

Indien wij het streven naar welvaart toespitsen op de groep bejaar-
den  -  waarbij, naar wij menen, staatsinvloed noodzakelijk is -  dan cul-
mineert dit vraagstuk in het streven naar goede pensioenvoorzieningen.
Dit streven naar goede pensioenvoorzieningen is niet hedendaags. De
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij komt de eer toe in 1845
het eerste ondernemingspensioenfonds in Nederland te hebben gesticht,
terwijl de ondernemer Van Marken onder invloed van het katheder-
socialisme zijn hele leven aan de pensioenproblematiek heeft gewijd  4).

Volgens Van Marken is pensioen een uiting van de morele plicht van
de werkgever ten opzichte van de werknemer, waarbij de pensioenpre-
mie erkend wordt als kostprijs van de arbeid. Hiermee is nog niet ge-
zegd dat pensioen uitgesteld loon is, hetgeen volgens Prof. Mr. A.N.
Molenaar (1957) een van de belangrijkste twistpunten bij deze materie
is.

Enerzijds zien wij hier het standpunt van Jhr. Mr. A. Baud e.a.,
die als rechtsgrond in pensioen uitgesteld loon zien, met als conse-
quentie dat pensioen rechtens afdwingbaar is, omdat het een beloning
is voor geleverde arbeid. De werkgever is in deze visie verplicht om
voor uitbetaling van pensioen zorg te dragen, daar hem hiervoor ar-
beid geleverd is. Deze zorg uit zich dan door middel van een individu-
ele of sociale verzekering. De moeilijkheid komt hierbij naar voren

1) Alsvoor, blz.72
2) Myrdal. Gunnar: De toekomst der Welvaartsstaat, uitgave: N.V. De Arbeiders-

pers, Amsterdam 1963, besproken in: Economie, juni 1964, blz.437-438
3) Friedeburg, L. von und F. Weltz: Altersbild und Altersvorsorgen der Arbeiter

und Angestellten. Frankfurt 1958
4) Vries, Wzn.: Structuur en rechtskarakter van de ondernemingspensioenen bij

J.C. van Marken (1845-1906). uitgave: Adviescommissie voor personeelfondsen,
Den Haag 1963
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dat de niet-werknemer in deze visie blijkbaar geen plaats heeft. Met
een beroep op het beginsel der zelf-verantwoordelijkheid is de werk-
nemer verplicht voor premiebetaling zorg te dragen - mits het loon
hiervoor toereikend is - terwijl  van de niet-werknemer verwacht wordt
dat hij wel voor zichzelf kan zorgen.

Anderzijds staan de verdedigers van de zienswijze dat de rechtsgrond
voor pensioenen reeds gelegen kan zijn in een dwingende verplichting
van  moraal en fatsoen van de· werkgever en zelfs in zakelijke verant-
woorde vrijgevigheid zoals Mr. L. Roeleveld in 1960 bepleit. Laatstge-
noemde wenst geen pensioendwang omdat deze pensioendwang de grond-
slagen van armenzorg en liefdadigheid zal aantasten 1). Het behoeft
geen verbazing te wekken, dat de objecten van liefdadigheid hier niet
bijster verrukt kunnen zijn over Roeleveld's standpunt. Iedereen die
werkelijk thuis is  in de sfeer waarmee armenzorg bedreven wordt, zal
o.i. de mening van bovenbedoelde objecten kunnen begrijpen en beamen.
Om de niet-werknemer te helpen ontstond een stroming die de kring
der verzekerden tracht uit te breiden. Aanhangers van deze stroming
zien in pensioen uitgesteld loon. Met name C.P.M. Romme wees er in
1940 reeds op dat de kleine zelfstandigen in de kring der verzekerden
opgenomen moesten worden 2). In liberale kring wil men de kleine
zelfstandigen eensdeels tegemoet komen via de uitbreiding van de so-
ciale verzekering, andersdeels via Staatsverzorging, terwijl er in pro-
testantse kring soms principieel bezwaar tegen een dergelijke uitbrei-
ding bestaat, omdat deze dwang de vrijheld van het ondernemerschap
zou beperken 3).

Als reactie op de zakelijk verantwoorde vrijgevigheid van de werk-
gever zien wij enerzijds de voorstanders der Volksverzekering - in
sommige kringen als Veldkampianen aangeduid 4) - anderzijds de voor-
standers van het Staatspensioen naar voren komen. Over de kring der
pensioentrekkers bestaat bij beide stromingen geen verschil van inzicht.
De standpunten lopen echter uiteen waar het betreft de wijze waarop
pensioen gecreeerd zal worden.

In de gedachte der Sociale Verzekering, die de grootste kring der
verzekerden  kent  in de volksverzekering, krijgen  wij het probleem der
premieheffing via omslag- of fondsvormingsstelsel, terwijl in de ge-
dachten der Staatspensionering  5) de middelen via belastingheffing  ver-

1)  Roeleveld. L.: Ouderdomsverzekering als verplicht volkspensioen. Rotterdam
1956

2) Romme, C.P.M.: Nederlandse Sociale Politiek, Hilversum 1940, blz.40 e.v.
3)  Rang, J.F.: Kernproblemen   van de Algemene Ouderdomsverzekering, ac.prfs.

Amsterdam 1960, blz.45 e.v.
4) Realistische Politiek, uitgave: De Onderneming, Den Haag, 7 december 1963,

blz.821
5) Drees, W.: Inleiding  op de algemene vergadering  van de Bond voor Staatspen-

sionering, gehouden op 21 april 1965 te Amsterdam
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kregen worden. Wij stuiten hierbij op het probleem of deze middelen op
basis van vrijwilligheid of door middel van dwang bijeengebracht moe-
ten worden.

Hoewel Van Marken voorstander is van het 'zelf-doen', bepleitte hij
toch een spaardwang, daar de jeugdigen zijns inziens de premie-offers
nog niet voldoende konden begri jpen:  'Om het gevaar  van de klippen der
onverschilligheid en zorgeloosheid van de werknemer te vermijden stort
de werkgever de premie, die in feite een vorm van loonsverhoging is,
in een fonds; de werkgever betaalt aldus zonder dat de werknemer het
merkt' 1).Van Marken hoopte dat de werknemer tenslotte vrijwillig de
pensioenpremie zougaan betalen.  Dat  hij zich hierin vergist heeft,  was
op latere leeftijd een grote teleurstelling, zoals ook de geringe uitke-
ringen van de pensioenen, uitgedrukt in percentages van het loon, Van
Marken teleurstelde (het probleem der 'back-service').

De werkgever zelf had in die tijd nog een heel bevoorrechte eigen
plaats. Immers, hoewel als rechtsgrond voor pensioenen ofwel de mo-
rele verplichting van de werkgever ten opzichte van de werknemer
erkend werd, ofwel aangevoerd werd dat pensioen uitgesteld loon was,
hetgeen onherroepelijk is, hadden Directie en Commissarissen het zo-
genaamde retentierecht, hetgeen een mogelijkheid van willekeur in-
sloot. Typerend in dit verband is dat Dr. Kuiper, de voorvechter van het
zelf-doen   in   1895 een pleidooi voor Staatsbemoeiing ten aanzien  van
werklieden schreef. Blijkens de ervaring zou men, aldus dit pleidooi,
moeten uitgaan van het feit dat een vrijwillige premiebetaling door de
werknemer een fictie is, terwijl willekeur van de zijde der werkgever
uitgesloten moet worden daar dit in strijd is met de menselijke waar-
digheid. De Staat als hoedster van het algemeen belang heeft een grote
taak bij de verwezenlijking van goede pensioenen. Volgens het Centrum
voor Staatkundige Vorming 2) zal de mens immers wanneer hij armlastig
is, of wordt, op de Staat terugvallen. Hierdoor krijgt de Staat het recht
hen te verplichten bepaalde voorzieningen te treffen. Men kan zich van-
zelfsprekend afvragen op wie deze verplichtingen zullen moeten druk-
ken.

Volgens  Rang kan een verplichting op het gehele volk drukken ·3) en
gerechtvaardigd worden door de volgende motieven:
a. voorzorgsmotief (niemand weet wat de toekomst brengen zal);
b. solidariteitsmotief (de een steunt de ander als erkenning van de

Godsboodschap: 'Hebt Uw naasten lief').

1)  Vries, Wzn.: Structuur en rechtskarakter  van de ondernemingspensioenen  bij
J.C. van Marken (1845-1906), uitgave: Adviescommissie voor personeelfondsen,
Den Haag 1963, blz.42

2) Centrum voor Staatkundige Vorming: Commissie Engels, 24 juli 1951
3) Rang, J.F.: Kernproblemen van de Algemene Ouderdomsverzekering, Amsterdam

1960, blz.83
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ad a.
Zich zeker stellen voor toekomstige gebeurtenissen behoeft niet  in de

sfeerder sociale verzekeringen te geschieden. F. van der Ven spreekt
in plaats van over sociale zekerheid dan ook liever over bestaansze-
kerheid. Deze laatste zekerheid wordt gecreeerd via de sociale verze-
kering, terwijl sociale zekerheid ook het terrein der sociale zorg om-
vat, waar van persoonlijke verantwoordelijkheid geen sprake meer is.
ad b.

Het solidariteitsmotief kent vele elementen, te weten:  1)
1. een zogenaamd maritale premie: de gehuwde betaalt voor de onge-

huwde omdat de helft van het gehuwdenpensioen kleiner is dan het
gehele pensioen van een ongehuwde;

2.  inzake de leeftijd: jong betaalt voor oud, omdat de jongere  meer  kans
heeft de pensioenleeftijd niet te halen dan de oudere;

3. inzake de sekse: mannen betalen voor vrouwen, omdat vrouwen ge-
middeld langer leven;

4. inzake burgerlijke staat: alle mannen plus ongehuwde vrouwen betalen
voor gehuwde vrouwen, omdat de gehuwde vrouwen veelal geen in-
kornen genieten;

5. inzake het inkomen: hoge inkomens betalen meer dan lagere inko-
mens;

6. inzake de fysieke toestand van de betrokkenen: de zwakke betaalt
voor de sterkere, daar de zwakke minder levenskansen heeft.
Betreffende de door Yntema naar voren gebrachte solidariteitsele-

menten moet opgemerkt worden, dat de solidariteit inzake de burger-lijke staat en de hoogte van het inkomen onzes inziens aanvechtbaar
zijn, daar enerzijds gesteld zou kunnen worden dat de gehuwde vrouw,
gezien haar prestaties in de consumptiehuishouding, waarvoor zij geen
inkomen geniet, eigenlijk de grootste solidariteitspremie opbrengt,
terwijl anderzijds het feit dat men veelal premies tot een bepaalde
grens van het inkomen betaalt, inhoudt, dat de inkomens boven die pre-
miegrens in feite een solidariteitspremie ontvangen van de inkomens
die deze premiegrens niet of juist bereiken, waardoor lagere inkomens

,   procentueel meer betalen dan hogere inkomens 21. Slechts door een
zorgvuldige afweging van deze elementen zal men tot een rechtvaardige
premiedruk kunnen komen (Yntema beveelt verschillende premiegren-
zen aan voor enerzijds gehuwden en anderzijds ongehuwden, zowel
mannen als vrouwen). Maar ook in het geval dat een dergelijke recht-
vaardige premiedruk geconstrueerd  zou zijn,  lost dit niet de moeilijk-

1) Yntema,  L.: De solitair te solidair. in: Sociaal Maandblad Arbeid, 5 februari
1964, blz.95 e.v.

2) Roovers, J.H.A.: Het solidariteitselement in de A.O.W., uitgave: Lering en Lei-
ding, jrg.31. nr.2, februari 1963. blz.53 e.v.
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heden op voor de ondernemer 1), die goede pensioenvoorzieningen wil
treffen en waarmee reeds Van Marken, indien wij aan de proble-
matiek der 'back-service'2) denken, geconfronteerd werd.

Voor de ondernemer die een doelgericht pensioenbeleid wil voeren,
d.w.z. handhaying voor de werknemer van zijn financiele levensstan-
daard, ook na de pensionering - door het garanderen van een bepaald
percentage van zijn loon als pensioen - is het kernprobleem de 'back-
service'. Voldoet de werkgever niet aan deze 'back-service' dan kun-
nen de pensioenen eerder een symbolische uitdrukking van de goede be-
doelingen genoemd worden, daar zij dan slechts een fractie van het ge-
noten inkomen zullen uitmaken.

Bij de bovengenoemde'back-service' doet zich het typische voor, dat
hierdoor het verzorgingselement als een noodzakelijk kwaad als het
ware heimelijk wordt binnengevoerd, terwijl men pensioenen juist prin-
cipieel op het verzekeringselement wil stoelen, daar alleen hierdoor de
persoonlijke verantwoordelijkheid tot uitdrukking zou komen. Volgens
een in 1963 uitgegeven publicatie van de Adviescommissie voor perso-
neelsfondsen, wordt het meerdan voorheen door de ondernemer wense-
lijk geacht, dat op het tijdstip der pensionering aan totaal pensioen een
bedrag wordt bereikt van 60 a 70 tot 75% van het laatst verdiende loon
bij volledige diensttijd 3). Iedereen  die  op de hoogte  is  van de huidige
pensioneringsniveaus is zich echter bewust dat wij ons hier nog in een
sfeer van 'wishful thinking' bevinden. Ironisch zou men zelfs kunnen
opmerken: let wel op mijn woorden, maar zie niet naar mijn daden.
Hiernaast wordt de werknemer het probleem der geldontwaarding ge-
waar, waardoor de werkgever zich gesteld ziet voor de oneigenlijke
'back-service' ook wel 'coming-service' genaamd. Deze 'coming-
service' wordt overigens niet alleen veroorzaakt door geldontwaarding,
te wijten aan algemene loonronden waar geen produktiviteitsvermeer-
dering tegenover staat, maar evenzeer door individuele loonsverho-
gingen, te wijten aan ancienniteit of functieverbetering, die tevoren
niet gepland is 4). De eigenlijke 'back-service' is voor de onderne-

1)  Jonker, J.: Pensioenproblemen van de Ondernemer, uitgave:  De Naamloze Ven-
nootschap, Roermond 1963, nr.9, blz.134 e.v.

2)  Vries, Wzn.: Structuur en rechtskarakter  van de ondernemingspensioenen  bij
J.C.van Marken (1845-1906), uitgave: Adviescommissie voor personeelfondsen,
Den Haag 1963, blz.44

3) Van Marken stond ook reeds een 75-percentig pensioneringsniveau voor.
4) In het S.E.R.-advies nr.11, 1961, inzake de welvaartsvaste bedrijfspensioenen

wordt op blz.19 gesteld, dat de 'back-service' slechts voorwaardelijk is toe te
kennen, daar deze 'back-service' afhankelijk  is  van de toekomstige ontwikkeling
van de groep premiebetalers  en  van de opbrengst der beleggingen; onzes inziens
wordt hier de oneigenlijke 'back-service' ofwel 'coming-service in ruime zin'
bedoeld. De'coming service' kan volgens hetzelfde advies onvoorwaardelijk toe-
gekend worden in verband met de te creeren fondsen; o.i. wordt hier alleen be-
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mer nog te overzien en wordt meestal in een koopsom uitgedrukt. De
'coming-service' daarentegen is voor de werkgever een duistere macht,
zoals voor de werknemer de inflatie een fantoom is.

Naast de eigenlijke 'back-service' kunnen de persoonlijke loonsver-
hogingen ook door de werkgever overzien worden en behoeven in de
'coming-service' geen probleem op te leveren, indien men zich al-
thans stelt op het ' final-pay' systeem (pensioen op basis van eindloon),
waarbij de premie een bepaald percentage van het loon uitmaakt.

In het voorgaande hebben wij overigens reeds geconstateerd dat vol-
gens George Katona de consumptieve uitgaven  in een welvaartseconomie
de motor voor zowel persoonlijke als onpersoonlijke loonsverhogingen
genoemd kunnen worden, terwijl volgens Holtrop de absolute hoogte
van het loonniveau bepaald wordt door de hoogte van de lonen in de
marginale exportbedrijven 1).

Wat de onpersoonlijke loonsverhogingen betreft kan opgemerkt  wor-
den, dat P. Kuin, in 1956 in zijn prae-advies voor de accountantsdag
berekend had, dat de 'creeping inflation' op 2 a 3% gesteld kan worden.
De vraag hoe deze kruipende inflatie in de pensioenen gecalculeerd
moet worden, wordt door de voorstanders van fondsvorming anders
beoordeeld dan door de voorstanders van het omslagstelsel. Volgens
de fondsvormingstheorie moet men hiervoor een pensioenreserve op-
bouwen 2) terwijl volgens het omslagstelsel dit probleem automatisch
opgelost wordt, daar jaarlijks de ontvangsten en uitgaven elkaar dek-
ken. Deze kruipende inflatie wordt voor d€ werknemer gecompenseerd
door algemene loonsverhogingen. Volgens Jonker 3) zijn deze loons-
verhogingen ter beslissing aan de werkgevers, hetgeen onzes inziens
de mogelijkheid van rechtsongelijkheid levensgroot binnenhaalt. De
werknemers trachten in verband hiermee door meer medezeggingschap
een medebepalende invloed uit te oefenen.

Het is helaas een feit dat deze onpersoonlijke loonsverhogingen,
plaatsvindendna de pensionering, niet zonder meer door de werkgevers
via detoming-servicddoorberekend kunnen worden in de pensioenen.  De

doeldde'coming service' in verband met de komende persoonlijke loons-
verhogingen, gecrederd tijdensde actieve periode, te noemen 'coming-ser-

vice in  enge zin'; onpersoonlijke loonsverhogingen gecreeerd in de passieve
periode kunnen door deze service niet gedekt warden en kunnen o.i. ook niet
onvoorwaardelijk worden toegekend.

1) Hoge lonen in de export zullen de exportindustrie afremmen, waardoor een de-
flatoire invloed op het binnenlandse prijsniveau uitgeoefend wordt. Lage lonen
in de exportindustrie werken daarentegen inflatoir met als gevolg, dat een mo-
netair evenwicht bij stabiele exportprijzen van de marginale ondernemingen het
meest voor de hand ligt.

2) Jonker, J.: Pensioenproblemen van de Ondernemer, uitgave: De Naamloze Ven-
nootschap, Roermond 1963, nr.9, blz.141

3) Alsvoor, blz.142
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werkgever kan dit terrein niet overzien, met als gevolg dat het bedrijfs-
leven in zijn totaliteit niet in staat is om de welvaartsvastheid van de
pensioenen te garanderen. Zelfs is het niet in staat om pensionering
volgens het 'final-pay' systeem toe te zeggen, daar het niet zeker is
van de continuiteit van het eigen bedrijf 1). Alleen de Overheid die via
de belastingbetaler zowel zijn 'back-service' als 'coming-service' kan
garanderen, is in staat om welvaartsvaste pensioenen gebaseerd op
eindloon te garanderen. De jongste pensioenmaatregelen ten behoeve
van de ambtenaren streven dan ook de beste voorzieningen die in het
particuliere bedrijfsleven bestaan, voorbij.

Men kan zich afvragen of de bedienaren der Overheid niet in een
zodanige bevoorrechte positie geplaatst worden dat men niet meer kan
spreken van gelijkheid voor de wet van alle burgers; immers de man
in het particuliere bedrijfsleven betaalt ook guldens voor zijn oude dag,
maar krijgt om voor hem onbegrijpelijke redenen slechts dubbeltjes
terug.

Opmerkenswaard is dat 'De Onderneming' zo benieuwd is naar de
berekeningen inzake de gegarandeerde uitkering van de ambtenaren-
pensioenen 2). Waarschijnlijk redeneert 'De Onderneming' volgens
maatstaven van kapitaaldekking, terwijl het A.B.P. in feite volgens
omslag werkt. Het niet goed onderscheid maken tussen het ene of an-
dere financieringsstelsel komt ook tot uiting bij Van Hoorn 3), wan-
neerdeze beweertdat zijns inziens de welvaartvaste pensioenen kunst-
matig zijn. 'Een wettelijke belofte', aldus Van Hoorn, 'is niet vol-
doende om welvaartvaste pensioenen te garanderen; dit kan alleen ge-
beuren indien de beleggingsobjecten in zichzelf waarde hebben'.

Wij komen zoals boven reeds gesteld is aldus voor het feit te staan
dat de particuliere werkgever niet in staat is welvaartvaste pensioenen
te garanderen, hoewel zulks in verband met de trendmatige inflatie
hoogst noodzakelijk is. William Beveridge, gestorven op 16 maart  1963
op 84-jarige leeftijd, heeft deze noodzakelijkheid ook benadrukt, door te
verklaren dat de langlopende uitkeringen van de sociale verzekeringen
aan de index van kosten van levensonderhoud gekoppeld moesten zijn,

1)  Doorn,   A. van: Pensioenvoorzieningen   in de particuliere sector: Vereniging
voor Staathuishoudkunde, Preadviezen 1964, 's-Gravenhage, blz.14: voor waar-
devast pensioen is een waardevaste premie en een waardevaste belegging nodig.

2) Watde particulier niet kan, in: De Onderneming, 's-Gravenhage 30 maart 1963,
blz.205 e.v.

3) Hoorn, J. van: Nog eens over de toezegging der welvaartsvastheid van de amb-
tenarenpensioenen, uitgave: Commentbar, 's-Gravenhage,  nr. 552, 2 november
1963, blz.234 e.v.
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hetgeen door Churchill de zekerheid  van wieg tot graf genoemd  werd  1).
Hoewel Beveridge hier in feite 'waardevastheid' voorstond is hier door
de interdependentie van lonen en prijzen, ook indirect welvaartvastheid
mee bedoeld.

Het behoeft in deze situatie geen verwondering te wekken dat men in
ons land om enigermate uit de impasse van de waardevermindering van
het geld te komen, gegrepen heeft naar het middel van waardevast bo-
dempensioen voor allen; onze bekende A.O.W., een sociale verzekering
geldend voor het gehele volk.

In de loop der tijd zijn er in verschillende kringen stemmen opge-
gaan, die waarschuwden voor de consequenties van de A.O.W.-verho-
gingen, zeker als deze verhogingen de A.O.W. tot het bestaansminimum
zouden optrekken 2).

Om uit deze moeilijkheden te komen beval men aan:
1.  verhoging  van de pensioenleeftijd;
2. betaling van een z.g. solidariteitspremie door de pensioentrekkers

zelf;
3. slechts dan gelden toe te kennen, indien door persoonlijk onderzoek

vast komt te staan dat deze uitkeringen noodzakelijk zijn voor het
bestaansonderhoud.

ad 1.
Verhoging  van de pensioenleeftijd mag onzes inziens niet afhankelijk

zijn van de middelen. De pensioenleeftijd behoort in te gaan wanneer
de economische levensduur ophoudt, hoewel de fysieke levensduur nog
voortduurt. Deze probleemstelling is primair een medisch-biologisch-
psychologische aangelegenheid, beinvloed door sociologische factoren
en slechts in verwijderd verband een economische kwestie.
ad 2.

Dit is, menen wij, geen oplossing van het probleem; immers, zolang
nog zovele bejaarden onder het bestaansminimum blijven zal een betaling
van solidariteitspremie alleen een hoger beroep op algemene middelen
tot gevolg hebben of indien men zich hier niet op wil beroepen zal de
opbrengst van een solidariteitspremie, het offer van 'niet in cijfers
uit te drukken levensgeluk' vergen, hetgeen o.i. een te hoge prijs is.
ad 3.

Dit standpunt komt neer op een beroep op de Algemene Bijstandswet.
Het is typerend dat kringen die waarschijnlijk zelf nooit een beroep
op deze wet behoeven  te doen, zo gemakkeli jk een ander naar deze op-

1) Esveld, N.E.H. van: Welvaartsvaste ambtenarenpensioenen, uitgave: Sociaal
Maandblad Arbeid, 5 april 1963, blz.235

2) Bakker, C.P.A.: De lasten van de structurele verhoging van de A.O.W.-uitke-
ring, in: Economisch Statistische Berichten, jrg.49, 8 januari 1964, nr.2421,
blz.28 e.v.
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lossing verwijzen, terwijl deze zelfde kringen principieel het beginsel
van zelfverantwoordelijkheid onderschrijven.

Wij komen zodoende tot de vraag of het pensioenprobleem opgelost
moet worden in de sfeer van de sociale verzekering of in de sfeer van
de sociale zorg.

Tot goed begrip diene eerst het volgende.
Daar wij in het voorafgaandeg9constateerd hebben dat de ondernemer

noch waardevastepensioenen, nochpensioenen waarpersoonlijke loons-

verhogingen in verdisconteerd zijn, kan garanderen, biedt de particu-
liere verzekering, gebonden als zij primair is aan het ruilevenwicht
tussen premie-inning en pensioenuitkering geen uitkomst. De mogelijk-
heid van 'back-pay' betalingen doet in feite tekort aan het particulier

verzekeringsprincipe van zelf-verantwoordelijkheid omdat hierdoor het

verzorgingselement wordt binnengehaald. De sociale verzekering ont-
wikkelt zich dan ook steeds meer van de particuliere verzekering af.
Indien wij, zoals Prof. Hartog 1), in de sociale verzekering een ruil-
evenwicht zouden willen brengen tussen premiebetaling en -uitkering,
wordt in feite de klok teruggezet 2), omdat men voorbijgaat aan het
begrip solidariteit waarop de sociale verzekering gestoeld is 3). De
sociale verzekering vereist immers - in verband met het feit dat de
sociale verzekering gestoeld is op het beginsel van medeverantwoor-

delijkheid - niet primair een individueel ruilevenwicht: voor eenzelfde

uitkering betaalt de een meer, de ander minder premie.
Volgens vooraanstaande denkers uit de wereld der sociale verzeke-

ring kan de Staat om tekorten te dekken, Rijksbijdragen leveren 4):
- Treub acht een Rijksbijdrage mogelijk in die gevallen waarin de pre-

mies individueel te zwaar drukken.
- Volgens Van Esveld zijn de premies der sociale verzekering pri-

mair; het Rijk kan echter aanvullend optreden. Ook Van Rhijn acht
een aanvullende Rijksbijdrage voor minvermogenden gerechtvaar-
digd. Veldkamp verdedigt in verband hiermee een aanvullende Rijks-
bijdrage met een beroep op de solidariteit.

- Heering meent  dat- een Rijksbijdrage groter  mag  zijn naar gelang
de kring der verzekerden groter is.

1) a. Hartog, F.: Waarheen met onze sociale verzekeringen? in: Economisch Sta-
tistische Berichten, 5 december 1962, blz.1166

b. Hartog, F.: Prijstheorie en welvaartseconomie, in: Maandschrift Economie,
juni/juli 1965, blz.516-521

2) Hessel, W.: ls there something rotten in the Welfare State? in: Economisct. Sta-
tistische Berichten, 23 januari 1963, blz.76 e.v.

3) Rhijn, Mr. Dr. A.A. van: De econoom en de sociale verzekering, in: Sociaal
Maandblad Arbeid, 5 januari 1963, blz.4 e.v.

4) Rhijn, Mr. Dr. A.A, van: Rijksbijdragen voor de Sociale Verzekering, in: Soci-
aal Maandblad Arbeid, 5 maart 1964, blz. 179 e.v.
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- Romme wenst hoogstens een tijdelijke Rijksbijdrage voor de 'back-
pay'  (men kan zich afvragen waarom zulks voor 'coming-pay' niet zou
mogen).

- Voor Levenbach tenslotte is de middelenvergaring voor de sociale
verzekering secundair. De sociale verzekering wordt volgens Leven-
bach primair bepaald door het bestaan van de collectiviteit der ver-
zekerden.

Indien men het geheel der standpunten overziet, is blijkbaar bepa-lend voor de sociale verzekering de vraag of men zelf verantwoorde-lijk is, terwijl in de sociale  zorg de gemeenschap de verantwoordelijk-
heid  voor het individu zou dragen  1).
- De Raad voor Midden- en Kleinbedrijf acht een verhoging van de

A.O.W. met een beroep opde algemene middelen verantwoord 2),  hoe-
wel juist deze Raad een aantal bedrijven representeert, waarvan ver-
wacht zou moeten worden dat zij  op hun zelfverantwoordelijkheid zou-
den staan.

Wij  achten het overigens merkwaardig dat deze Raad meent  dat  de  on-
dernemer zelf moet beslissen of hij met zijn bedrijfspensioen  wil aan-
sluiten bij een centraal pensioenfonds. Blijkbaar is het eigenbelang,zo goed tot uiting gebracht  in de klassieke school der economen,  een
niet te onderschatten drijfveer! 3)

-  Dezedrijfveer komt ook tot uiting bij 'De Katholieke werkgever' 4),die
om zakelijke redenen tegen verhoging van de A.O.W. tot een sociaal
minimum is en liever een psychologisch aanvaardbare betalings-techniek voorstaat. Wij vragen ons af of het psychologisch aanvaard-
baar is, mensen naar charitatieve verenigingen of Gemeentelijke
Diensten voor Sociale Zaken te verwi jzen ! Wij achten een frustratie

1) a. Realistische politiek, in: De Onderneming, 's-Gravenhage, 7 december 1963,
blz.822: 'Overheidsfinanciering is wel degelijk een beginselkwestie, omdat het
gaat over de persoonlijke of de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in
onze maatschappij.'

b. Schoonderbeek, W.: Algemene Bijstandswet en Sociale Verzekering,  in: Soci-
aal Maandblad Arbeid, 5 mei 1965, blz.324-328. Schoonderbeek wijst erop, datin het Werkloosheidsbesluit 1917, de Werkloosheidswet 1947 en de wet Werk-
loosheidsvoorzieningen 1964, reeds inkomsten verkregen worden via de alge-mene middelen, zoals dit bij de Algemene Bijstandswet 1963 ook het geval is.

81 2) A.O.W., een bedrijfspensioen voor ondernemers, in: Raad voor het Midden- en
Kleinbedrijf, Den Haag 1962, blz.5 e. v.

82 3) Dit eigenbelang komt ook treffend tot uiting bij F. Jansen, die een meer effici-
ente heffing der sociale verzekeringspremies voorstelt, echter met dien ver-
stande, dat er aparte regelingen voor ambtenaren dienen te zijn. Zie Jansen,F.G.: Sociale verzekering en efficiontie, uitgave: Financieel Overheidsbeheer,jrg.38, juni/juli 1963, blz.77 e.v., blz.93 e.v.

89 4) In de greep der volksverzekeringen, uitgave: De Katholieke Werkgever, Den
Haag 22 januari 1964, blz.29 e,v.
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van het sociale verzekeringswezen meer op zijn plaats dan een frus-
tratie van mensen 1).
Volgens het Centraal Sociaal Werkgeversverbond zou echter door
verzwaring van de belastingdruk (financiering uit de algemene mid-
delen) inplaats van verzwaring van de premiedruk, de bijdrage  van de
burger aan de sociale verzekering versluierd worden 2). Men kan
zich enerzijds afvragen ofdoor het betalen van premie deze persoon-
lijke verantwoordelijkheid zo uitdrukkelijk tot uiting komt; ander-
zijds ofdoor premiebetaling geen versluiering van de kosten der so-
ciale verzekering plaatsvindt. Wij menen dat premiebetaling slechts
symbolisch de zelfverantwoordelijkheid tot gelding brengt omdat al-
leen die groepen die 'vermogend'  zijn dit beginsel tot gelding kunnen

brengen.
In het voorafgaande hebben wij reeds opgemerkt dat de sociale ver-

zekeringonzes inziens meer in het vlak der mede-verantwoordelijk-
heid ligt, terwi jl een persoonlijke verantwoordeli jkheid  meer tot uiting
komt in het particulier verzekeringswezen. Wij achten een beroep
op de persoonlijke verantwoordelijkheid, juist door het gebruik van
de 'nieuwe Armenwet', ongeoorloofd! 3)

Interessant is het in dit verband de kwestie van de versluiering der
kostenelementen, resp. zelfverantwoordelijkheid nader te beschouwen:
reeds bij Van Marken hebben wij geconstateerd dat de grote teleur-
stelling in zijn leven is geweest te moeten merken, dat de werknemers
niet vrijwillig hun pensioenpremie betaalden. Kennelijk moest aan deze
betaling een dwang ten grondslag liggen.  Is  dat nu misschien anders ?

In 1963 stelt Minister Veldkampten opzichte van die leden der S.E.R.
die menen dat de mensen genoeg prive-mogelijkheden hebben om aan-
vullende pensioenen te creeren, te betwijfelen of deze mensen dat ook
reeel zullen  doen  4). Nog steeds   bli jkt een dwang tot premiebetaling

1) a. Realistische politiek, in: De Onderneming, 's-Gravenhage, 7 december 1963,
blz.822: Het sociale verzekeringswezen wordt door financiering met algeme-
ne middelen gefrustreerd.

b. S.E.R.-Advies inzake het openen van de mogelijkheid in de A.O.W. van een
verhoogd uitgesteld pensioen, publicatie 16, 1963, bijlage II, blz.8

2) a. Realistische politiek, in: De Onderneming, 's-Gravenhage, 7 december 1963,
blz.822

b. S.E.R.-Advies inzake verhoging van de A.O.W.-pensioenen tot een sociaal
minimum, 1964, nr.4

3) Esveld, N.E.H. van: Het sociale minimum. in: Sociaal Maandblad Arbeid, 5 april
1964, blz.239 e.v.

4) Schoonderbeek, W.: Algemene Bijstandswet en Sociale Verzekering, in: Sociaal
Maandblad Arbeid, 5 mei 1965, blz.324-328
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noodzakelijk te zijn om de premie te heffen. Met Veldkamp zijn wij van
meningdat inde volksverzekeringen de premieplichtige dezelfde is alsde belastingplichtige en dat iedere Nederlander zijn loon- resp. in-
komstenbelasting en premie voor de volksverzekering als een geza-menlijke belasting ervaart 1). Indien dit echter zo is, wat is dan het
principidle verschil met belastingheffing? Een beroep op verschil in
verantwoordelijkheid is, menen wij, blijkens het voorafgaande onvrucht-baar, terwijl de stelling dat premie in vrijheid betaald wordt en belas-tingen dwangmatig betaald moeten worden blijkbaar ook niet houdbaar  is.

De besteding van deze beide middelen geschiedt praktisch door deOverheid. Wij zouden durven stellen dat het voor de persoon in kwes-tie geen verschil uitmaakt of hij premie dan wel belasting betaalt; be-palend is slechts het nettoloon 2 ) (dit geldt o.i. niet alleen voor de z.g.
'arbeider' maar praktisch voor alle categorieen produktieven). Deze
visie zal nog sterker tot uitdrukking komen indien om redenen van ef-
ficientie 3) met behulp van de belastingdiensten tot gecombineerde
heffing van de sociale verzekeringspremies zal worden overgegaan.Het is bekend dat er enerzijds stemmen opgaan die menen dat de  last
van de sociale mammoeth al te zwaar wordt 4), terwijl anderzijds een
verzwaring der directe belastingen ook geen uitkomst kan bieden 5),daar wij in vergelijking met de E.E.G.-landen  toch al zwaar belast zijn.

Met J. van der Ven 6) zouden wij willeh stellen dat de strijd om de
sociale zekerheid - zowel de sociale verzekering als sociale zorg om-vattende - altijd onaf zal zijn, onvolmaakt en dus altijd in beweging,of met Ruygers sprekende 7): 'In zijn zekerheidsstreven zoekt de mens

1) Veldkamh  G.M.J.: Waar staan  wij met de Nederlandse Sociale Zekerheid? in:Sociaal Maandblad Arbeid, 5 november 1964, blz.697
2) Kroniek Sociale Verzekering, in: Sociaal Maandblad Arbeid, 5 december 1965,blz.776
3) Jansen, F.G.: Sociale verzekering en efficientie, uitgave: Financieel Overheids-

beheer, jrg.38, juni/juli 1963, blz.77 e.v.. blz.93 e.v.
4) Hey, J. P. de: Structurele verhoging van de A.O.W. ? in: Economisch Statistische

Berichten, jrg.48, nr.2389, blz.494
5) Hartog, F.: Waarheen met onze sociale verzekering? in: Economisch-Statisti-sche Berichten, jrg.47,5 december 1962, nr.2366, blz.1166
6) Ven, J.J.M. van der: Sociale zekerheid en verder, in: Sociaal Maandblad Arbeid,5 januari 1963, blz.7 e.v. Volgens van der Ven gaat sociale zekerheid terug op

gerechtigheid (dit geeft de rechtsgrond aan onder het motto 'ieder het zijne'),geluk en vrijheid, waarbij de vrijheid gelieerd is aan de menselijke waardigheiddie weer stoelt op vertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef.7)  Ruygers, H.: Noodlijdend  is de mens, inaugurale rede 5 oktober  1962
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geluk waarbij de menselijke existentie een spanning heeft tussen zijn

noodlijdendheid en geluksstreven'. De vraag naar de soort verantwoor-

delijkheid en in verband hiermee de wijze van financiering wordt bij
dit geluksstreven volkomen secundair en irrelevant. Aan dit geluks-
streven wordt, in termen van sociale zekerheid - welke immers een
materiele geborgenheid nastreeft - ernstigtekort gedaan doorde trend-

matige inflatie.
Hoewel de Staatscommissie voor de pensioenwetgeving, welke bij

K.B. van 22 juni 1949 is ingesteld en die in zijn interimrapport van
1956 betoogdedat zij het slechts kon billijken dat pensioenen in waarde

verminderen, als het overblijvende toch een redelijke voorziening

waarborgt, moet o.i. gesteld worden dat waarde-vermindering slechts
toegestaan is als het gehele volk een verminderd goederenpakket ter

beschikking staat. Mey zegt in dit verband: 'De pensioengerechtigde
van thans heeft de prestaties waaruit het recht op pensioen ontstaan  is,
geleverd toen de koopkracht nog niet verzwakt was. De Overheid moet
dit verworven recht waarborgen!' 1) Mey's betoog ter verdediging van
de pensioenrechten moge hier niet onvermeld blijven  2).  'Zij die voor-
zien hebben in vervangingskrachten voor toekomstige produktie hebben

evenzeer afstel van verbruik gepleegd, als zij die via vermogensinves-
teringen afstel van consumptie gepleegd hebben. Beide categoriedn voor-
zien in arbeid en kapitaal, die nodig zijn voor de vorming van het toe-

komstig maatschappelijk inkomen. Ouders en opvoeders hebben aldus
zonder geld te sparen hun recht op toekomstig verbruik zelf doen ont-
staan. Voorziening na de economische levensduur wordt tijdens de ac-
tieve periode verworven, doordat zij die nog actief zijn, hen verzorgen,

die nogniet of niet meer in deze periode verkeren. Indien deze actieve
groep zelf buiten de economische levensduur gekomen is, krijgt zij als
het ware terugbetaald dat wat zij zelf tijdens haar actieve periode aan
deniet-actieve gedaan heeft. Het streven naar redelijke voorzieningen
ten behoeve van de bejaarden dient in verband hiermede ook door hen
die nog actief zijn krachtig ondersteund te worden;  men  kan deze steun

zowel gronden op sociale bewogenheid  als op eigen belang.'
Mey heeft kennelijk alleen aan pensioenvoorzieningen gedacht ten

behoeve van werknemers, daar volgens hem de pensioenkosten als deel
van de kosten der ter beschikbaar gestelde werkeenheden beschouwd
moeten worden: 'Waar het nut van de arbeid genoten is, moeten ook
de lasten van haar reproduktie gedragen worden.  (De mens heeft capa-

01  1)  Mey, A..De sanering  van het Burgerlijk Pensioenfonds, uitgave: Bestuurswe-
tenschappen. 1957. blz.52 e.v.

0,2) Alsvoor, blz.53: Bij afstel-sparen worden besparingen omgezet in investeringen
om later een verhoogd inkomen te hebben. Bij uitstel-sparen worden de bespa-

ringen gereserveerd om later een verhoogde consumptie te hebben.
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citeiten van werkeenheden, die gelijktijdig en volgtijdelijk beschikbaar
zijn). De werkeenheden-voorraad kan overgedragen worden aan de
werkgever in het arbeidsproces. De voorraad is echter beperkt doorhaar economische levensduur, die veelal korter is dan de fysieke le-vensduur van de mens. De levensbehoeften van de fysieke levensduur
moeten verdiend worden tijdens de economische levensduur. Het ver-schilin deze twee levensperioden kan beschouwd worden als delen van
de kosten der werkeenheden, die beschikbaar zijn gesteld  aan de  werk-gever tijdens de economische levensduur en welk verschil de werkge-
ver door middel van pensioenen levensvatbaar moet maken. Het pen-sioenrecht is er doordat het pensioen  een   d e e l d e r a r b e i d s v o o r-
waarden is.' 1)

Hoewel wij grote waardering hebben voor Mey's pogen om de pen-sioensituatie helder te verklaren  en  los te maken van evenzoveel  emo-tioneel geladen onderwerpen - zoals de vraag na,ar zelf- of gemeen-schapsverantwoordelijkheid, de vraag naar priveverzekering of so-ciale verzekering, de vraag naar sociale verzekering of sociale zorgen in verband hiermede de vraag naar premieheffing of belasting-inning
afgezien nog van de algemeen principieel voorgestelde vraag naar ka-
pitaaldekking- ofomslagfinanciering - menen wij toch als onbevredigendte moeten stellen dat hier alleen het werknemerspensioen verdedigd  is,
terwijl toch ook diegenen, die zelfstandig geleefd hebben, evenzeer pen-sioen van node hebben.

Wij zouden 'pensioen voor allen' als volgt willen omschrijven:
pensioen is de gerealiseerde mogelijkheid van deniet-meer-creatieven om een zodanig beslag te leg-
gen op een deel van het geproduceerde goederenpak-
ket, dat zij in zodanige welvaart blijven leven alsof
Zij nog in hun actieve periode zouden verkeren.

Het recht op dit beslag ontlenen zij aan het feit dat zij de grondslaghebben gelegd voor de huidige generatie actieven om in een bepaaldewelvaart te verkeren.
De keerzijde van de medaille is, dat de huidige generatie actieven

de plicht heeft om de generatie niet-meer-actieven van nu zodanig te
laten delen  in de momentele welvaart dat hierdoor de ontwikkeling dermaatschappij tot uitdrukking komt, hetwelk neerkomt op welvaartvaste
pensioenen 2).

1)  Mey,  A,: De sanering  van het Burgerlijk Pensioenfonds, uitgave: Bestuurswe-
tenschappen, 1956, blz.411 e.v.

2) Doorn, A.van: Pensioenvoorzieningen  in de particuliere sector: Vereniging  voorStaathuishoudkunde, Preadviezen 1964, 's-Gravenhage, blz.5

221



Conclusie

Na het welvaartstreven aan de orde gesteld te hebben in de huidige

periode hebben wij geconstateerd dat ook in het verleden dit welvaarts-
streven er reeds was. Met name de ondernemer Van Marken beijverde
zich voor een goede pensioensituatie, waarbij de rechtsgrond gelegen
bleek te zijn in de morele plicht van de werkgever ten opzichte van de

werknemer. Deze rechtsgrond bleek volgens Rang toegespitst te wor-

den op het solidariteitsmotief. Volgens de analyse van Yntema bleken
de solidariteitselementen echter een zeer complex geheel te zijn.

De probleemstelling van de huidige pensioensituatie bleek te schui-
len in de als feit aanvaarde trendmatige inflatie  en  het niet meer zeker

zijn van de continuiteit der onderneming. Wij kwamen in verband hier-
.

mee tot de conclusie dat het pensioen in de prive-verzekeringssfeer
niet op te lossen is.

Een mogelijke oplossing in het kader van de sociale verzekerings-
sfeer bleek i.v.m. de 'back-pay'-gedachte en naar aanleiding hiervan

de premiebetaling door min-vermogenden, het probleem der sociale
zorg op te roepen. Een keuze tussen sociale verzekering en sociale
zorg en in verband hiermede een keuze tussen premiebetaling of be-
lastingheffing, bleek irrelevant, daar noch in termen van verantwoor-

delijkheid, noch in termen van al dan niet vrijwillige betaling, een
principieel feitelijk verschil viel te constateren. Ten hoogste zou men
kunnen stellen dat de sociale verzekeringsgedachte structureel beter
bij ons maatschappijbeeld past dan de sociale verzorgingsgedachte.

Hierna hebben wij Mey's gedachtengang, welke waardevrij ten op-
zichte van allerlei emotioneel bepaalde oordelen genoemd kan worden,
de revue laten passeren, waarbij betreurd  werd dat alleen werknemers
in deze gedachtegang pensioen zouden kunnen genieten.

Tenslotte hebben wij een pensioen voor allen bepleit en hierbij zowel
de rechten- als plichtensfeer, die deze gedachtengang meebrengt tot

uitdrukking gebracht.
In de hierna volgendedeel-paragraafzullen wij uitgaan van het struc-

tureel gegeven dat de sociale verzekering in onze maatschappij preva-
leert boven sociale zorg. Wij zullen hierbij echter primair het knelpunt
van de financieringswijze der verzekeringen - kapitaaldekking of om-

slag - aan een nadere beschouwing onderwerpen.
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b. Fondsvorming of omslag?
De grondgedachte van het omslagstelsel, namelijk dat de actief wer-

kende generatie de middelen moet opbrengen om de oudere generatie  in
het genot van uitkering te stellen, geldt evenzeer ten aanzien van de
fondsvorming. De actief werkende generatie zal er immers voor moeten
zorgen dat de geaccumuleerde fondsen de opbrengst afwerpen, welke
daarvan worden verwacht l).

Schematisch kunnen de volgende financieringsmogelijkheden onder-
Scheiden worden 2):

FINANCIERING

ornslagstelsel fondsvorming

kapitaaldekking rentedekking

stationaire dynamische stationaire dynamische
situatie situatie situatie situatie

fondsen fondsen fondsen fondsen fondsen fondsen fondsen fondsen
zijn zijn zijn zijn zijn zijn zijn zijn
aan- niet aan- niet aan- niet aan- niet

wezig aan- wezig aan- wezig aan- wezig aan-

wezig wezig wezig wezig

De onderscheiden financieringsmogelijkheden kunnen op hun beurt
weer op verschillende wijzen tot pensioenuitkeringen komen i), het-
geen  wij als volgt schematisch kunnen voorstellen:

1) Rubbens- Franken, E.: De ouder wordende mens  in onze samenleving,  1953,  blz.
34 e.v. Geciteerd is aldaar de nota inzake de toekomstige ouderdomsvoorziening
van de Minister van Sociale Zaken en de Staatssecretaris van Volksgezondheid.

2) a. S. E.R.-Publikatie nr.3, 1954: Advies inzake de wettelijke ouderdomsverze-
kering

b.  Witteveen,  H.J. en W.Eizenga: De keuze tussen fondsvorming en omslagstel-
sel opnieuw getoetst, in: Sociaal Maandblad Arbeid, februari 1956, blz.72-81

3) a. Vermeer, M.: De Algemene Ouderdomswet en de Ondernemingspensioenen,
Den Haag 1956, blz.37

b. Adviescommissie voor Personeelsfondsen: Ondernemingspensioenen, Den
Haag, voorjaar 1963, blz.11, 17, 20

c. De Tijd-Maasbode, vrijdag 10 juli 1964
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PENSIOENUITKERINGEN VOLGENS:

'Money-purchase 'Salary-service system'
systenn' d.w.z. het pensioen heeft een

(koopsommensysteem SOCIALE functie; men rekent
ook wel bijdragesys- hoe hoog de premie  moet  zi jn
teem genoemd) d.w.z. om een bepaald pensioen
het pensioen heeft een te bereiken 1)
ECONOMISCHE func-
tie; men rekent hoe
hoog het pensioen kan 'Average-pay system' 'Final-pay system'
zijn, uitgaande van een     d.w.z.   men   gaat   uit    d.w.z.   men  gaat   uit
bepaalde premie, die   van een gemiddeld   van het laatst genoten
al dan niet een bepaald verdiend salaris salaris om het pen-
percentage van het tijdens de actieve sioen te berekenen.

loon kan zijn. periode.

Bij het'salary-service-system' heeftmen bepaalde technische wijzen
van pensi-)enberekening, door een bepaald'kortingensysteem' toe tepas-

sen, waardoor het pensioen meer zou voldoen aan zijn sociale functie.
Hoewel hier talloze variatiemogelijkheden zijn, zullen wij ons tot en-
kele variaties beperken:
a. Het franchise-stelsel (bodemsalarismethode):

Dat gedeelte van het loon dat b.v. overeenkomt met een 70% voor-
ziening op A.O.W.-basis inclusief eventueel andere wettelijke uit-
keringen wordt buiten beschouwing gelaten. Alleen het loon dat hier-
boven uitgaat werkt pensioenvormend.

b. Het toetsingsstelsel:
Boven een bepaald pensioenniveau gaat de vastgestelde korting pas
werken.

c. Het aftrekstelsel
Een bepaald percentage per jaar van de wettelijke voorzieningen
wordt op het pensioen gekort, b.v. bij ambtelijke pensioenen wordt

1) a.  In de nieuwe Pensioenwet voor Ambtenaren wordt het eindloonsysteem (' final-
pay') gehandhaafd.

b, Doorn, A. van: Pensioenvoorzieningen in de particuliere sector, Prae-advies
voor de Vereniging voor Staathuishoudkunde, 's-Gravenhage 1964, blz.20
Indien er een redelijke stabiele verhouding bestaat tussen het gemiddeld sa-
laris van alle premieplichtigen en het gemiddelde der eindsalarissen, is de
'final-pay'-constructie bij het omslagstelsel gemakkelijk te realiseren. Die-
genen met een langzame carriere dragen bij tot de pensioenen van hen, die
een relatief snelle carriere maken. Gewaakt moet hierbij uiteraard worden,
dat op het einde van de carriere geen plotselinge verhogingen in het salaris

optreden, omdat dan de stabiele verhouding tussen gemiddeld salaris en
eindsalaris verstoord wordt.
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over maximaal 40dienstjaren 2% van de A.O.W.-uitkering per dienst-
jaar in mindering gebracht.
Daar de boven omschreven materie meer een technische kwestie is,

zullen  wij dit verder laten rusten  en meer aandacht gaan wijden aan de
onderscheiden financieringsmogelijkheden, met name fondsvorming,
resp. omslag. Het verschil tussen omslagstelsel en fondsvorming is
hierin gelegen, dat bij het omslagstelsel de pensioenuitkeringen van
het betreffende jaar gedekt worden door de in hetzelfde jaar vergaar-
de middelen, terwijl bij ideale fondsvorming de middelen  in de periode
voorafgaande aan de pensioneringsleeftijd vergaard worden, waarbij
deze middelen het mogelijk maken om later pensioenuitkeringen te
doen.

Het onderscheid tussen kapitaaldekking en rentedekking bestaat  hier-
in, dat bij kapitaaldekking het gekweekte vermogen, de ingegane en nog
niet-ingegane pensioenen - rekenfig houdende met de te betalen pre-
mies en de verwachte rente-opbrengsten - volledig moet dekken, ter-
wijl bij rentedekking het gekweekte vermogen alleen de reeds ingegane
pensioenen moet del<ken. Het benodigde vermogen  is bij kapitaaldekking
aldus groter dan bij rentedekking, hoewel de financieringswijze prin-
cipieel geen verschil oplevert. Als de vermogens eenmaal gevormd  zijn,
zal de last bij constante bevolking (stationaire situatie) even groot  zijn.
Bij een uitbreidende bevolking daarentegen (dynamische situatie) is de
last bij rentedekking aanvankelijk geringer dan bij kapitaaldekking,  om-
dat in de aanvang de bejaardengroep die voor uitkering in aanmerking
komt vanzelfsprekend relatief klein is, terwijl in de daaropvolgende
perioden deze groep automatisch groter wordt.

De exploitatie-overzichten kunnen als volgt voorgesteld worden:

A. OMSLAGSTELSEL
Debet Credit

Uitkering f        x,- - Premies f   x,--

B. FONDSVORMING

a.Stationaire situatie

1. fondsen zijn aanwezig
Debet Credit

Uitkering f x,-- Premies f  %x,--
Renten f  *x,--

f x,-- f x,--
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Volgens J.C. Schrcider is premie, uitgaande van 30-jarige
looptijd, bij omslag driemaal zo hoog als bij fondsvorming 1).

2. fondsen zijn niet aanwezig
Volgens Witteveen c.s. moet de Overheid een subsidie geven
ter grootta van de uitkeringen die niet door de pensioenge-
rechtigden zelf zijn bijeengebracht. Hierna  komt een groeiende
rente en kan de subsidie kleiner worden.

*  Aanvankelijk:
Debet Credit

Uitkering f     x,-- Subsidies f x,--
Nettobesparing f Jx,-- Premies f  4x,--

f 11x.-- ....1---9  .
========

* Later:

Debet Credit

Uitkeringen   f x,-- Premies f  &x,--

Nettobesparing f       #x,-- Renten f        x.--
Subsidies f ;x,--

f 1%x,-- f 1*x,--
========

* Tenslotte:
Debet Credit

Uitkeringen f x,-- Premies f       gx,--
Nettobesparing f   0,00 Renten f  #x,--

f x,-- f x,--

Consequenties:
a. De'back-service' ten behoeve van de ouderen wordt door mid-

del van subsidie gedekt, terwijl de jongeren de 'back-service'
uit premie-ontvangsten financieren.

b.  Voor de subsidie zullen extra belastingen geheven moeten  wor-
den.

c. De premie-ontvangsten veroorzaken een aanbod op de kapi-
taalmarkt. Mocht het vergrote aanbod niet opgenomen worden,
dan kan de Overheid in plaats van extra belastingheffing dit
meer-aanbod lenen en hiermee de subsidie financieren.  De  le-
ningen moeten dan - aldus Witteveen - in een apart schuldre-
gister van de Overheid geboekt worden, waardoor de kapitaal-
marla niet ontwricht wordt.

1) Witteveen, H.J. en W. Eizenga: De keuze tussen fondsvorming en omslagstelsel
opnieuw getoetst, in: Sociaal Maandblad Arbeid, februari j956, blz.72-81
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d.  De netto besparingen worden door vermindering van de subsidie
kleiner. Als het fonds eenmaal gevormd is, zijn geen netto-
besparingen meer nodig, zodat deze tenslotte nihil worden.
Het fonds zelf tendeert naar &x (zie dynamische situatie bij
gevormde fondsen).

b.Dynamische situatie
1.  fondsen zijn aanwezig

Debet Credit
Uitkeringen f x,-- Premies

(1,01)30 . *x = 14 . 4x =  x,--Besparingenf ix,-- Renten 1 *   .  4X   =   9 X,--f  l %x,-- f 1#x,--
======= =======

Uitgegaan is van de hypothese dat:
1. de bevolking per jaar met 1% toeneemt;
2. de uitkeringen hetzelfde blijven;
3. de situatie na 30 jaar zodanig is dat geen beroep meer ge-

daan behoeft te worden op subsidies.
Na  30  jaar  zou het fonds met * deel gegroeid zijn: (1,01)30 =
14, uitgaande van de gedachtengang dat de premiebetalers ge-
lijkmatig toenemen en per hoofd hetzelfde blijven betalen.
Daar in feite de kinderen een groter deel uitmaken  dan  de  pre-
miebetalers, zullen de premiebetalers per hoofd gemiddeld
minder gaan betalen. De ouderen hebben door hun langer beta-
len grotere fdndsen gevormd dan de jongeren, terwijl de jon-
geren relatief sterker vertegenwoordigd zijn bij de premie-
betalers.
Witteveen neemt nu aan dat het fonds in plaats van met 4, met
1  gegroeid is, vandaar  1  .f x aan renten.

2. fondsen zijn niet aanwezig
* Aanvankelijk:

Debet Credit

Uitkeringen f x,-- Subsidies f   x,--
Besparingen f   %x,-- Premies f  %x,--

f l x,-- f 11X.--
9  '

======== ========
Daar hier nog fondsvorming moet plaatsvinden moeten de
premie-ontvangsten groter zijn, waardoor ook de besparin-
gen groter worden dan in de voorafgaande situaties (door de
groeiende bevolking zi jn de premie-ontvangsten vanzelf gro-
ter dan in een stationaire situatie).
De subsidies worden kleiner, naargelang de renten groter
worden.
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* Later:

Debet Credit

Uitkeringen     f x,-- Premies (1,01)30 . ix = f   *x,--
Besparingen f  ix,-- Renten 11 . fx = f   ix,--

lsX,-- f 1%x,--
======== ========

* Tenslotte:
Is eenmaal de fondsvorming in de betreffende situatie (sta-
tionair ofdynamisch) voltooid, dan blijft  het  fo n d s- behou-
dens eventuele voorzieningen uit hoofde van toeneming der
bevolking - o n g e w i j z i g d voortbestaan en heeft   het   ten
behoeve   van de ouderdomsverzekering g e e n e c o n o m i-
s c h e    f u n c t i e    meer te vervullen. Het effect van premie-
betaling en uitkering wordt dan in wezen identiek aan dat van
premiebetaling en uitkering bij het omslagstelsel; immers,
de subsidies, resp. renten en premies moeten elk jaar bij-

eengebracht worden om in datzelfde jaar - zie de fondsvor-
ming-exploitatieschema's - de uitkeringen te kunnen voldoen.

Als zodanig zou er voor een der beide stelsels dus geen voorkeur uit
te   spreken zijn: macro-economisch   zijn de kosten van beide stelsels
hetzelfde 4; wel is er een micro-economisch verschil. Zoals uit de
exploitatiescherna's blijkt  zijn de jaarlijks totaal op te brengen renten,
premies en eventuele subsidies onder het fondsvormingsstelsel altijd
groter dan de totaal Op te brengen premies onder het omslagstelsel
voor pensioenuitkeringen die in beide stelsels even groot zijn.

Van   Doorn 2) merkt   in dit verband op: 'micro-economisch worden
de opbrengsten aan premies en 'back-service' tezamen, - zodra de
procentuele loonstijging hoger wordt dan het rendement op de beleg-
ging - in het K.D.S., bij belegging in de nominale sfeer, hoger dan de
omslagpremie voor welvaartvaste pensioenen.  In de periode 1950-1964
is de loonstijging  in ons land (gemiddeld 71%) ongeveer het dubbele ge-
weest van het rendement op 'prima'-obligaties (496): Om deze reden
zou dus een voorkeur uit te spreken zijn voor het omslagstelsel. Er is
echter nog een ander verschijnsel,  dat  wij  in onze beschouwing moeten
betrekken, namelijk de trendmatige inflatie, welke een structureel ver-
schijnsel vanonze welvaartseconomie genoemd kan worden. Volgens het
omslagstelsel kan vrij gemakkelijk een welvaartvast-pensioen gecre-
eerd worden. Het is echter inhaerent aan de methode van financiering
d.m.v. fondsvorming, dat men alleen later kan consumeren, hetgeen men
vroeger gespaard heeft, waardoor men in feite gesteld wordt voor het

1) Doorn, A. van: Pensioenvoorzieningen in de particuliere sector, Prae-advies
voor de Vereniging voor Staathuishoudkunde, 's-Gravenhage 1964. blz.22

2) Alsvoor. blz.30

228



Vv

probleem dat deze methode geen rekening houdt met de geldontwaarding.
Wel kan men via toeslagen en/of door de premie aan een bepaald per-
centage van het loon te koppelen, of door zogenaamde waardevaste be-
legging, trachten de geldontwaarding tegen te gaan, maar deze mogelijk-
heden bli jven lapmiddelen, die ofwel redle inhoud missen, ofwel vreemd
zijn aan het stelsel van fondsvorming. Door toeslagen haalt men in feite
immers de factor van sociale zorg binnen; premie gekoppeld aan het
loon werkt niet meer na de pensionering, terwijl waardevaste beleg-
gingsobjecten in de praktijk bijna niet  - of niet in voldoende mate  -  aan
te trekken zijn.

Waarom kan men dan niet zonder meer op het omslagstelsel over-
gaan ?   Uit de voorgaande paragraaf is reeds gebleken  dat deze finan-
cieringswijze niet alleen een kwestie van techniek is, maar veeleer
een beginselkwestie genoemd moet worden. In verband hiermede zul-
len wij nu trachten de argumenten pro en contra de betreffende stel-
sels de revue te laten passeren.

c.Argumentenpro fondsvormingsstelsel resp. contra
omslagstelsel

1. Fondsvorming zorgt   voor de besparingen, welke zo dringend  nood-
zakelijk zijn om onze investeringen, nodig voor onze volkswelvaart,
mogelijk te maken 19. Zonder deze besparingen zullen niet de nodige
investeringen kunnen plaatsvinden  met als gevolg een aantasting  van
onze welvaart.
Opmerkenswaard  is dat deze stellingname ook gebruikt werd ten tijde
van de invoering der Noodwet Ouderdomsvoorziening. Deze voorzie-
ningen zouden namelijk belemmerend werken op de individuele  voor-
zieningen daar zij de lust tot sparen bij werkgever en werknemer

1) a. Witteveen, H.J. en W. Eizenga: De keuze tussen fondsvorming en omslagstel-
sel opnieuw getoetst, in: Sociaal Maandblad Arbeid, februari 1956. blz.78

b. Convent der christelijke sociale organisaties: Rapport inzake de oudedags-
voorziening door middel van bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen, Den
Haag 1959. blz.9

c. Slooff, F.L.G.:   Hoe zijn bedrijfstak-pensioenen meer waardevast te maken?
in: Lering en Leiding, nr.2 en 3, 1962, blz.45

d. Kok, T.C.L.: Denieuwe pensioenwetgeving voor de ambtenaren, in: De verze-
keringsbode. Utrecht, nr.12, 22 maart 1963, blz.86

e.  Elden,  Mr  van: De betekenis  van de ondernemingspensioenvoorziening tegen
de achtergrond  van de totale zorg voor de oudedagsvoorziening, in: De On-
derneming, Den Haag, nr.24, 24 november 1962. blz.783 (Citeert de Commis-
sie voor Personeelsfondsen d.d. 31 januari 1962)

f. Rapport van de Commissie waardevast pensioen van de V.V.D., 1963, blz.21
g. S.E,R.-Publicatie nr.ll, 1961: Advies over waardevaste bedrijfspensioenen,

blz.14

h.  Beuth,   L.S.: Welvaartvaste voorzieningen: de onzekerheid bedwongen?   in:
Economisch-Statistische Berichten, 15 september 1965, blz.856

229



./.

zouden ontnemen 1). Ook werd ditzelfde argument o.a. gebezigd ten
tijde van de invoering der  A.0. W. door diegenen die in een algemeen
ouderdomspensioen een aantasting van de spaarquote voorspelden  2).
In de praktijk is echter wel gebleken dat met name de binnenlandse
produktie van de levensverzekeringsmaatschappijen na de invoering
der A.O.W. juist een vooruitgang te zien gaf 3).
De Amerikaan Soule 4) heeft zich naar aanleiding van deze stelling
der fondsvormingsvoorstanders afgevraagd of de fondsende nationale
besparingen positief of negatief beinvloeden, waarbij hij tot de uit-
spraak komt: 'Nobody knows, though opinions vary widely'.

2. Een omslagstelsel tast de autonomie van ons bedrijfsleven aan. Deze
stelling komt in vele variaties tot uiting. Immers een omslagstelsel,
dat alleen in groter verband levensvatbaar is, zal de beleving van een
eigen bedrijfsgemeenschap aantasten 5),waardoor de zelfverantwoor-
delijkheid minder tot uiting zal komen  6)  met als gevolg dat het grote
positieve goed van het ontplooien van eigen aktiviteiten in eigen kring,
gevaar loopt 7).
Ookzou een algemeen omslagstelsel een nivellering der pensioenen
op lagerniveau teweeg brengen 8), waardoor afbreuk zou worden ge-
daan aan de veelvormigheid van het economisch leven 9), terwijl de
pensioenregeling toch gezien moet worden als een typische taak van

1) Drost, H.L.: Ouderdomsvoorzieningen en belastingen, Alphen aan den Rijn 1947
2) Witteveen, H.J. en W. Eizenga: De keuze tussen fondsvorming en omslagstelsel

opnieuw getoetst, in: Sociaal Maandblad Arbeid, februari 1956, blz.76
3) Statistisch Bulletin, jrg 1963, nr.97
41 Soule, G.: Longer life, 1959, blz.90
5) Convent der christelijke sociale organisaties: Rapport inzake de oudedagsvoor-

ziening door middel van bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen, Den Haag
1959, blz.8

6) Slooff, F. L.G.: Hoe zijn bedrijfstak-pensioenen meer waardevast te maken? in:
Lering en Leiding, nr.2 en 3, 1962, blz.91

7) Convent der christelijke sociale organisaties: Rapport inzake de oudedagsvoor-
ziening door middel van bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen, Den Haag
1959, blz.7

8) a. Alsvoor, blz.7
b. Elden, Mr van: De betekenis van de ondernemingspensioenvoorziening tegen

de achtergrond van de totale zorg voor de oudedagsvoorziening, in: De On-
derneming, Den Haag, nr.24.24 november 1962, blz.783

9) a. Convent der christelijke sociale organisaties: Rapport inzake de oudedags-
voorziening door middel van bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen, Den
Haag 1959, blz.8

b. Rooyen, J.P. van: Pensioenvoorzieningen in de particuliere sector, Pre-
advies van de Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 's-Gravenhage 1964,
blz.69: 'Daarbij baseren wij ons op het onomstotelijke principe, dat al zulke
voorzieningen in het bedrijfsleven moeten wortelen.
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het bedrijfsleven, tot uitdrukking gebracht in de onderscheiden ar-
beidsovereenkomsten 1).
Wij hebben in de vorige paragraaf reeds opgemerkt dat men zich kan
afvragen   wat het meest afkeurenswaard is: aantasting  van  de  auto-
nomie van bepaalde instellingen of aantasting van de autonomie der
persoon door hem voorwerp te maken van sociale zorgl De voor-
standers van fondsvorming begrijpen goed dat aantasting van de
autonomie van het bedrijfsleven in feite neerkomt op vergroting der
overheidsinvloed, welke invloed echter per definitie als onjuist ver-
klaard wordt 2). Het is uiteraard moeilijk om stellingen die per de-
finitie gegeven worden  aan te vallen ! Wij kunnen ons echter  niet  aan
de indruk onttrekken dat 'stellingen per definitie' dikwijls ingegeven
worden omdat men ze dan niet verder behoeft te verklarenl
Tegen diegene, die de Overheid meer invloed wil geven in het pen-
sioneringsbeleid - daar de Overheid beter voor waardevaste pen-
sioenen zou kunnen zorgdragen - wordt gesteld, dat van het bedrijfs-
leven redelijkerwijs verwacht mag worden dat ook het bedrijfsleven
- zover als in zijn macht ligt - waardevastheid zal nastreven 3). In
de praktijk is echter wel gebleken dat deze goede bedoelingen prak-
tisch niet verwezenlijkt worden.

3. Fondsvorming is veel goedkoper dan omslag, omdat de premie ten
behoeve van fondsvorming veel lager is dan de te innen omslagpre-
nnie.

De stelling wordt verdedigd met een beroep op de werking van de
samengestelde intrest 4). Wij hebben echter reeds kunnen constate-

ren, dat de lasten van fondsvorming niet alleen bestaan in premie-
betalingen, maar evenzeer in op te brengen renten, resp. eventuele
subsidies.

1) Conventder christelijke sociale organisaties: Rapport inzake de oudedagsvoor-
ziening door middel van bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen, Den Haag
1959, blz.7

2) S. E.R.-Publikatie nr,11. 1961: Advies over waardevaste bedrijfspensioenen,
blz.25

3) Alsvoor, blz.27
4) a. Witteveen, H.J. en W. Eizenga: De keuze tussen fondsvorming en omslagstel-

sel opnieuw getoetst. in: Sociaal Maandblad Arbeid, februari 1956, blz.80
b. Convent der christelijke sociale organisaties: Rapport inzake de oudedags-

voorziening door middel van bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen, Den
Haag 1959. blz.9

c. Kok, T.C.L.: De nieuwe pensioenwetgeving voor de ambtenaren, in: De ver-
zekeringsbode, Utrecht, nr. 12, 22 maart 1963, blz.86
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4.  Overgang van fondsvorming naar omslag is psychologisch onjuist  1),
omdat door de hierdoor ontstane waardevastheid een zodanige rust
zal ontstaan dat gemakkelijk eisen tot loonsverhogingen gesteld zul-
len worden, daar de werknemers  in de wetenschap verkeren dat  door
deze eisen toch geen afbreuk gedaan wordt aan hun eigen oudedag-
voorziening 2).
Door de bejaarden via het fondsvormingsstelsel niet automatisch met
de inflatie te laten meegaan, kan de Overheid zijn eigen invloed op de
inflatie behouden, terwijl eventueel via een politieke beslissing een
zodanige subsidie kan toegekend worden dat het nadeel van de inflatie
voor de bejaarden teniet gedaan wordt 3). Het 'voordeel' hiervan is
dat het automatisme van waardevastheid der pensioenen uitgeschakeld
is, terwijl in de plaats gesteld wordt het incidentele beslissings-
recht van politieke colleges die hierdoor hun eigen verantwoordelijk-
heid tot uiting kunnen brengen.
Hiertegenover kan o.i. echter gesteld worden dat waardevaste pen-
sioenen niet tot inflatie hoeven te leiden. daar de vraag die door ge-
pensioneerden uitgeoefend wordt veel minder invloed op de inflatie
uitoefent dan andere vraagfactoren zoals reclame, ex- en import,
credietpolitiek, enz. 4).

5. Bij fondsvorming worden de lasten niet naar anderen verschoven,
d.w.z. de huidig-actieven zorgen zelf voor hun passieve periode, in
tegenstelling tot het omslagsysteem, dat de lasten der gepensio-
neerden op de actieve bevolking legt 5).

1) a. Rapport van de Commissie waardevast pensioen van de V.V.D., 1963, blz,22
b.  Postma, D.G.: Waardevaste Pensioenen, in: Liberaal Reveil, Amsterdam,

7 juli 1964. blz.218-223. Schrijver wenst, dat de gepensioneerden op hetzelf-
de sociaal niveau kunnen voortleven als waartoe zi j als arbeidzamen behoord
hebben. Hoewel hij toegeeft, dat het kapitaaldekkings-stelsel geen waardevast
pensioen of welvaartvast pensioen kan garanderen, wenst hij toch geen om-
slagstelsel.

2) Beuth, L.S.: Waardevaste bedrijfspensioenen  en het omslagstelsel, in: Econo-
misch-Statistische Berichten, Rotterdam, 24 januari 1962, blz.81

3) Witteveen, H.J. en W. Eizenga: De keuze tussen fondsvorming en omslagstelsel
opnieuw getoetst, in: Sociaal Maandblad Arbeid, februari 1956, blz.80

4) S.E. R.- Publikatie   nr.11, 1961: Advies over waardevaste bedrijfspensioenen,
blz.10

5) a. Convent der christelijke sociale organisaties: Rapport inzake de oudedags-
voorziening door middel van bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen, Den
Haag 1959, blz.10

b. Rapport van de Commissie waardevast pensioen van de V.V.D.. 1963. blz.24
c. Rooyen, J.P. van: Pensioenvoorzieningen in de particuliere sector, Pre-ad-

vies van de Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 's-Gravenhage 1964, blz.
69-71
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Decommissie Scheffer 1) heeft o.i. zeer terecht opgemerkt dat deze
stelling slechts juist is in zoverre er sprake is van additionele,
d.w.z. niet-noodzakelijke-investeringen, welke weer het probleem
der overkapitalisatie oproepen (zie argumenten contra fondsvor-
ming).

6.  Invoering van een omslagstelsel zou door de hieraan inhaerente  uni-
formiteit wel eens tot gevolg kunnen hebben dat bestaande particu-
liere voorzieningen, die hierboven uitgaan, moeten verdwijnen, het-geen onbillijk is ten opzichte van diegenen die onder deze particu-
liere regelingen vallen 2).
Dit argument zal, menen wij, in de praktijk zo weinig personen be-
treffen dat hieraan niet de belangen opgeofferd mogen worden van
zoveel honderdduizenden, indien althans voor deze grote groep een
omslagstelsel voordeliger zou zijn dan een stelsel van fondsvor-
ming.

7. A.O.W., gefinancierd in omslag en bedrijfspensioenen, gefinancierd
volgens het systeem van fondsvorming zijn twee aparte problemen,
die niet gekoppeld moeten worden 3).
Merkwaardig is wel dat Van Elden 4), voorstander van fondsvor-
ming opmerkt: 'Het typische kenmerk van de ondernemingsvoor-
ziening is, dat zij een pensioen in het uitzicht wil stellen, inzoverre
dit niet reeds uit andere wettelijke bron voortvloeit!' Ook de Ad-
viescommissie voor personeelsfondsen ziet blijkbaar wel verband,
wanneer zij opmerkt: 'Voor de categorie handarbeiders zal in een
aantal sectoren van het bedrijfsleven de functie van de ondernemings-
pensioenen in de loop van de tijd sterk aan betekenis inboeten' 5).

8.  Omslag is niet gewenst daar dit stelsel ten gunste van zwakke  en ten
koste van sterke bedrijfstakken werkt 6).

1) Centrum voor Staatkundige Vorming: Het tekort in het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds, Rapport van de Commissie Scheffer. Den Haag 1958. blz.7

2) Convent der christelijke sociale organisaties: Rapport inzake de oudedagsvoor-
ziening door middel van bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen, Den Haag
1959. blz.9

3) S.E.R.-Publikatie   nr.11, 1961: Advies over waardevaste bedrijfspensioenen,
blz.31 (minderheidsstandpunt)

4) Elden, Mr van: De betekenis van de ondernemingspensioenvoorziening tegen
de achtergrond van de totale zorg voor de oudedagsvoorziening. in: De Onder-
neming, Den Haag, nr.24,24 november 1962, blz.780

5) Adviescommissie voor Personeelsfondsen: Ondernemingspensioen, Den Haag
1963, blz.7

6)  Elden,   Mr   van: De betekenis   van de ondernemingspensioepvoorziening tegende achtergrond van de totale zorg voor de oudedagsvoorziening  in: De Onder-
neming, Den Haag, nr.24,24 november 1962, blz.783
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Hier zou hetzelfde bij opgemerkt kunnen worden als bij de stelling-
name inzake de autonomie  van het bedrij fsleven (mensen zijn belang-
·rijker dan instellingen). Hier komt echter nog bij dat door bepaalde
technische werkwijzen deze soort werking voorkomen kan worden
(zie hierna, bij de behandeling van overgang van fonds- naar omslag-
stelsel).

9. Fondsvorming brengt betere vermogensverdeling tot stand dan het
omslagstelsel 1) en is als zodanig dus meer in overeenstemming
met het streven naar bezitsspreiding; immers, de besturen der fond-
sen zijn paritair samengesteld uit werkgevers en werknemers;  zon-
derdeze fondsen zouden werkgevers de vermogensvorming doen ge-

schieden via het systeem van interne financiering door hogere prij-
zen voor consumptiegoederen te berekenen, met als gevolg eenzijdige
kapitaal-accumulatie bij enkelen.
Schijnbaar wordt hier dus het belang dat de werknemer heeft bij
fondsvorming, naar voren gebracht, waarbij blijkbaar vergeten wordt,
dat belegging van deze fondsen in de risico-mijdende sfeer veelal

geschiedt in Overheidsstukken, hetgeen tot gevolg heeft dat de Over-
heid als eenling de grootste invloed gaat uitoefenen, wat niet kan
stroken met de bedoelingen van de voorstanders van fondsvorming.

10. Fondsvorming is zondermeer een voorwaarde voor pensioenfinan-
ciering 2). Deze stelling wordt veelal gebaseerd op de omstandigheid
dat handhaving van de huidige pensioenfondsen zonder meer fonds-
vorming inhoudt, omdat deze wi jze van financiering 3) fondsvormend
werkt.
De Pensioen- en Spaarfondswet eist deze financieringswijze zelfs;
deze stellingname bewijst o.i. slechts hoe moeizaam eenmaal ge-
vestigde tradities te veranderen zijn. Indien men echter zonder  meer
vasthoudt aan een dergelijk argument zal verandering - zelfs wan-
neer deze te prefereren is - bijna onmogelijk zijn.

11. Fondsvorming geeft meer zekerheid  aan de pensioengerechtigde dan
hij via omslag kan krijgen 4).
Een dergelijke stelling kan alleen onderschreven worden, wanneer
men meent dat een rechtsstaat minder zekerheid kan verschaffen
dan economische objecten. Wij onderschri jven deze stelling niet (zie
argumentatie contra fondsvorming).

1) Slooff,  F.L.G.:   Hoe zijn bedrijfstak-pensioenen meer waardevast te maken?  in:
Lering en Leiding. nr.2 en 3, 1962, blz.45

2) Mey,  A.: De sanering van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, uitgave:  Be-
stuurswetenschappen, 1957, blz.75

3) S.E,R.-Publikatie   nr.11,   1961:   Advies over waardevaste bedrijfspensioenen,
blz.17

4) Soule, G.: Longer life, 1959, blz.92
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12. Omslag neemt de lust bij de werkgevers weg om deugdelijke pen-
sioenmaatregelen te treffen, terwijl fondsvorming aan de werkgevers
juist een prikkel geeft om hun verantwoordelijkheid ten opzichte van
hun personeel te uiten 9; fondsvorming geeft daarom aan de werk-
nemer een deugdelijke garantie, aldus de tegenstanders van omslag.
Aan dit argument liggen kennelijk twee gedachten ten grondslag:
enerzijds de morele zekerheid dat de werkgever zijn verantwoor-
delijkheid tot uitdrukking zal btengen, anderzijds wordt  het idee on-
derschreven dat fondsen op zich garanties inhouden voor de pen-
sioengerechtigden. Wij menen dat de praktijk wel bewezen heeft dat
over de zinsnede 'verantwoordelijkheid tot uiting brengen' verschil-
lend geoordeeld kan worden. Hoe is het anders mogelijk dat bij het
jongste S.E.R.-advies in dezen, de werkgeverskringen de mening
verdedigden dat 'slechts' 25% van de groep bejaarden armlastig is,
terwijl de werknemerskringen daarentegen betoogden dat + de helft
nooddruftig is. Ook mag betwijfeld worden of de fondsen op zich
(denk aan de problematiek der 'back-pay') zo'n garantie inhouden
ten opzichte van de werknemers.
Overigens roept dit argument o.i. herinneringen op aan de tijden van
invoering   van het zogenaamde' Kinderwetje Van Houten',   toen   de
werkgevers door concurrentie gedwongen waren om - in marxistische
terminologie geredeneerd  - de werknerners  uit te buiten, waarna de
echtgenote van de werkgever via de charitatieve vereniging in de
avonduren het te weinig betaalde door een aalmoes trachtte te ver-
goeden!

13. Zij die niet onder een collectieve regeling vallen zullen uit hoofde
van hun zelfverantwoordelijkheid individuele mogelijkheden moeten
zoeken 2). Welnu, de levensverzekering biedt hier uitkomst 3). Daar
deze verzekeringen gebaseerd zijn op het principe van fondsvormingis deze fondsvorming slechts te verdedigen,  als men uitgaat van het
feit dat de levensverzekering uitkomst biedt in individuele gevallen.
Schrijnend is o.i. dat deze redenering nog zoveel opgeld doet, hoe-
wel bewezen kan worden dat individuele verzekering altijd  veel duur-
der is dan collectieve verzekering,  wil men althans hetzelfde resul-
taat hebben. In de praktijk blijkt overigens dat het uitkomst bieden

1)  Beuth, L.S.: Verbetering van de bedrijfspensioenen, in: Economisch-Statistische
Berichten, Rotterdam, 9 mei 1962, blz.429

2) Rapport van de Commissie waardevast pensioen van de V.V.D., 1963, blz.6
3) a. Convent der christelijke sociale organisaties: Rapport inzake de oudedags-

voorziening door middel van bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen, Den
Haag 1959, blz.6

b. S.E.R.-Publikatie nr.3,1954: Advies inzake de wettelijke Ouderdomsvoorzie-
ning, bijlage Ill: Minderheidsnota
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van levensverzekeringsmaatschappijen slechts een druppel op een
gloeiende plaat uitmaakt.
Juist zij die zo moeilijk zelf kunnen zorgen voor een aanvaardbaar
pensioenniveau, zouden door een collectieve regeling, voor hetzelfde
geld, heel wat meer pensioen kunnen toucheren.

14. Tenslotte wordt wel het argument naar voren gebracht, dat, wan-
neer men eenmaal een omslagstelsel geIntroduceerd heeft, men dit
praktisch niet meer kan veranderen. Door deze absolute vastleg-
ging is men er huiverig voor om het omslagstelsel definitief in te
voeren.
Wij zouden hier tegenover willen stellen dat alle menselijke con-
structies, indien dit noodzakelijk zou zijn, uiteraard ook door men-
sen teniet gedaan kunnen worden.

d. Argumenten contra fondsvormingsstelsel resp. pro
omslagstelsel

1. De  voorstanders van fondsvorming, welke zo'n nadruk leggen op de
functie der aldus vergaarde besparingen, menen a-priori dat het
bedrijfsleven begerig is naar deze vermogens.
Deze vermogens, gekweekt door pseudo-zelfstandige instanties,
welke in feite belangengroeperingen zijn, kunnen echter een ernstig
nadeel betekenen voor het bedrijfsleven doordat zij medezeggen-
schap krijgen in de bedrijfsbeleidsvoering 1), hetgeen een inbreuk
kan betekenen op de zo gewenste autonomie van het bedrijfsleven.
Dit spreekt te meer, indien wij bedenken dat belegging in staats-
fondsen een staatsinvloed zal teweeg brengen. Een consequente ka-
pitaaldekking zal overigens aan de groep gepensioneerden een zo-
danige invloed op het Nationaal Vermogen toekennen - Slooff meent

zelfs dat 60% van het nationale vermogen aldus onder bereik van de
gepensioneerden komt - dat deze invloed als onverantwoord groot
gekwalificeerd moet worden 2).
Hier komt nog bij dat onder vigueur der wettelijke regelingen '3)

1) a.  Mey, A.: Economische problemen rondom de ambtenarenpensioenen  en  de
sociale verzekering, in: Economie, juni 1962, blz.452

b.  Eizenga, W.: Pensioenvoorzieningen  in de particuliere sector, Pre-advies
van de Vereniging  voor de Staathuishoudkunde, 's-Gravenhage 1964, blz.51:
'Betwijfeld moet worden, of er wel plaatsingsmogelijkheid zou zijn voor een
zo groot aanbod van vreemd vermogen.'

2) Slooff, F.L.G.:   Hoe  zijn de bedrijfstakpensioenen meer waardevast te maken?
in: Lering en Leiding, nrs,2 en 3, 1962, blz.46

3) In 1949 is tot stand gekomen de Wet Verplichte Deelneming in Bedrijfspensi-
oenfondsen. Op verzoek van de representanten van het bedrijfsleven kan de Mi-
nister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de pensioendeelname in een be-
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hoofdzakelijk belegd wordt in de risico-mijdende sfeer.  Een sti even
naar hoger rendement zou beleggingen in de risico-dragende sfeer
inhouden, welke in vitale bedrijfstakken socialisatie kan oproepen,
waardoor staatssocialistische tendenzen geboren worden, hetgeen
de voorstander van fondsvorming juist niet wenst 1). Hierbij moet
nog aangetekend worden dat bij een overgang van risicomijdende
naar risicodragende sfeer twee onzekerheden aan elkaar gekoppeld
worden. Men krijgt namelijk te maken met de ongewisse faktor van
het koersverloop, terwijl de kosten van levensonderhoud onder bei-
de stelsels eveneens een ongewisse faktor inhouden 2), waardoor het
streven naar waardevastheid zeker niet vergemakkelijkt wordt.  Wat
de laatste faktor betreft kan nog opgemerkt worden dat hierover
praktisch geen zinnig woord te zeggen is, omdat het tijdvak van
pensioenopbouw resp. pensioenuitkering - te stellen op + 50 jaar -
te lang is om over een dergelijke periode de kosten vanlevenson-
derhoud te voorspellen (Wie zou in 1914 het loonniveau anno 1964
hebben kunnen voorzien? 3))

drijfstak verplichten. De Wet op de spaar- en pensioenfondsen, eveneens onder
verantwoordelijkheid van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
eist fondsvorming uit hoofde van soliditeit. Wel maakt art.16 der wet een verkapt
omslagstelsel mogelijk, daar pensioenfondsen, opgericht vo6r het in werking
treden der wet, in ten hoogste  25  jaar een actuarieel tekort kunnen inhalen, zodat
aldus pensioenen betaald worden, waarvoor in het verleden niet voldoende ge-spaard  is.  Met  Mey  zijn wij van mening, dat deze soliditeit alleen ge6ist wordt
ten opzichte  van de assuradeur.  Bij de Sociale Verzekeringsbank (vroeger Rijks-
verzekeringsbank geheten) treedt de Staat als assuradeur op. De Sociale Verze-
keringsbank  is als zodanig slechts een administratieve staatsinstelling. Welnu,
de hoogste zekerheid vinden wij bij de Staat, omdat wij in een Rechtsstaat
leven; een extra zekerheid door middel van fondsvorming is zinloos,  daar  deze
soort zekerheid kleiner is dan de zekerheid dat de Staat onze rechten zal waar-
borgen. Indien de Staat aldus als assuradeur optreedt, is fondsvorming zinledig 
De Minister van Sociale Zaken houdt toezicht op de uitkeringen der fondsen via
de Verzekeringskamer. Volgens art.1 van de Beleggingswet moet de Centrale
Beleggingsraad toezien op de beleggingen der fondsen. daar het in feite de be-doeling is de inkomsten der fondsen veilig te stellen. Als zodanig staat het Al-
gemeen Burgerlijk Pensioenfonds. waarvoor de Minister van Binnenlandse Za-
ken verantwoordelijk  is, ook onder tOeZicht van Verzekeringskamer en Centrale
Beleggingsraad, Het is onbegrijpelijk, dat - gezien de grote tekorten van het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds - de Minister van Binnenlandse Zaken en deMinister van Sociale Zaken nog niet met elkaar in conflict gekomen zijn.

1)  Nas, W.G.: Heeft fondsvorming door de Overheid betekenis? in: Financieel  Over-
heidsbeheer. Arnhem nr. 11. november 1963, blz.153 e.v.

2)  Beuth. L.S.: Waardevaste bedrijfspensioenen en het kapitaaldekkingsstelsel,  in:Economisch Statistische Berichten, Rotterdam, 17 januari 1962, blz.573)  Kaars-Sypesteyn, J.C.: Toch financiering van aanvullende pensioenen in omalag,
in: Economisch Statistische Berichten, Rotterdam, 21 november 1962, blz.1127
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2. De voorstanders van fondsvorming nemen a-priori aan, dat de door
de fondsen mogelijk gemaakte besparingen zonder meer noodzake-
lijk zijn voor het economisch leven.
In de long run gezien  is dit argument echter niet te handhaven,  daar
immers alleen in tijden van fondsopbouw netto-besparingen gevormd
worden 1). In tijden van een dynamische bevolking kunnen de netto-
besparingen wel voortduren (uitbreidende bevolking), hoewel ontspa-
ring ook mogelijk is (inkrimpende bevolking),  maar deze dynamische
omstandigheden tenderen toch naar een stationaire bevolking 2),
waardoor de netto-besparingen automatisch ophou-
d e n.  Als de netto-besparingen na zekere tijd echter tot nihil gere-
duceerd worden, is een beroep op deze noodzakelijke besparingen
zinloos.

3. De a-prioristische stelling dat de besparingen die door middel van
fondsvorming gekweekt worden, zonder meer nuttig  zijn,  is  niet  zon-
der meer juist, daar het slechts de vraag is of de finaal-goederen
welke geproduceerd zijn door middel van investeringen,  die  door  bo-
venbedoelde besparingen mogelijk gemaakt zijn, door de consumen-
ten begeerd en gekocht kunnen worden 3). Indien deze goederen ge-
produceerd worden, loopt men gevaardat overgekapitaliseerd wordt 4)
wat een gevaar voor de welvaart inhoudt, zodat niet zonder meer
gezegd kan worden, dat het bedrijfsleven behoefte heeft aan deze
kapitalen 5).
Met het gekweekte fonds wordt door de min of meer afgedwongen
premiebetalingen op willekeurige wijze ingegrepen in de door de
economische subjecten gewenste verdeling tussen enerzijds C+S
(Consumptie en Besparingen) en anderzijds C+I (Consumptie + In-
vesteringen 6). Daarde besparingen uit verzekeringsovereenkomsten
blijven doorvloeien, ongeacht de rentestand, kan de bovenbedoelde
willekeurige ingreep niet beinvloed worden door  een in conjunctureel
opzicht gewenste discontopolitiek, zodat wij deze soort besparingen

1) Slooff,   F.L.G.:   Hoe  zijn de bedrijfstakpensioenen meer waardevast te maken ?

in: Lering en Leiding, nrs.2 en 3, 1962, blz.45
2) Yntema, L.: Vergrijzing en vergroeiing, in: Sociaal Maandblad Arbeid, juli/

augustus 1963, blz.495
3) Limperg heeft in 1927 reeds betoogd, dat de consument zoveel koopkracht moet

bezitten. dat hij de geproduceerde goederen kan afnemen.
4) a. Soule, G.: Longer life, 1959, blz.92

b. Witteveen, H. J. en W. Eizenga: De keuze tussen fondsvorming en omslagstel-
sel opnieuw getoetst. in: Sociaal Maandblad Arbeid, februari 1956, blz.78-79

5) Nas, W.G.: Heeft fondsvormingdoorde Overheid betekenis? in: Financieel Over-
heidsbeheer, Arnhem nr.11. november 1963, (conclusies)

6) Witteveen, H.J. en W. Eizenga: De keuze tussen fondsvorming en omslagselsel
opnieuw getoetst, in: Sociaal Maandblad Arbeid. februari 1956, blz.80
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irrationeel zouden willen noemen 1). Sterker nog kan betoogd wor-den, dat de fondsen zelfs de conjunctuurbewegingen kunnen verhevi-
gen. Immers, de premies, benodigd in het fondsvormingsstelsel,worden in de inflatie in verband met het in-elastische aanbod van
arbeid, in feite betaald door de werkgever die door een verkapteloonsverhoging de premies ten laste van zijn eigen besparingen
brengt, terwijl de besparingen in de inflatie toch al achterblijven.
In de deflatie daarentegen ·zullen de werkgevers hun sociale lasten
afwentelen op de werknemers door lagere lonen te betalen, hetgeen
een beperking van consumptie inhoudt,  wat  in de depressie juist  ave-rechts werkt 2).
Tenslotte kan nog opgemerkt worden dat, indien de besparingen be-
legd worden in staatsfondsen, op de staatsbalans debet vermeld wordt
'fondsenbezit' met een creditpost 'staatsschuld'. Deze posten val-len tegen elkaar weg, hetgeen het zinledige van fondsvorming, met
daaraan inhaerente, zogenaamd nuttige besparingen, aantoont 3).
Met Nas zijn wij van mening dat iedere fondsvorming het niet ver-
der brengt dan een papieren vertoning, met veel administratieve
rompslomp, waar niemand iets aan heeft.

4. De zozeer geroemde rentewinst uit de betreffende besparingen be-
taalt men in feite zelf 4), zodat rente praktisch verkapte premies
genoemd kunnen worden.
Dit spreekt te meer indien de beleggingen geen z.g. natuurlijke
rente te zien geven. ('Natuurlijke rente' geeft  aan dat de investerin-
gen  of een verhoogde voorziening van nuttige goederen of diensten
in het leven roept - tegenwaarde wordt door de verbruiker betaald -
Jf dat het in een vereiste verhoging van een perfectie van beschik-
baarheidsnuttigheden voorziet door een perfectie te brengen in deeconomische en sociale infrastruktuur). Indien de beleggingen geennatuurlijke rente opbrengen, moeten de te betalen pensioenen door
middel van belastingen bijeengebracht worden 5). Dit betekent ech-
ter dat de pensioenen uit de lopende middelen betaald worden, het-
geen niet in overeenstemmming is met het principe van fondsvor-
ming. Ook de natuurlijke renten moeten echter elk jaar opgebracht

1) Nas, W.G.: Heeft fondsvorming door deOverheid betekenis? in: Financieel Over-
heidsbeheer, Arnhem nr.11, november 1963, blz.157

2)  Witteveen,  H.J.  en W. Eizenga: De keuze tussen fondsvorming en omslagstelsel
opnieuw getoetst, in: Sociaal Maandblad Arbeid. februari 1956, blz.76-84

3) Rapport van de Commissie waardevast pensioen van de V.V.D. 1963, bijlage 1,blz.32
4)  Witteveen,  H.J.  en W. Eizenga: De keuze tussen fondsvorming en omslagstelsel

opnieuw getoetst, in: Sociaal Maandblad Arbeid, februari 1956. blz.87
5) Nas, W.G.: Heeft fondsvormingdoorde Overheid betekenis? in: Financieel Over-heidsbeheer, nr.11, Arnhem, november 1963, (conclusies)
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worden, immers, tegenover de jaarlijks op te brengen pensioenen
en renten voor de uitstaande fondsen staan de jaarlijks geinde pre-
mies en renten van deze fondsen, m.a.w. de lopende inkomsten
moeten de aanspraken honoreren  of  om  met  Mey te spreken:  'de
verticale calculatie is gelijk aan de horizontale calculatie' 1). (In
verband met het genieten van uitkering moet o.i. van de gemiddelde
levensduur een verticale calculatie gemaakt worden, waardoor be-
rekend kan worden hoeveel premies voor deze uitkeringen opge-
bracht moeten worden. Deze premiebetalingen worden echter in
feite gedekt door de massa der verzekerden. Deze dekking wordt
horizontale calcul. ie Eenoemd.)
Het verschuiven van baten of lasten naar de toekomst wordt in feite
niet bereikt 2), daar het optreden van additionele investeringen
op het grote geheel der investeringen te verwaarlozen is (inves-
teringen welke noodzakelijk uitgevoerd dienen te worden zijn niet-
additioneel). Zonder additionele investeringen zou men fondsvor-
ming dan ook onnuttig kunnen noemen, hetgeen in strijd is met de
stelling van de voorstanders van fondsvorming, dat alle betreffende
besparingen noodzakelijk d.w.z. niet additioneel zijn.

5.  Fondsvorming  op  zich  kan geen waardevastheid  · 3) garanderen  4),
waardoor de pensioengerechtigde steeds in de onzekerheid wat be-
treft zijn koopkracht zal verkeren 5), omdat ook het fondsbezit on-
derworpen is aan inflatoire, resp. deflatoire tendenzen, hetgeen
niet voorkomen kan worden door de fondsen te brengen in de risico-

)  Mey, A.: Economische problemen rondom de ambtenarenpensioenen  en  de  so-
ciale verzekering, in: Economie, juni 1962, blz.442
Centrum voor Staatkundige Vorming: Het tekort in het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds, Rapport van de Commissie Scheffer, Den Haag 1958, blz.5
Mey, A.: Economische problemen rondom de ambtenarenpensioenen  en de sociale
verzekering, in: Economie, juni 1962, blz.419: Mey berekent dat iemand op 95-
Jarige leeftijd bij de huidige kruipende inflatie, 60% van zijn welvaart verliest,
indien hij nominaal gepensioneerd wordt.
Het gevolg hiervan is dat de gekweekte pensioenrechten waarin men zijn z.5
zelfverantwoordelijkheid tot uiting laat komen, zonder dat men hier zelf invloed

op kan uitoefenen, aan waardedaling onderhevig zijn. Deze waardedaling maakt
de rechten uit hoofde van gekweekte fondsen illusoir.
Het moet voor diegene. die heel zijn leven of althans een groot gedeelte van zijn
produktieve leven zoveel als mogelijk gespaard heeft - dikwijls ten koste van
direct levensgeluk. omdat hij zich veel heeft moeten ontzeggen - een bijzonder
pijnlijke ervaring zijn om tot de ontdekking te moeten komen dat zijn ontzeg-

gingen practisch voor niets geweest zijn.
4) Nas, W,G.. Heeft fondsvormingdoor de Overheid betekenis? in: Financieel Over-

heidsbeheer, nr.11, Arnhem, november 1963, (conclusies)
5 ) Witteveen,  H.J.  en W. Eizenga: De keuze tussen fondsvorming en omslagstelsel

opnieuw getoetst, in: Sociaal Maandblad Arbeid, februari 1956, blz.76
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dragende sfeer omdat industrieel aandelenbezit op lange termijn
ook geen zekerheid kan bieden 1).

6. Aanpassing der pensioenen in het fondsvormingsstelsel zal i.v.m.
verminderde koopkracht slechts kunnen geschieden middels 'back-
pay'-betalingen 2) (bedoeld is de oneigenlijke 'back-pay'), hetgeen
in feiteneerkomt op omslag, daar de 'back-pay'  uit de lopende mid-
delen bekostigd moet worden. De fondspremies zullen door deze
'back-service' echter tot ongekende hoogte stijgen 3), terwijl blij-
kens het verleden niet verwacht mag worden dat het bedrijfsleven
deze hoge premies zal honoreren'4).

e.Nabeschouwing i.v.m. argumenten pro en contra
fondsvorming resp. omslagstelsel

1. Het economisch karal<ter van het pensioen is de inkomensspreiding.
Het economisch karakter van fondsvorming is inkomensconcentra-
tie. Het economisch karakter van omslag is inkomensverdeling.  Daar
inkomensspreiding analoog is aan inkomensverdeling en cbntrair  aan
inkomensconcentratie, kan pensioen in strijd genoemd worden met
fondsvorming, terwijl pensioen daarentegen  wel in overeenstemming
is met omslag.

2. Indien additionele investeringen plaatsvinden kan men pas spreken
van lastenverschuiving naar de toekomst. Deze investeringen zijn
echter niet-noodzakelijk, terwijl de fondsvormingsvoorstander stelt
dat de besparingen voortvloeiende uit de fondsvorming in het econo-
misch bestel noodzakelijk zijn. De uit deze besparingen  van de fonds-

1) Eizenga, W.: Pensioenvoorzieningen in de particuliere sector, Pre-advies van
de Vereniging voor Staathuishoudkunde, 's-Gravenhage 1964, blz.44: 'Van een
belegging in onroerende goederen, als basis voor welvaartvaste pensioenen be-
In het S.E.R.-Adviesnr.11, inzake waardevaste pensioenen 1961, heeft lr. Kaars-
Sypesteyn betoogd, dat Amerika hechtere samenwerking wil met de Westerse
landen door verlaging der douanerechten onzerzijds, waardoor Amerika bij ons
zal komen kopen met als gevolg een vergroting der geldkringloop en een ver-
hoogd prijsniveau.
hoeft nauwelljks te worden gesproken.'

2)  Mey, A.: Economische problemen rondom de ambtenarenpensioenen  en  de  so-
ciale verzekering, in: Economie, juni 1962, blz.443

3) Kaars-Sypesteyn. J.C.: Incorporatie van omslag in bestaande ondernemings-
pensioenfondsen, in: Economisch-Statistische Berichten, Rotterdam, 8 augustus
1962, blz.747

4)  Kok.  T.C.L.: De nieuwe pensioenwetgeving voor de ambtenaren,  in: De Verze-
keringsbode, nr.12. Utrecht, 22 maart 1963: 'Illustratief is, dat zelfs de mach-
tige N.S. zonder Rijksbijdrage geen waardevast, laat staan welvaartvast pensioen
kan garanderen.'
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vorming voortvloeiende investeringen verplaatsen de lasten of baten
aldus niet naar de toekomst, zodat  men  voor deze investeringen  geen
beroep behoeft te doen op de fondsvorming. De vraag of er bij ver-
werping van het fondsvormingsstelsel voldoende besparingen zullen
blijven,  valt noch positief, noch negatief te beantwoorden. Wel kan
men stellen dat in het economisch bestel gesproken kan worden van
voldoende besparingen, als het nationaal inkomen  in de toekomst  zon-
der bezwaar de noodzakelijke pensioenuitkeringen op basis van het
omslagstelsel kan dragen  1).

3. De zekerheid die de fondsen bieden is maar zeer betrekkelijk, daar
enerzijds de fondsen onderworpen zijn aan de conjuncturele bewe-
ging, terwijl anderzijds - omdat uit het lopende inkomen de pensioen-
uitkeringen resp. rente-opbrengsten mogelijk gemaakt moeten wor-
den - de fondsen in feite geen invloed hebben op de pensioenen (na
de opbouwperiode vinden er geen netto-besparingen meer plaats).
De zekerheid dat de pensioenen uitgekeerd worden kan met veel
meer gezag gegeven worden door de Staat, die als hoedster van het
algemeen belang en als handhaver van het recht, eenmaal toegeken-
de rechten kan garanderen 2).

4. Wij zouden het een eis van sociale rechtvaardigheid willen noemen,
dat in een land, waar men spreekt over een welvaartseconomie en
waar welvaart een grondslag der maatschappij genoemd kan worden,
alle burgers een zodanig deel van het nationale produkt vergaren
dat niemand meer verkeert in z.g. secundaire armoede. Zowel de
actieven, die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de wel-
vaart, als de niet-meer-actieven, die de welvaart mogelijk gemaakt
hebben, kunnen recht 3) op een zodanig deel van het Nationaal Pro-
dukt doen gelden, dat ieder mens overeenkomstig zijn plaats in het
maatschappelijk bestel, waardig kan leven.
De vraag hoe men geplaatst is in het maatschappelijk bestel en wat
men onder menswaardig moet verstaan, wordt in elke periode van
onze menselijke historie anders geinterpreteerd.
Daar belangrijke groepen der bevolking + 70% van  hun  loon als'wel-
vaartsvast pensioen krijgen, terwijl een dergelijke pensionering als
zeer goed wordt ervaren, zou gesteld kunnen worden dat, uitgaande
van het feit dat elke burger gelijke rechten heeft, een dergelijk ni-
veau voor ieder bereikt moet worden. Men moet zich in dit verband
niet afvragen, of het een eis van sociale rechtvaardigheid is of de

1) Centrum voor Staatkundige Vorming: Het tekort in het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds. Rapport van de Commissie Scheffer. Den Haag 1958, blz.32 e.v.

2) Witteveen, H.J. en W. Eizenga: De keuze tussen fondsvorrning en omslagstelsel
opnieuw getoetst. in: Sociaal Maandblad Arbeid, februari 1956, biz.86

3) Eizenga, W.: Pensioenvoorzieningen in de particuliere sector: Pre-advies voor
de Nederlandse Vereniging voor Staathuishoudkunde, Den Haag 1964, blz.53
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gepensioneerden zonder offers hunnerzijds delen in de welvaart 1);
immers het spreken in termen van prestatie en contraprestatie heeft
betrekking op de ruilrechtvaardigheid, terwijl de sociale rechtvaar-
digheid de maatschappelijke voorwaarden en overeenkomsten schept
die de ruilrechtvaardigheid  op haar terrein  in acht behoort te nemen
(m.a.w. wat de wettelijke rechtvaardigheid in een statische maat-
schappij beoogt, beoogt de sociale rechtvaardigheid in een dynami-
sche maatschappij 22.

5.  Uitgaande  van de idee dat welvaartsvast pensioen  een  eis  van  de  so-
ciale rechtvaardigheid is, kan ook gesteld worden dat pensioen dan
geen uitgesteld loon kan zijn 3), omdat dit pensioen uiteraard waar-
devast zou moeten zijn, terwijl welvaartsvast een andere begripsin-
houd kent (denk aan tijden van deflatie c.q. inflatie).
Het pensioenrecht behoort o.i. in het arbeidscontract opgenomen te
worden 4), maar voor de realisatie van dit recht is geen fonds ver-
eist. Zodra echter een pensioenrecht in de arbeidsvoorwaarde is er-
kend, impliceert dit dat pensioen-verlenen niet meer als sociale  zorg
kan worden beschouwd 5).
Het is typerend  dat de voorstanders van fondsvorming in feite alleen
rechten toekennen aan hen die voldoende vermogen bezitten om uit
eigen middelen een f6nds te vormen 6). Dit kan niet anders dan een
materialistische gedachtengang genoemd worden, welke houding aan
de werknemers juist zo dikwijls verweten wordt I Deze materialis-
tische gedachtengang van de werknemers wordt begrijpelijk in het
licht van de volgende citaten:
a. Convent der Christelijk Sociale Organisaties: 'De ontwikkeling

van de ondernemings- en bedrijfspensioenfondsen zal nog wel en-
kele decennia durenk hetgeen een gezonde historische groei  is'  7).

1) Centrum voor Staatkundige Vorming: Het tekort .in het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds, Rapport van de Commissie Scheffer, Den Haag 1958, blz.39 e.v.

2)  Plattel. H.G.: Sociale Wijsbegeerte,  deel II, Utrecht 1964. blz.34-35  en  193
3) Beuth. L.S.: Waardevaste bedrijfspensioenen  en het kapitaaldekkingsstelsel.

in: Economisch Statistische Berichten, Rotterdam, 17 januari 1963, blz.55
4) Mey, A.: Economische problemen rondom de ambtenarenpensioenen en de so-

ciale verzekering, in: Economie, juni 1962, blz.428
5) Alsvoor, blz.430
6) Soule.  G.: Das langere Leben, Frankfurt  am  Main 1959, blz.65: Sparen doen

slechts zij die een hoog inkomen hebben. 75% van de besparingen geschieden
in  de  V.S.  door 1090 van de bevolking. Van de resterende 259 van de besparin-
gen wordt 20% bespaard door de volgende 10% van de bevolking, zodat hieruit
geconcludeerd kan worden, dat 80% der bevolking slechts 5% der nationale be-
sparingen oplevert.

7) Conventder Christelijke Sociale organisaties: Rapport inzake de oudedagsvoor-
ziening door middel van bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen, Den Haag1959. blz.7
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Men kan er o.i. over twisten of minimale uitkeringen die in zeer
veel gevallen, zelfs gecombineerd met de A.O.W., nog maar nau-
welijks een bestaansminimum opleveren een gezonde historische
groei genoemd mag worden.

b. Rapport der V.V.D.:  'De A.O.W. mag niet te hoog zijn omdat an-
ders geen onderscheid meer te zien is tussen het pensioen van

een ongeschoolde arbeider, die toch heel zijn leven lang werk-
zaam is geweest, en b.v. de a-socialen' 1).
Indien wij bedenken dat maximaal 2%  van de bejaarden zwak- tot
a-sociaal te noemen  zijn,  is  het wel bedenkelijk dat vanwege deze
2% de andere 98% moeten lijden, afgezien nog van de vraag of deze
98% bejaarden zonder meer gelijkgeschakeld moeten worden met
een ongeschoolde arbeider!

c. Mr. van Elden in een toespraak tot de werkgevers: 'Om tot een
adequaat pensioen te komen moet er boven de A.O.W.  'iets'  bij'  2).
Commentaar lijkt ons overbodigl

6. Omslag wordt in bepaalde kringen praktisch alleen mogelijk geacht,
wanneer de procentuele last op de bevolking in vergelijking met het
stelsel van fondsvorming slechts een weinig positief is 3).
De Commissie Scheffer heeft deze vergelijking voor het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds getrokken, waarbij zij i.v.m. het vraag-
stuk der additionele investering tot de conclusie kwam dat kapitaal-
dekking een grotere  druk  op de bevolking  legt dan omslag  4).

7. De huidige betekenis van het bedrijfspensioenfonds is vooral, dat
hun reserves het gezamenlijk vermogen vormen van werkgevers en
werknemers, terwijl de in de besturen samenwerkende werkgevers
en werknemers autonoom het pensioen kunnen vaststellen 5). Bij
eventuele overgang naar omslag is men in feite nog slechts orgaan
van uitvoering, hetgeen helaas voor vele besturen een reden kan zijn
orn zich geen voorstander van omslag te tonen, omdat men dan aan
macht inboet!
Vooralsnog behoeft overigens van de Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid niet verwacht te worden dat hij maatregelen neemt,
om waardev.  fe c.q. welvaartsvaste pensioenen uit bedrijfs- of on-

1) Rapport van de Commissie waardevast pensioen van de V.V.D. 1963, blz.15
2) Elden, Mr. van: De betekenis van de ondernemingspensioenvoorziening tegen

de  achtergrond  van de totale  zorg  voor de oudedagvoorziening.  in: De Onderne-
ming, Den Haag, nr.24,24 november 1962. blz.782

3) Centrum voor Staatkundige Vorming: Het tekort in het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds, Rapport van de Commissie Scheffer, Den Haag 1958. blz.32-39

4) Alsvoor, blz.43
5) Bosman. H.W. J.:De betekenis van pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

voor de Nederlandse Volkshuishouding, consequenties van fondsvorming  en  om-
slagstelsel, in: Economie, nr.8, mei 1962, blz.376
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dernemingspensioenfondsen te bevorderen, noch een z.g. restbe-
drijfspensioenfonds in het leven te roepen 1). De betreffende bestu-
ren kunnen voorlopig dus gerust zijn over hun onaangetaste macht.
Het zou echter o.i. van praktisch inzicht getuigen als met name de
werknemers-vertegenwoordigers hun bestuurlijke invloed zouden
aanwenden om tot omslag over te gaan. Overigens  moet deze invloed
niet overschat worden, immers de Pensioen- en Spaarfondsenwet,
die onder verantwoordelijkheid staat van de Minister van Sociale
Zaken, bepaalt dat de Verzekeringskamer moet waken, dat de pen-
sioenfondsen - waarvan ondanks de momenteel gunstige kaspositie,
nu al vaststaat, dat zij uiteindelijk een debacle tegemoet gaan (zie
blz.254 van deze studie) - nog enige tientallen jaren moeten doorgaan
met integrale pensioenuitkeringen aan de oudere generatie, terwijl
de betreffende gelden in feite in kas behoren te blijven ter verzeke-
ring van de pensioenaanspraken van jongere generaties 2).

8. In een maatschappij die gestoeld is op de persoonlijke verantwoor-
delijkheid, wordt enerzijds deze persoonlijke verantwoordelijkheid
beloond met het steeds minder waard worden van de besparingen,
terwijl anderzijds de inflatie in de hand gewerkt wordt doordat de-
zelfde maatschappij de mens meer tracht te laten uitgeven dan hij
verdient (denk aan afbetaling, reclame e.d.). Dit is onzes inziens de
kanker der kapitaaldekking, welke door het omslagstelsel te ver-
mijden  is I

Conclusie
Het is een algemeen belang, dat pensioenaanspraken gehonoreerd

worden via het omslagstelsel.
Hoe zou overgang van het fondsvormingsstelsel naar omslag echter

praktisch verwezenlijkt worden ?  3)
Overgang kan zowel geleidelijk als direct geschieden.

a. Geleidelijke overgang (liquidatie der fondsen):
Men maakt de verzekeringen premievrij en betaalt de pensioenen
uit de premiereserve, afhankelijk van de leeftijdsklasse.
Een nu 64-jarige krijgt, indien pensioen ingaat op 65-jarige leef-
tijd, op basis van 40-jarige diensttijd, wanneer  hij 65 geworden  is:
1/40 deel van het pensioen uit het vereveningsfonds op omblagbasis
plus 39/40 deel van het pensioen uit de kapitaaldekkingsfondsen.
Na 40 jaar wordt zodoende volledige omslag bereikt.  In het begin kan

1) Sociaal Maandblad Arbeid, 5 oktober 1964, blz.652-654
2)  Centrum voor Staatkundige Vorming: Het tekort   in het Algemeen Burgerlijk

Pensioenfonds: Rapport van de Commissie Scheffer, Den Haag 1958, blz.21
3) S.E.R.-Publicatie   nr.11, 1961: Advies over waardevaste bedrijfspensioenen,

blz.22 e.v.
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de omslagpremie zeer klein zijn. Indien men een minimumpremie
vaststelt die iets groter is dan de benodigde omslagpremie kan een
schommelfonds gevormd worden, waarmee de jaarlijkse inkomsten,
resp. uitgaven geegaliseerd kunnen worden. De z.g. slapers 1) kun-

nen uit het kapitaaldekkingsfonds betaald worden.
Een nadeel kan zijn dat vrij snel grote fondsen vrijgemaakt moeten
worden, waardoor de kapitaalmarkt ontwricht kan worden. Indien
deze fondsen - zoals door Witteveen c.s. betoogd is - echter op een
aparte rekening geboekt worden, kan men dit nadeel voorkomen,
omdat zij zodoende onderscheiden kunnen worden van de normale
vermogensstromen op de kapitaalmarkt.
Een ander nadeel is, dat diegene die niet gespaard heeft, automa-
tisch kan meeprofiteren van de omslag. Dit nadeel kan echter on-
dervangen worden door het invoeren van een persoonlijke admini-
stratie, met een daarop aansluitend kortingssysteem. Persoonlijkzijn wij geen voorstander van kortingssystemen. Die enkeling die
door schuld niet gespaard heeft valt namelijk onzes inziens te ver-
waarlozen. Hiernaast moet tijdens de overgangsperiode in ieder
geval een dubbele administratie gevoerd worden (in verband met
pensioen uit K.D.S.- fonds en pensioen op basis van omslag), hetgeen
geen sinecure genoemd mag worden.

b.Directe overgang (in stand houden der fondsen):
De benodigde omslagpremie kan verminderd worden met de rente
der premiereserve, waardoor van bedrijfstak tot bedrijfstak andere
werkelijke omslagpremie mogelijk is. Inspanningen  uit het verleden
worden aldus beloond. Afhankelijk van de belegging der gereorgani-
seerde fondsen kan deze premiereductie min of meer blijvend zijn,
hoewel hierover in de long run niets te zeggen is.
De  rechten der slapers kunnen in p e n s i o e n p u n t e n 2) uitgedrukt
worden, vertegenwoordigend een bepaald kapitaal, dat apart beheerd
wordt. Dit aparte fonds keert elk jaar de geldswaarde der pensioen-
punten uit, waardoor dit vereveningsfonds zichzelf liquideert.
Het voordeel van deze methode is dat geen grote kapitalen behoeven
te worden vrijgemaakt.
Een voorwaarde voor deze methode is echter een
reconstructie van het arbeidsverleden om zodoen-
d e  d e   p e n s i o e n g r o n d s l a g t e k u n n e n v a s t s t e l l e n.  Naar
onze mening kan dit het beste geschieden door inschakeling van de
belastingdiensten.

1) Onder slapers verstaat men de pensioenaanspraken van hen. die de premiebe-
taling voortijdig gestaakt hebben.

2) Het aantal pensioenpunten kan worden gevonden door het gestorte bedrag  van de
deelnemer in het fonds te delen door een zogenaamd referentieloon.
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Opmerking:
1.  Een niet-volledige premiereductie geeft de mogelijkheid  tot  Vor-

ming van een schommelfonds, b.v. ter grootte van een jaar pen-
sioenverplichting.

2.  Pensioenfondsen die bij een levensverzekeringsmaatschappij  her-
verzekerd zijn, kunnen hun herverzekering premievrij maken en
zich de daaruit resulterende pensioenen te zijner tijd laten uitke-
ren. Zij betalen dus direct de volle omslagpremie aan het ver-
eveningsfonds en kunnen toch een gereduceerde premie aan de
betreffende potentidle pensioentrekkers vragen in verband met
de door de levensverzekeringsmaatschappij uitgekeerde bedragen.

Algemene opmerking (zowel betrekking hebbende op geleidelijke als
op directe overgang van fonds naar omslag): ..
Coordinatie van de bedrijfspensioenfondsen in een vereveningsfonds
lost het huidige probleem op van:
a. de mutaties, omdat dezelfde werknemer die momenteel onder ver-

..
schillende bedrijfspensioenfondsen valt, dan onder een verevenings-
fonds  valt;

b. de slapers, daar zij ofwel uit het K.D.S.-fonds (geleidelijke over-
gang) of door middel van pensioenpunten uit een apart verevenings-
fonds (directe overgang) gehonoreerd kunnen worden;

c.  het   probleem   van de autonomie der bedri jfspensioenfondsen:  deze
kunnen toch nog min of meer autonoom bljjven, doordat zij het pre-
miepercentage bepalen benevens een bepaald basispensioen d.m.v.
een pensioenpuntensysteem. Het is echter o.i. de vraag of men deze
vrijheid aan de fondsen moet blijven toekennen, daar deze vrijheid
de mogelijkheid van rechtsongelijkheid inhoudt, hetgeen voorkomen
dient te worden. Naar onze mening kunnen de fondsen beter uitvoe-
ringsorganen worden, waarbij de premie zodanig centraal vastge-
steld wordt, dat zulks resulteert in gelijke pensioenen voor finan-
cieel gelijkgewaardeerde prestaties. In verband met de in het ver-
leden opg.ebouwde pensioenfondsen kunnen deze premies dan toch
differentieren.

Conclusie
Het komt ons voor dat het beste overgegaan zou kunnen worden op

omslag via de directe methode. Deze methode heeft namelijk het tech-
nische voordeel dat slechts eenmaal het arbeidsverleden gereconstru-
eerd behoeft te worden, terwijl het daarna normaal bijgehouden kan
worden in tegenstelling tot de geleidelijke methode die gedurende de
gehele overgangsperiode van + 40  jaar een dubbele administratie vergt.
Bovendien komen bij de directe methode geen grote vermogens vrij in
tegenstelling tot de geleidelijke methode, hetgeen de kapitaalmarkt mo-
gelijk zou kunnen ontwrichten.

Tenslotte kleeft  aan de geleidelijke methode nog  het o.i. grootste na-
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deel dat gedurende de overgangsperiode toch nog gedeeltelijke honore-
ring uit fondsen moet plaatsvinden, welke uit de aard der zaak noch
waardevast, noch welvaartsvast kunnen zijn, met als gevolg dat men
over een periode van + 40 jaar nog met het euvel der gedeeltelijke
back-service zit, welk euvel bij de directe methode vermeden kan wor-
den.

Na aldus op theoretische gronden de voorkeur gegeven te hebben aan
de directe invoering van omslag, zullen we nu trachten de praktijk van
beide stelsels meer met cijfers te adstrueren.

f. Algemenegegevens inzakehuidige pensioensituatie

Bosman heeft berekend dat overgang van fondsvorming naar omslag
een besparingsverlies zou kunnen meebrengen van + 950 miljoen gul-
den,  uitgaande van de situatie 1959, zijnde 640 miljoen aan besparingen
bij de pensioenfondsen en + 300 miljoen in verband met pensioenvoor-
zieningen, die door contracten met levensverzekeringsbedrijf tot stand

zijn gebracht, hetgeen neerkomt op 2,7% van het Nationaal Inkomen
(netto marktprijzen). Daar in totaal bespaard werd 22,6% van het Na-
tionaal Inkomen   1). zoudus eventueel  11*%  van de Nationale Besparin-
gen minder bespaard worden. Voor 1962 berekenden wij dit op 1459,
zijnde het saldo van de pensioenfondsen minus (128 + 273), zijnde de
dotaties van bedrijven resp. publiekrechtelijke lichamen, plus 354 zijnde

de particuliere pensioenvoorzieningen die ondergebracht zijn bij le-
vensverzekeringsmaatschappijen (= collectieve binnenlandse termijn-
produktie van de levensverzekeringen) ofwel een mogelijk verlies aan
besparingen van + 1400 miljoen gulden 2). Op een Nationaal Inkomen
- netto marktprijzen - van f 43.040 miljoen 3) betekent dit 3,3%.  Reke-
ning houdende met het feit dat de Nationale Besparingen 4) f 8.340 mil-
joen zijn ofwel 19,4% van het Nationaal Inkomen, houdt dit dus in dat
de besparingen, gevormd onder invloed van fondsvorming, welke bij
omslag mogeli jk zullen wegvallen, + 17% van de Nationale Besparingen
in 1962 uitmaken.

Als werkhypothese nemen  wij  nu  aan, dat omschakeling vad fonds
naar  omslag tot consequentie heeft dat  (11* + 17) : 2 ofwel 3 ; deel
der Nationale Besparingen wegvallen.

De besparingen zullen aldus aangewakkerd moeten worden omdat
besparingen de drijfveer vormen waaruit investeringen kunnen ge-

1)  Bosman.  H.W.J.: De betekenis van pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
voorde Nederlandse Volkshuishouding; consequenties van fondsvorming en om-
slagstelsel, in: Economie, nr.8, Tilburg, mei 1962, blz.372-373

2) C.B.S.: Nationale Jaarrekeningen, 1962, tabel 46-47
3) Alsvoor, tabel 10
4) Alsvoor, tabel 20
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schieden, welke investeringen ter handhaving van onze welvaart nood-
zakelijk zijn. Door belastingpolitiek en andere maatregelen kunnen de
overheids- resp. bedrijfs- en particuliere besparingen worden opge-
voerd  1). Deze maatregelen brengen echter een vergroting van de over-
heidsinvloed mee en tasten als zodanig de autonomie van het bedrijfs-
leven aan. Men kan zich hierbij de vraag stellen of een dergelijk offer
van het bedrijfsleven gevraagd mag worden, immers de Staat roept
het spook der bureaucratie op, terwijl het bedrijfsleven efficionter
werkt, aldus de gangbare opvatting.

Enkele cijfers zijn hier bijzonder illustratief. Wij hebben namelijk
een tabel opgesteld, waarbij de administratiekosten centraal zijn ge-
steld (tabel  61). T a b e l   61

Administratiekosten van de levensverzekeringsmaatschappijen
resp. Sociale Verzekering, resp. Pensioenverzekering
t.o.v. de doqr hen uitgekeerde bedragen (afgerond) 2)

Levensverzekerings- administratiekosten administratiekosten
maatschappijen van SOCIALE van de PENSIOEN-

VERZEKERING VERZEKERINGadmi-
II         in % van de in % van dejaar uitke- ni- in %   uitkeringen van de uitkeringen van de

ringen stratie
van I Sociale Pensioen-kosten

I            II Verzekering verzekering

1953 236 165 70% 10%              3%

1954 251 190 76% 10%              4%
1955 244 212 87% 11%              4%
1956 260 229 88% 11%              4%
1957 295 254 86% 7%              4%
1958 322 274 85%  6%    3%
1959 351 302   86%         7%               3%

1960 363 329 91% 6%              4%
1961 399 359 90% 6%               3%

1962 438 386 88% 6%              4%

1) Bosman,  H.W. J.: De betekenis van pensioenfondsen en verzekeringsinstellingenvoor de Nederlandse volkshuishouding  consequenties van fondsvorming en om-
slagstelsels, in: Economie, nr.8, Tilburg mei 1962, blz.374

2) C.B.S.: Nationale Jaarrekeningen, 1962. tabel 46
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Tabel   62
0

Overzicht  *  van de geldstromen welke enerzijds ten goede komen aan de verzekerden,
anderzijds betaald worden door de verzekerden,

c.q. geldstromen welke enerzijds van de levensverzekeringsmaatschappijen afvloeien,
anderzijds naar de levensverzekeringsmaatschappijen toevloeien

(uitgedrukt in miljoenen guldens)
Geldstromen ten goede komende Geldstromen betaald Differentie

aan de verzekerden, c.q. ten laste door de verzekerden, c.q. ten gunste der totalen
van de verzekeringsmaatschappijen vande verzekeringsmaatschappijen (kolom  13-8)

in-

diffe- winst- korn -
ver-
liezen toe-

renti- uitke- totaal in- sten totaal kolom
Jaar en af- voe- winst

ele ringen kolonn trest Uit kolom abs.    14
pre_  uitke- afko- schri j-

t.b.v. gingen   1    pre-                  op                     in 97Uit onroe- 8    kolorn
ringen pen vingen aan Inies beleg-nnie- verze- t/m beleg- rend t/rn 13 - 8 van

op be- reser- gingenre- ker-                          7                       gingen   goe-                        11                        kolom

leg- ves                                                8serve den deren-
gingen bezit

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15

1954  408,4 203,7 45,5    2,6    4,3 -  6,7  657,8  639,7 170,8 18,6 4,3  833,4 175,6 26,7

1955 481,2 200,1 41,6 3,4 6,0 -  7,1  725,2  687,2 187,3 21,2 4,8 900,5 175,3 24,2

1956  516,4 212,5 44,6 5,1 7,1 + 3,5 789,2 766,7 209,2 24,1 5,5 1005,5 216,3 27,4

1957  520,3 230,6 55,5 4,8 8,3 + 11,3  830,8  809,4 236,8 27,2 2,4 1073,4 242,6 29,2

1958 $654,6 248,8 60,7 4,5 9,1 + 10,6  988,3  848,4 266,6 31,6 4,7 1151,3 %257,2 26,0

1959  607,4 271,2 59,5 6,2   10,9 + 10,6  965,8  914,1 296,9 34,7 4,8 1250,5 284,7 29,5

1960 692,3 288,5 59,8 6,2   12,6 + 5,9 1065,3  997,8 334,2 40,8 3,8 1376,6 311,3 29,2

1961  742,6 315,5 70,2 5,1 13,9 + 8,8 1156,1 1084,1 370,3 45,2 5,7 1505,3 349,2 30,2

1962 794,0 351,9 67,9 10,7 16,5 + 13,5 1254,5 1165,6 410,8 50,5 2,5 1629,4 374,9 29,9

1963 862,8 403,9 70,7 4,0 17,5 + 15,5 1374,4 1288,0 455,0 54,9 5,3 1803,2 428,8 31,2

 1964  974,0 419,6   87,6 3,9 17,7 + 10,5 1513,3 1424,1 505,7 59,9 6,2 1995,9 482,6 31,9



Wij kunnen hieruit slechts de conclusie trekken dat de particulier
beheerde levensverzekeringen, gestoeld op fondsvorming enorm hogeadministratiekosten hebben in vergelijking met de Sociale Verzekerin-
gen, die onder staatsinvloed tot stand zijn gekomen en welke veelal
gebaseerd  zijn op omslagstelsel (Invaliditeitswet kende fondsvorming).

Ook uit tabel 62 mogen de zeer hoge kosten van de verzekeringsmaat-schappijen blijken. In tegenstelling tot tabel  61, die gebaseerd  was
op  gegevens  van alle verzekeringsmaatschappijen die hier te lande
werken, ongeacht of dit binnenlandse of buitenlandse maatschappijen

1   * Gegevens ontleend aan Verslagen van de Verzekeringskamer: 'Verlies- en Winst-
rekeningen van de binnenlandse levensverzekeringsmaatschappijen'.* 654,6 resp.  257,2 zijn inclusief 96,2 miljoen gulden door de herwaardering vande premiereserve van de levensverzekeringsmaatschappij 'Arnhem', toen deze
maatschappij overgenomen werd door de 'Nill Mij'.

Kolom 2 geeft de jaarlijks toegevoegde bedragen  aan de betreffende fondsen weer,
welke fondsen nodig Zijn t.b.v. toekomstige uitkeringen incl.toekomstige
kosten.

Kolom 3 heeft betrekking op periodieke uitkeringen aan verzekerden.
Kolom 4 heeft betrekking  op de uitkeringen-'ineens'.
Kolom 5 heeft betrekking  op   de v e r l i e z e n     e n a f s c h r i j v i n g e n     o p     b e -

l e g g i n g e n. welke uiteraard ten laste komen  van de maatschappijen.
Wij hebben hierbij aangenomen dat de geleden verliezen op beleggingen
geheel ten laste komen  van  de verzekerden, omdat deze beleggingen,
door de premiereserve te beleggen, omwille  van de verzekerden geschied
is.

Kolom 7 betreft bedragen die een extra zekerheid ten gunste van de verzekerden
inhouden.

Kolom 8 geeft de totaalbedragen welke ten gunste van de verzekerden besteed
kunnen worden, c.q. besteed zijn.

Kolom 9 geeft de jaarlijks ontvangen premies.
Kolom 12 Consequent hebben wij hierbij de w i n s t o p b e l e g g i n g e n ten gunste

van de maatschappijen gebracht.  daar deze bedragen naar de maatschap-
pijen toevloeien.

Kolom 13 geeft de totale bedragen,welke naar de maatschappijen jaarlijks toege-
vloeid zijn.

Kolom 14 geeft de bedragen,welke naar de maatschappijen toegevloeid zijn, zonder
dat deze bedragen ten goede gekomen zijn aan de verzekerden. die dus
als  kosten - factoren  voor de verzekerden beschouwd kunnen wor-
den. Deze kosten bestaan uit:
1. doorlopende kosten om het bedrijf in stand te houden;
2. acquisitiekosten (eerste kosten);
3. winst (na aftrek van winstuitkeringen aan verzekerden);
4. sluitrekeningen zoals:

a. bijzondere baten en lasten;
b. valuta-verschillen. vooral tot uiting komend bij revaluatie of ap-

preciatie.
Kolom 15 geeft de bedragen uit kolom 14, uitgedrukt in procenten  van de jaarlijkse

uitkeringen aan verzekerden.
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zijn, zijn in tabel 62 alleen de gegevens van de binnenlandse levens-

verzekeringsmaatschappijen verwerkt.
De 'premie-reserve' omvat enerzijds een fonds, waaruit later de

uitkeringen aan de verzekerden zullen worden voldaan, maar ander-
Zijds omvat het een fonds waaruit in de toekomst een gedeelte der on-
kosten moet worden gefourneerd. Het aanbrengen van een verantwoor-
de splitsing tussen het ene en het andere fonds is vrijwel niet te doen,
daarde jaarcij fers der maatschappijen versluierend werken. Uiteraard
is het gevonden onkostenpercentage (zie kolom 15), daar hierin niet
opgenomen zijn de reserveringen voor toekomstige onkosten, welke

verdisconteerd zijn in de premiereserve, geflatteerd; dit percentage
is in werkelijkheid groterl

Hiernaast moet nog in aanmerking genomen worden, dat de grond-
slagen, op basis waarvan de premiereserve aan de hand van sterfte-
tabellen berekend wordt, uiterst conservatief en daardoor bijzonder

veilig zijn. I.v.m.  de wet der grote getallen behoeft deze veiligheid o.i.
niet zo exorbitant hoog opgevoerd te worden. Irnmers het spreidings-

gebied der verzekeringen is dermate groot dat de risicomarge in feite
kleiner is dan de aangenomen veiligheidsmarge. Doordat de maatschap-
pijen bovendien nog selectie toepassen, creeren zij hiernaast  nog een
extra veiligheidsmarge, met als gevolg, dat juistdiegene, die zijn risico
wil dekken omdat hij 'v6oroverlijden' vreest, niet opgenomen wordt,
hetgeen o.i. in strijd met de goede zeden genoemd moet worden. Tel-
kenjare blijken relatief grote bedragen uit de premiereserves in de
vorm van sterfte en mutatiewinst vrij te komen.

De jaarlijks aan de premiereserve toegevoegde bedragen komen ook
uit deze hoofde slechts ten dele aan de verzekerde ten goede. Wij tref-

fen aldus een tweede moeilijk te berekenen factor aan, maar zeker is
dat het gevonden percentage (zie kolom  15) ook om deze reden in wer-

kelijkheid groter moet zijn.
In het licht van bovenstaande wordt het daarom begrijpelijk, dat de

onkostenpercentages, tot uiting komend in deze tabel, in werkelijkheid
wel eens zouden kunnen tenderen naar de gevonden onkostenpercenta-
ges van tabel 611

Blijkbaar werken de sociale verzekeringen met minder kosten en
dus effici6nter dan de levensverzekeringsmaatschappijen. Tevens blijkt
dat de Pensioenverzekeringen kennelijk nog efficienter werken dan de

sociale verzekeringen. Wij moeten hierbij echter onderscheid maken
naar pensioenverzekering onder invloed van de Staat (Algemeen Bur-
gerlijk Pensioenfonds) of pensioenverzekering in het leven geroepen
door bedrijfsgenoten, b.v. de bedrijfspensioenfendeen. Wij kunnen in
dit verband tabel 63 opstellen.

Ook in tabel 63 moeten wij tot de conclusie komen dat de parti-
culiere bedrijfspensioenfondsen het veelvoud aan administratiekosten
hebben in vergelijking met de gemiddelde administratiekosten in deze
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T a b e l   63
Administratiekosten van de bedrijfspensioenfondsen (eigen risico)

in procenten van de door hen uitgekeerde pensioenen 1)

Jaar Percentage

1960 26%

1961 26%

1962 23%

sector. Het gevonden percentage administratiekosten  van deze bedrijfs-
pensioenfondsen, komt overigens merkwaardig treffend overeen met
de in tweede instantie gevonden administratiekosten van levensverze-
keringsmaatschappijen.

Volledigheidshalve zi j vermeld, dat de ondernemingspensioenfondsen
(eigen risico), inclusief het Spoorwegpensioenfonds weinig administra-
tiekosten hebben, maar dit beeld is versluierd daar deze kosten in het
geheel der ondernemingskosten opgaan.  Men zou natuurlijk kunnen op-
merken dat deze versluiering ook opgaat voor die sociale verzekering,
die gebruik maakt van bestaande administratieve Overheidsdiensten,
zoals b.v. bij de inning der A.O.W.-premie die door de belastingdien-
sten geschiedt. Toegevende de wederzijds mogelijke versluiering, kan
echter gewezen worden  op het feit dat vergelijking van zelfstandig  wer-
kende levensverzekeringen met zelfstandig uitvoerende organen van de
sociale verzekering, c.q. pensioenverzekeringen aan het licht brengt
dat de administratiekosten  in de particuliere sector, welke samenhan.
gen met fondsvorming, aanmerkelijk hoger zijn dan de administratie-
kosten van de overheidssector, samenhangende met het omslagstelsel 2).

Bovenstaande moge een indicatie zijn, dat uit hoofde van efficionte
bedrijfsvoering, omslag voorkeur geniet boven de particuliere pen-
sioenvoorzieningen. De particuliere onderneminged stellen, bij gebrek
aan concurrentie, hun premies zo hoog, dat hierdoor hun geweldig ho-
ge kosten gedekt kunnen worden. Overigens zijn de minder-kosten van
de Overheid ten opzichte van het particuliere bedrijfsleven te begrij-
pen daar de Overheid werkende voor het algemeen belang, alleen zijn
kosten behoeft goed te maken, terwijl de ondernemer noodzakelijk een
zo hoog mogelijke bedrijfswinst moet maken; de waarde van fondsvor-
ming is om reden van efficientie aldus twijfelachtig.

1) C.B.S.: Sociale Maandstatistiek, september  1963
2) Alsvoor, staat 33-34
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Er zijn echter nog meer praktische redenen om te twijfelen aan de
waarde van fondsvorming.

Volgens de theorie der fondsvorming moet, wanneer het fonds  is  op-
gebouwd de rentewinst afhankelijk van de rentevoet der belegging, b.v.
na 40 jaar praktisch het dubbele opleveren van de premie-inkomsten.
Over het verloop van 10 jaar (1 van de opbouwperiode) hebben wij cij-
fers verzameld die in tabel 64 zijn opgesteld.

T a bel 64

Inkomsten uit beleggingen in % van de inkomsten uit premies
van levens-, resp. sociale -, resp. pensioenverzekeringen 1)

Levens- Sociale Pensioen-
jaar

verzekeringen verzekeringen verzekeringen

1953 45%                    4%                    25%

1954 46%                    4%                    25%

1955 45%              4%              24%

1956 45%                   4%                   25%

1957 49%              4%              27%

1958 53%              3%              28%

1959 53%                   49                   31%

1960 579              3%             31%

1961 58%              4%             29%

1962 58%                   3%                   29%

Het is evident dat de inkomsten  uit de fondsen tekort zullen schieten,
wanneer de levensverzekeringen, resp. pensioenverzekeringen zich

blijven ontwikkelen, zoals uit het diagram blijkt. Er is overigens geen
enkele reden om aan tenemen dat zij zich gunstiger zullen ontwikkelen,
doordat zij meer inkomsten uit rente verwerven. Wij voorspellen dat
de situatie waarin het A.B.P. reeds lang verkeert - namelijk steeds
terugkerende tekorten  -  ook het  deel  zal  zijn van bovengenoemde  fond-
sen. Hier komt nog bij  dat de waardevastheid der uitkeringeh bij fonds-
vorming praktisch niet te garanderen is, daar wij te veel van het bui-
tenland afhankelijk zijn 2).

1) C.B.S.: Nationale Jaarrekeningen, 1962, tabel 46
2) Bosman, H.W.J.: De betekenis van pensioenfondsen en verzekeringsinstallingen

voorde Nederlandse Volkshuishouding; consequenties van fondsvorming en om-
slagstelsel, in: Economie, nr.8, Tilburg mei 1962, blz.374
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Nog op een derde wijze willen wij echter  aan  de  hand van cijfers  de-
monstreren dat fondsvorming o.i. geen werkelijke bijdrage levert ter
oplossing van het vraagstuk van een materieel verzorgde oudedag. Ta-bel 65 moge dit toelichten.

T a b e l   65
Inkomsten uit beleggingen in % van de saldi (= baten minus lasten)
van de levens-, resp. sociale  -, resp. pensioenverzekeringen   1)

Jaar
Levens- Sociale Pensioen-

verzekeringen verzekeringen verzekeringen

1953 50% 28% 35%
1954 49% 28% 34%
1955 46% 34% 35%
1956 45% 24% 36%
1957 48% 17% 38%
1958 52% 34% 41%
1959 53% 35% 43%
1960 53% 45% 44%
1961 53% 36% 34%
1962 53% 70% 35%

Daar deze percentages geen enkele maal boven de 100% komen,  moet
geconcludeerd worden dat er nog andere bronnen van inkomsten zijn,
dan inkomsten uit beleggingen. Beide bronnen tezamen vormen inko-
mensstromen die 100% van de saldi dekken. Indien de inkomsten uit
beleggingen totaal zouden wegvallen, dan zouden ,alleen nog maar de
berekende percentages van de saldi wegvallen, m.a.w. ook zonder in-
komsten uit beleggingen zouden er saldi blijven.

Uit tabel 65 blijkt dus dat zelfs wanneer er in het geheel geen fond-
sen gevormd zouden zijn - waardoor dus geen inkomsten uit beleggingen
konden optreden - wij nog batige saldi hadden overgehouden, m.a.w.
zonder fondsen overtreffen de inkomsten nog de uitgaven. De fondsen
zijn aldus vanuit een oogpunt van pensioenvoorziening zinloos. Onder
invloed van het streven naar een winstmaximum worden de pensioen-
voorzieningen alleen nodeloos duur gemaakt.

1) C.B.S.: Nationale Jaarrekeningen, 1962, tabel 46
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De voorstanders van het fondsvormingsstelsel zullen hier tegenover
stellen dat men deze batige saldi nodig heeft om de vereiste investe-
ringen te kunnen verrichten. Zij gaan hierbij echter voorbij aan het
feit dat er in een trendmatige inflatie steeds tekorten aan besparingen

zullen zijn. Men heeft dit gegeven als een structureel element van onze
welvaartmaatschappij te aanvaarden. Zij die zich voorstellen dat Ne-
derland een zelfstandige conjunctuurpolitiek kan voeren - denken wij
slechts aan de dertiger jaren - zijn bedrogen uitgekomen. Onder in-
vloed van grotere economische verbonden - E.E.G., invloed  der  U.S.A.  -
zullen wij steeds minder in staat zijn een zelfstandig prijsbeleid te voe-
ren en moeten wij de geldontwaarding eenvoudig accepteren. Zaak is
slechts om in de produktiesfeer onze technische vooruitgang te hand-
haven, hetgeen alleen mogelijk zal zijn door persoonlijke inspanningen,
overeenkomstig onze plaats in het produktieproces. De bovenbedoelde
besparingstekorten liggen typisch in de risicodragende sfeer terwijl de

pensioenverzekeringen praktisch alleen beleggen in de risicomijdende
sfeer, hetgeen tabel 66 moge illustreren.

T abel 66

Beleggingen der bedrijfspensioenfondsen 1) per 31 december 1962

Percentage

Vaste eigendommen .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . . 11,3

Hypotheken.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 11,6

Overheidsobligaties:
door de Overheid gegarandeerde obligaties  .   .   .  \
obligaties van de Bank van Nederlandse Gemeenten      17,1
inschrijvingen in de

Schuldregisters   .   .   .   .  .   Grootboekinschrijvingen . . . . . . . .

Andere obligaties 4,5

A a n d e l e n. . . . . . . . . . . . . . .  4,1 

Onderhandse leningen:
aan de Overheid  .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   
door de Overheid gegarandeerd  .   .   .   .   .   .   .  2   31,8
van de Bank van Nederlandse Gemeenten .   .   .   .  3
andere  .  .  .  .  ....  .  .  .  .  .  . . 17,7

Overige beleggingen   .   .  .   .   .   .   .   .   .   . . 1,9

Totaal 100,0

1) Vereniging van directeuren. administrateurs en andere leidinggevende functio-
narissen van bedrijfspensioenfondsen; Verslag 1961/1962, bijlage III
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Hieruit blijkt dat slechts 4,196 in de risicodragende sfeer belegd is.
Zelfs indien  wij de 'overige beleggingen' - groot  1,9%  -  tot de risico-
dragende sfeer rekenen, kan nog niet gesproken worden van een aan-
merkelijke belegging in bedoelde sfeer. Ten overvloede willen wij
hierbij nogopmerken dat wij deze risicodragende beleggingen niet ge-
analyseerd hebben in niet-werkgelegenheid-scheppende investeringen
t.o.v. diepte-investeringen. Indien wij dit wel gedaan hadden, zou, ge-
redeneerd vanuit de werkgelegenheidspolitiek, een beroep op de nood-
zakelijkheid van deze fondsen zinloos  zijn. Een beroep op de noodzake-
lijkheid  van deze fondsen ter investering in de risicodragende sfeer  is
dus meer'theorie dan praktijkl Indien men aldus het argument hout wil
laten snijden, zal een andere beleggingstechniek gevolgd moeten wor-
den (b.v. beleggingen in converteerbare obligaties of aandel'en, even-
tueel gekoppeld aan de loonindex). Sedert het S.E.R.-advies over de
waardevaste bedrijfspensioenen is echter wel gebleken dat een derge-
lijke belegging ook nog slechts 'grauwe theorie' is. Vraag is immers,
of dergelijke waardepapieren in voldoende mate aangeboden zullen
worden, daarde Sociale Verzekering, resp. Levensverzekering en Pen-
sioenverzekering gigantische saldi te beleggen hebben (1 25% van de
Nationale Besparingen, die op hun beurt weer 20% van het Nationale
Inkomen - netto marktprijzen - uitmaken) 1). Het trachten om meer
zekerheid te verkrijgen door middel van koppeling aan de loonindex is
ook zeer betrekkelijk, daar de Staat als rechtsstaat veel grotere zeker-
heid geeft.

Wij komen aldus tot de conclusie dat handhaving van pensioenvoorzie-
ningen op basis van fondsvorming, omdat men de saldi nodig heeft voor
de vereiste investeringen, zeer discutabel is.

Volgens ons is een pensioenverzekering een li-
chaam dat de risico's van een in materieel opzicht
v e r z o r g d e o u d e d a g    d e k t. Het dekken   van deze risico's  is  af-
hankelijk  van de levensstandaard welke men gewend is geweest te voe-
ren. Deze levensstandaard is macro-economisch behchouwd afhanke-
lijk van het sociaal-cultureel patroon van de samenlevingen in groter
verband. In het Westeuropese beeld kristalliseert zich een communis
opinio uit, dat men van een goede dekking der risico's kan spreken,
wanneer men + 70% van zijn verdiende inkomen in de aktieve periode
kan handhaven.

Wij zouden willen stellen dat de huidige particuliere pensioenverze-
kering misvormd wordt tot beleggingstrust, waarvoor zij in feite niet
in het leven is geroepen.

Pensioenvoorzieningen, die dermate inkomsten kweken dat zij buiten
hun uitkeringen nog voordelige saldi  te zien geven, schieten in feite  hun

1) C.B.S.: Nationale Jaarrekeningen, 1962, tabel 10. 20. 46
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T a bel  67

Ontvangsten ten behoeve van pensioenen in het jaar 1962
(in miljoenen guldens) 1)

Betaalde premies ingevolge de Invaliditeitswet:
door de werkgevers .   .   .   .   .   .   .  .   .   . . f    26

door de gezinshuishouding .   .   .   .   .  .   .   .   .     f      2
Betaalde premies ingevolge de A.O.W.  .   .   .   .   . . f 1.277

Betaaide premies ingevolgede volgende pensioenverze-
keringen:
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds   . . f 693

Eigen pensioenfonds voor Militairen   . . f  94

Stichting Indonesisch pensioen   .   .   . . f     3

Pensioenfonds Bedrijfsschappen Voedsel-
voorziening . . . . . . .  f  3

Algemeen Mijnwerkerspensioenfonds  . . f  49

Bedrijfspensioenfondsen . . . . . . f 258

Ondernemingspensioenfonds
(inclusief Spoorwegpensioenfonds)    . . f 289

Particuliere voorzieningen ondergebracht
bij Levensverzekeringsmaatschappijen . f 354

f 1.743

Overige baten ten behoeve van de Pensioenverzekering:
premies uit het buitenland .  .  .  .  . . f  42
dotaties door bedrijven .   .   .   .   .   . . f 128

dotaties door Rijk en overige publiekrech-
telijke licharnen   .  .  .  .  .  .  . . f 273

inkomen uit beleggingen   .   .  .  .  . . f 515
inkomensoverdrachten om-niet door het

Rijk . . . . . . . . . . . . f 125
f 1.083

Betaalde premies voor de levensverzekeringen door:
gezinshuishouding (periodiek) .    .    .    . . f 656

gezinshuishouding (ineens) .    .    .    .    . . f  60

ouderdomsfonds B   .  .  .  .  .  .  . . f  15

spaarkassen  .  .  .  .  .  .  .  .  . . f  53
f   784

Pensioenen ten koste van de bedrijfswinst .   .   .   . . f   10
Inkomen uit beleggingen van levensverzekeringen  . . f   457

totaal f 5..382

1) C.B.S.: Nationale Jaarrekeningen. 1962. tabel 46-47
1.  Bij de BATEN der Levensverzekeringsmaatschappijen  zijn niet opgevoerd  de

451 miljoen inzake de onderbrenging der particuliere pensioenvoorzieningen
bij Levensverzekeringsmaatschappijen. Deze 451 miljoen vallen enerzijds
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doel voorbij en worden investeringsinstituten. Een beroep op kapitaal-
behoefte doet niets af aan het feit dat een dergelijke beleggingspolitiek
aan het economisch subject een dwangsparen oplegt, terwijl de fonds-
vorming-voorstander juist veelal uit liberale kring voortkomt. Indien
men aan dwangsparen wil doen moet hier o.i. geen pensioenregeling
voor misbruikt worden. Voor dwangsparen staan andere wegen  open I
Denken wij slechts aan belastingpolitiek, discontopolitiek, open marla-
politiek e.d.. Het verwijt aan voorstanders van omslag dat zij de zelf-
verantwoordelijkheid aantasten en door eventuele belastingheffing het
pensioneringsdoel versluieren, werkt aldus als een boemerang!

Immers de fondsvorming versluiert het dwangma-
tig sparen. door te insinueren dat de gelden voor
pensioenvoorzieningen worden bijeengebracht. Door
het dwangmatig karakter tast zij zelfs de zelfver-
antwoordelijkheid van het individu aan en verwijst
hen, wanneer zij niet voldoendedwangmatig gespaard
hebben, naar de Bijstandswetl

Ook het veelgehoorde argument van de fondsvormingsvoorstanders,
dat door de werking van de samengestelde intrest tenslotte een lagere
premie betaald behoeft te worden, versluiert de ware bedoeling van de
fondsvorming. Immers het profiteren  van de samengestelde intrest  had,
indien er niet dwangmatig gespaard zou worden, evengoed kunnen ge-
schieden door vrijwillig te sparen hetgeen men nu aan te hoge premie
moet uitgeven. Terecht heeft Ir. Kaars-Sypesteyn elders opgemerkt
dat de vermeende voordelen van de samengestelde intrestvoet tevoren
opgebracht moeten worden.

In dit verband zouden wij willen stellen, dat slechts belangrijk  is dat:
1. om efficiontie-redenende administratiekosten  zo laag mogelijk zijn;
2. per jaar zoveel gelden opgebracht worden, dat in de bovengedefini-

eerde pensioenverzekering bedoelde risico's gedekt kunnen worden.
Eventuele batige saldi hebben met pensioenvoorziening niets van
doen, werken slechts versluierend, beknotten de zelfverantwoorde-

namelijk uiteen in 354 miljoen (zijnde de particuliere pensioenvoorzieningen
ondergebracht bij Levensverzekeringsmaatschappijen en welke reeds verdis-
conteerd zijn in de 1743 miljoen - zie staat - als ontvangen premies Levens-
verzekeringen) en anderzijds in 97 miljoen (welke reeds verdisconteerd zijn
in de 128 miljoen dotaties van bedrijven). Dat hier inderdaad sprake is van
een dubbeltelling moge blijken  uit  het  feit, dat de 451 miljoen  als  LAST opge-
voerd zijn bij de pensioenverzekeringen. Zij vallen daar namelijk uiteen in
354 miljoen collectieve binnenlandse termijnproduktie van de levensverze-
keringen en 97 miljoen collectieve binnenlandse produktie ineens van de le-
vensverzekeringen (zie tabel 47).

2. Voor de 1nvaliditeitswet zijn in plaats van de cijfers 97, resp. 3, gegeven decijfers 26, resp.2, als geschatte bedragen voor het aandeel der Invaliditeits-
wet in de pensionering.
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Tabel 68

Premie-ontvangsten en uitkeringen c.q. kosten van pensioenvoorzieningen in 1962,
naar herkomst, resp. bestemming in productie- en consumptiesferen *

(in miljoenen guldens)

Herkomst premie-ontvangsten Bestemming uitkeringen c.q. kosten

Produktie- Consumptie- Produktie- Consumptie-
sfeer * sfeer * sfeer * sfeer *

SOCIALE PENSIOEN-
VERZEKERINGEN UITKERINGEN 2638

Invaliditeitswet                   26                                2 ADMINISTRATIE-
A.O.W.                   0               127726          KOSTEN
PENSIOEN- Pensioenfonds                                          31
VERZEKERING 529 386Levensverzekering
bedrijven 704 417

publiekrecht.lichamen 495 BESPARINGEN

soc.verz.instellingen 15 Pensioenfonds 1459
1214

OVERIGE levensverzekering 868
dotaties bedrijven 128 2327

dotaties publiekrech- waarvan:

telijke lichamen 273 a. niet-noodzakelijk
** + 1400

renten 515 b. noodzakelijk
*** 927

inkomensoverdrachten
orn-niet 125

ten laste van bedrijfs-
winst                                      10

1051

premies buitenland                                               42
LEVENS-
VERZEKERINGEN 457 784

Totaal 2748 2634 2327 3055

i Ta:&21 greneraal 5382 5382



lijkheid, stimuleren staatssocialisme, terwijl tenslotte door de slui-
pende geldontwaarding diegenen'bestolen' worden, die zo moeizaam
de fondsen bijeengebracht hebbenl

Illustratief is het daarom om de jaarlijkse pensioenuitkeringen te
vergelijken  met de jaarlijkse ontvangsten ten behoeve  van de uitkerin-
gen. Wij nemen hiervoor het jaar 1962 1).
Uitkeringen uit hoofde  van de Invaliditeitsverzekering 2) 53 miljoen
Uitkeringen uit hoofde van de A.O.W. 1387 miljoen
Uitkeringen uit hoofde  van de pensioenverzekering 760 miljoen
Uitkeringen uit hoofde  van de levensverzekering 438 milloen

totaal 2638 miljoen
Hiertegenover moeten de ontvangsten vermeld worden (tabel 67).

Met behulp van de C.B.S.-gegevens 3) kunnen wij tabel 68 constru-
eren.

Dit overzicht is bijzonder instructief. Immers hieruit blijkt de ver-
sluiering der fondsvorming:
1.  De in de consumptiesfeer opgebrachte bedragen, groot 2634 miljoen

gulden, dekken bijna volledig de uitkeringen, groot 2638 miljoen
gulden.

2. Van de in de produktiesfeer opgebrachte bedragen, groot 2748 mil-
joen gulden, vloeien 2327 miljoen gulden in de produktiesfeer te-
rug in de vorm van besparingen. De 417 miljoen administratiekos-

1) Alsvoor. tabel' 48
2) In verband met Invaliditeitsverzekering zij opgemerkt, dat volgens mededeling

van de heer Zandbergen van het C.B.S. (Statistisch Zakboek 1963, blz.148) de
vermelde 169 miljoen als volgt onderverdeeld moeten worden:

Uitkeringen Invaliditeitswet in 1962:
totaal 169.000.000 gld.

ten beheeve van fonds 92.000.000 gld door middel van toeslag 77.000.000 gld
20 miljoen i.v.m. blijvende invaliditeit 75 miljoen i.v.m. blijvende invaliditeit
16 miljoen i.v.m. blijvende 2 miljoen i.v.m. blijvende

weduwenuitkeringen weduwenuitkeringen
3 miljoen i.v.m. blijvende

wezenuitkeringen
53 miljoen i.v.m. ouderdomsuitkeringen

3) C.B.S.: Nationale Jaarrekeningen. tabel  46-47

1   * Onder produktiesfeer worden verstaan de ontvangsten en uitgaven door be-
drijven. resp. werkgevers, terwijl onder consumtiesfeer worden begrepen de
ontvangsten en uitgaven van de gezinnen, resp. werknemers. Door een derge-lijke opstelling wordt meer inzicht verkregen of de gelden. bijeengebracht
voor een bepaald doel, ook overeenkomstig besteed worden.

** Deze besparingen zijn door ons in de aanvang van deze paragraaf berekend op
1400 miljoen.

*** D.w.z. vanzelfsprekend voortvloeiend uit ondernemingsbeleid.
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ten vloeien praktisch geheel in de consumptiesfeer in de vorm van
lonen, salarissen, provisie, representatiekosten e.d..

3.1ndien de uitkeringen in omslag zouden hebben plaatsgevonden, dan
zou de consumptiesfeer praktisch niet zwaarder belast zijn. De be-
dragen die nu onder het mom van pensioenvoorzieningen zijn bij-
eengebracht - terwijl zij in feite worden aangewend voor kapitaal-
werken, resp. dekking van administratiekosten - zouden onder een

omslagstelsel bijeengebracht moeten worden ten name van een doel

waarvoor zij nu aangewend worden, hetgeen meer in overeenstem-

ming genoemd mag worden met een objectieve, eerlijke, doelma-
tige voorlichting. waarop de leden der volkshuishouding in een de-
mocratische maatschappij recht hebben.

4. Uitgaande van het feit dat per 1 januari 1963 het aantal bejaarden
1.107.432 bedroeg  1), was dus gemiddeld per persoon per jaar een
inkomen beschikbaar van f 2.383.--, hetgeen niet bepaald indruk-
wekkend genoemd kan worden (43,2% van de gehuwde bejaarden heb-
ben een gezinsinkomen van minder dan f 3.354.-- per jaar, terwijl
voor de niet-gehuwden een percentage van 55,5% geldt).Geen won-
der dat een dergelijke inkomenssituatie alleen 'gered' kan worden
door een beroep op de Bijstandswet.

De vraag rijst hoeveel het de Nederlandse volkshuishouding in om-
slag zou kosten om alle bejaarden een welvaartsvast pensioen van 70%
van hun tijdens de actieve periode beschikbare gezinsinkomens te ga-
randeren, waardoor  aan de huidige situatie van armzalige pensionering
een einde gemaakt zou zijn.

Wij kiezen hier uitdrukkelijk voor welvaartsvast pensioen en niet
voor waardevast pensioen:
1.  omdat een omslagstelsel primair op het beginsel van gemeenschaps-

verantwoordelijkheid gestoeld is. Wanneerde maatschappijdoor wel-
ke omstandigheden ook, een gedeelte van haar welvaart zou verlie-
zen is het billijk dat het bejaarde deel der maatschappij deze terug-

slag ook voelt. In het voorgaande hebben  wi j overigens reeds uiteen-

gezet dat echter ook uit welbegrepen eigenbelang met omslag mee-
gedaan kan worden, waardoor ook het principe van zelfverantwoor-

delijkheid gaat rneespreken.
2. omdat waardevast pensioen een begrip is uit de fondsvormingswe-

reld. Een begrip dat men overigens niet waar kan maken. Men gaat
daarbij  uit van de idee, dat huidig gereserveerde beschikkingsmacht
over goederen op een later tijdstip dezelfde beschikkingsmacht zal
inhouden.
Door de trendmatige inflatie, waarbij een klein  land  als  het onze  af-

1) Zie verslag van het Mondeling Overleg over onderwerpen van bejaardenzorg.
Rijksbegroting over het dienstjaar 1964, zitting dienstjaar 1963-64, nr.7400,
Hoofdstuk XVI: Maatschappelijk Werk, blz.2
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hankelijk is van het buitenland, is een dergelijke waardevastheid
nooit te garanderen. Zij zou zelfs t.o.v. de actieve bevolking een
zodanige druk kunnen betekenen, dat die - zodra zij deze waarde-
vastheid zou moeten waarmaken - zich a.h.w. met vrucht op over-
macht zou kunnen beroepen.

3. omdat welvaartvast pensioen voor ieder zou 1<unnen gelden. Waarde-
vast pensioen is psychologisch nog te zeer gereserveerd voor ofwel
kleine kapitaalkrachtige groepen, ofwel een bepaald soort werkne-
mers. Laatstgenoemden zijn daarbij genoodzaakt de back-service-
stortingen  van de werkgever vertrouwvol af te wachten, in de hoop
dat daardoor de vaak toch al minieme pensioenen veilig gesteld  wor-
den.

Een pensioen-voor-allen willen wij bepleiten. Immers, zelfs de meest
kapitaalkrachtige kan niet voorspellen,  of hi j  over een periode van  40 a
60 jaar nog kapitaalkrachtig zal  zijn. En wanneer zulks  al  in een enkei
geval te voorspellen zou zijn, zou een niet-pensioneren een onbillijk-
heid genoemd moeten worden, daar de grote massa dan genoegen zou
moeten nemen met dat gedeelte van het nationaal product dat min of
meer toevallig overblijft.

g. Uitwerking van de idee inzake de door ons bepleite
pensioenregeling
Direct komt als eerste vraag naar voren 'wat kost welvaartvast ben-

sioen, gefinancierd in omslag?'
Bepalend voor de kosten zijn:

a. de verhouding van het aantal bejaarden ten opzichte van het aantal
actieven, uitgaande van een bepaalde leeftijd als pensioengrens;

b. de burgerlijke status van de bejaarden, uitgaande van de veronder-
stelling, dat een alleenstaande meer nodig heeft dan de helft van het
inkomen van een echtpaar.

ad a.

In 1960 hadden wij een totale beroepsbevolking vhn 4.169.000 perso-
nen 1). Uitgaande van een groei van + 1*% per jaar 2), moeten dus in
1962 4.252.000 personen actief werkzSam zijn geweest.

Daar er per 1 januari 1963 een aantal bejaarden van 1.107.432 was,
kan de verhouding passieven ten opzichte van aktieven in 1962 gesteld
worden op  26  :  100  =  2696. Met Yntema mogeR wij gevoeglijk aannemen
dat in deze verhouding slechts zeer geleidelijk verandering zal komen 3).

1) Statistisch Zakboek, 1963, blz.42
2) Schouten, D.B.J.: Bezitsvorming door vermogensaanwasdeling, De Tijd-Maas-

bode, 13 augustus 1964
3) a.  Yntema, L.: Vergrijzing en vergroeiing, in: Sociaal Maandblad Arbeid, julit

augustus 1963
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Toch wordt de vrees wel uitgesproken  1) dat de bejaarden  veel  snel-
ler zullen toenemen dan de actieve bevolking. In 1980 b.v. zouden de
bejaarden met 60% toegenomen zijn, terwijl de actieve bevolking slechts
met 25% vermeerderd is. Volgens de Hey zou men aldus - door de
nood  gedwongen 1  -  bij de beoordeling  van het gewenste pensioenniveau
krachtens A.O.W. rekening moeten houden met het feit dat gemiddeld
iedere bejaarde nog over een zeker bedrag aan bestaansmiddelen be-
schikt. De bejaarde die aan dat 'gemiddelde' bedrag niet toekomt zou
een aanvulling krachtens de algemene Bijstandswet moeten krijgen.  Wij
verbazen er ons over dat de S.E.R. geen kans heeft gezien het door de
Hey gesignaleerde feit, dat elke bejaarde nog over een zeker bedrag
aan bestaansmiddelen beschikt, in cijfers uit te drukken. Bovendien  vra-
gen wij ons af, of men bij verzwaring van lasten direct met het meest
persoonlijke en daarom ook meest pijnlijke middel moet komen aan-
dragen door een beroep te moeten doen op individuele steun middels
de Bijstandswet. De lasten van de Bijstandswet moeten via belastingen
bijeengebracht worden en een groter beroep op bijstand zal dus indi-
rect via belastingheffing toch met de actieve bevolking vereffend wor-
den.  Wij zien niet in dat wij het pijnlijke neveneffect van 'hand open
houden' als voorwaarde moeten stellen om met vrucht een beroep te
laten doen op de actieve bevolking die de gelden moet bijeenbrengen.

Wij vragen ons af, of van deze manoeuvre misschien gehoopt wordt
dat de bejaarde zich niet tot 'Sociale Zaken' zal wenden, waardoor de
actieve bevolking in grote gemoedsrust kan doorgaan met het consu-
meren van 'hun' welvaart, omdat de bejaarden, die de grondslag voor
deze welvaart gelegd hebben, toch geen beroep op hen doen!

Zijn de voorstanders van de Algemene Bijstandswet misschien bang
dat bejaarden die het niet nodig hebben, .van een algemene regeling zul-
len profiteren? In ons onderzoek hebben wij o.i. wel aangetoond dat deze
' soort bejaarden' dermate klein in aantal  is,  dat men omwille  van  hen
niet de hele groep bejaarden kan treffen!

b. Doorn, A. van: Pensioenvoorzieningen in de particuliere sector, Pre-advies
voor de Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 's-Gravenhage 1964, blz.18
en 19. Het verhoudingsgetal tussen actieven en niet-meer-actieven wordt niet
alleen veroorzaaktdoordemografische factoren, maar evenzeer door sociaal-
economische, zoals leerplichtwet, pensioneringsleeftijd e.d. Volgens de an-
dere pre-adviseur, Van Rooyen, zal dit verhoudingsgetal,  wat het totaal aantal
actieven betreft, door het relatief teruglopen van het aantal jeugdigen weinig
variatie te zien geven (zie aldaar, noot 2, blz.18); Van Doorn verwacht, uit-
gaande van een premie van 20% van het loon, i.v.m. de groei van het aantal
bejaarden. slechts een premiestijging van 26%  van het loon per jaar.

c.  Krol, B.: Veroudering van Nederland  rond 1980 voltooid,   in: Op Leeftijd,
juli/augustus 1965, blz.92. In 1965 is het bejaardenpercentage in Nederland
9,5%; in 1980 wordt dit 10,5% en in het jaar 2000 zal dit 9,9% bedragen.

1)  Hey, J.P. de: Structurele verhoging van de  A.O.W. ? in: Economisch Statistische
Berichten. 22 mei 1963, blz.494 e.v.
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Wij kunnen o.i. slechts drastisch verandering brengen in de verhou-
ding actieven t.o.v. de bejaarden door de pensioneringsgrens anders te
leggen, daar de kwantitatief belangrijkste klasse der bejaarden net  bo-
ven de pensioneringsgrens van 65 jaar ligt  1). In verband  met deze pen-
sioneringsgrens is het opmerkenswaard,  dat door de Commissie  Geor-
ganiseerd Overleg inzake de nieuw ingevoerde Pensioenwet voor de
ambtenaren een zogenaamd functioneel leeftijdsontslag erkend wordt.
M.a.w. vervroegde pensionering is mogelijk in verband met bijzonder
verrichte werkzaamheden 2). Deze flexibele pensionering wordt dus
nagestreefd door die groepering die qua pensionering toch al de af-
gunst zou kunnen opwekken van de andere groeperingen. Deze andere
groeperingen zouden waarschijnlijk al blij zijn, als zij een welvaart-
vast pensioen gegarandeerd zouden krijgen, desnoods ten koste van
een verhoogde pensioneringsleeftijdl

ad b.

In de huidige omstandigheden menen wij als ideaal-situatie te mogen
stellen dat een echtpaar bij pensionering 70% van zijn gemiddeld of
laatst verdiende loon moet kunnen behouden, terwijl een alleenstaan-
de + 2/3 deel van het inkomen van een echtpaar zou moeten kunnen
hebben. M.a.w. een echtpaar ontvangt 70% van het gewezen inkomen,
terwijl twee alleenstaanden 90% van het gewezen inkomen ontvangen.
Daar per 1 januari 1963 het aantal gehuwde bejaarden 618.938 per-
sonen bedroeg en het aantal niet-gehuwden 488.498 personen 3) staan
de gehuwden ten opzichte van de niet-gehuwden in een verhouding van
56% : 44%.

Conclusie:
56% gehuwde bejaarden betreffen (56% van 26%)  =  14*% van de actie-

ve bevolking en 44% niet-gehuwde bejaarden betreffen (44% van 26%)
= 11*% van de actieve bevolking.

Deze 14*% moet 70% van zijn inkomen houden ofwel   10,15 Y
De 11*% moet 909 van zijn inkomen houden ofwel   10,35 Y

totale kosten dus   20,5  Y 4).
Rekening houdende met 4% administratiekosten  (4% van 20,5  = 0,8 Y)

1)  Langman, H.J.: Structurele verhoging van de  A.O.W. ? in: Economisch Statisti-
sche Berichten, 17 juli 1963, blz.682

2) Brabants Nieuwsblad dd. 10 juli 1964
3)  Verslag  van het Mondeling Overleg over onderwerpen van bejaardenzorg. Rijks-

begroting over het dienstjaar 1964. zitting dienstjaar 1963-64. nr.7400, Hoofd-
stuk XVI: Maatschappelijk Werk. blz.2

4) WERKHYPOTHESE:
Actieven : Bejaarden = 10 : 1. Als alle bejaarden ofwel gehuwd ofwel alleen-
staand zouden zijn en er zou een totaal macro-economisch inkomen Y verdiend
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en een kleine reservepremie voor onvoorziene omstandigheden, kan
de premie op 22% gesteld worden.

Rekening houdende met onze werkhypothesen inzake de verhouding
van de actieven t.o.v. de niet-meer-actieven, resp. burgerlijke status
van de bejaarden, komen wij nu tot de volgende conclusie:  bij  een  pre-
miebetaling van 22% van het primaire int<omen 1) zou voor ieder de
ideaalsituatie bereikt zijn; een situatie waarin nu reeds de arnbtenaren

of daarmee gelijkgestelde groeperingen verkeren. In deze situatie zou
dan niet meer gemanoeuvreerd behoeven te worden met uitkeringen
uit hoofde van Invaliditeitswet, Algemene Ouderdomswet, Pensioen-
verzekeringen zowel bedrijfstak- als ondernemingsgewijze en levens-
verzekeringsuitkeringen. Bovendien zou het zich beroepen op midde-
len van de Algemene Bijstandswet of charitatieve instellingen, op een
uitzondering na, tot het verleden gaan behoren.

Wij zijn ons bewust dat wij door deze gedachtengang stoten op zeer
sterke tegenstanders, daar men eenmaal gevestigde toestanden niet zo
gemakkelijk kan ombuigen. Wij krijgen hier primair te maken met het
probleem der gevestigde premiegrens  (d.w.z. het heffen van premie tot
een bepaalde hoogte van het inkomen), daar in onze redenering geen
plaats meer is voor een dergelijke grens. Bij de invoering der A.O.W.
is namelijk een premiegrens ingevoerd, daar anders de hogere inko-
mens een te grote solidariteitspremie zouden betalen. Dit standpunt
was te verdedigen daar de A.O.W, een z.g. 'flat-rate' pensioen is,
d.w.z. ieder krijgt, ongeacht de hoogte van de premiebetaling, eenzelf-
de uitkering in tegenstelling tot onze visie waar ieder pensioen krijgt
afhankelijk van het in zijn actieve periode verdiende inkomen. In de
Noodwet-Ouderdomsvoorziening, die aan de Algemene Ouderdomswet
voorafging, kende men ook een z.g. 'welstandsgrens'  2). Dit wil zeggen,
boven een bepaald inkomen kon men geen beroep doen op de Noodwet,
hetgeen ook te begrijpen is daar de uitkeringen uit algemene middelen
gefourneerd werden, met welke middelen wij uiteraard zuinig moeten
omgaan. Het is echter niet goed in te zien, waarom men wel redenen
zou kunnen vinden om de welstandsgrens los te laten, zoals bij de in-
voering der A.O.W. geschied is, terwijl dit niet mogelijk zou zijn, w@t
de premiegrens betreft. Een simpel beroep op solidariteit  is,  naar wij
menen, niet houdbaar, daar de solidariteitselementen - zoals wij in het

zijn, dan zouden op een totaal van 20 actieve personen ofwel een bejaard echt-
paar ofwel 2 alleenstaande bejaarden voorkomen. In het ene geval zou 7/10 Y'
als pensioen opgebracht moeten worden; in het andere geval 2 x 0,45 = 9/10 Y'.
(Y' = micro-economisch inkomen)

1) Onder primair inkomen verstaan wij het inkomen der actieve bevolking vJr
herverdeling is toegepast.

2)  Vermeer, M.: De Algemene Ouderdomswet  en de Ondernemingspensioenen,  Den
Haag 1956, blz.9
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voorafgaande gezien hebben - te veelzinnig zijn. Voorwaarde voor het
laten vervallen van de premiegrens is slechts, dat men de gedachte
aan een 'flat-rate' uitkering loslaat.

Vervolgens hebben wij te maken met de voorgestelde algemene pre-
mieheffing van  229, die volgens tegenstanders verdacht  veel zal lijken
op een soort directe belasting, fraaier onder de naam 'bijdrage' bekend.
Het komt ons voor dat dit argument reeds door bepalingen uit het ver-
leden alle kracht is ontnomen, immers, 'vrij van A.O.W.-premie zijn
zij die gegronde gemoedsbezwaren hebben. Het verschuldigde premie-
bedrag wordt echter als ...... belasting ingevorderd' 1).

Ten slotte horen wij in gedachten reeds als bezwaar naar voren
brengen, dat de consequentie van een door ons voorgestelde oplossing
zou zijn dat enerzijds enorm hoge pensioenen uitgekeerd moeten wor-
den 2), die toch niet geconsumeerd worden en daardoor onnuttig zijn,
terwijl anderzijds deze regeling dermate kostbaar is, dat zij praktisch
onuitvoerbaar is, nog daargelaten wat er moet gebeuren met al diege-
nen die nu hun brood verdienen in sectoren, die door ons in feite uit-
geschakeld worden.

Wat de hoge pensioenuitkeringen betreft, werkt dit argument juist in
ons voordeel: juist omdat inderdaad deze uitkeringen niet totaal gecon-
sumeerd zullen worden, zal het niet-geconsumeerde deel, als besparing
op de kapitaalmarkt aangewend kunnen worden om de zo noodzakelijke
investeringen mogelijk te maken. In het hierna volgende zullen wij dit
met cijfers nader uitwerken. De vraag of ons voorstel inzake de pen-
sionering te kostbaar is, is niet zo gemakkelijk te beantwoorden, im-
mers 'te kostbaar' wil zeggen dat wij de opbrengst van een dergelijke
regeling niet in verhouding vinden met de hieraan bestede kosten: aan
de hand van cijfers zullen wij ook deze kwestie nader uitwerken.  Voor-
uitlopende op de uitkomsten, willen wij echter nu reeds stellen dat de
grond van dit economisch keuzeprobleem in feite een mentaliteitskwes-
tie is met als kardinale vraag: 'Gunnen wij onze bejaarden die levens-
standaard, als waarin wij graag zelf willen verkeren, en zo ja, willen
wij  hieruit  dan de consequentie trekken ?'

Het veronderstelde derde tegenargument, inzak'e het mogelijk ver-
wekken van werkloosheid, achten wij niet relevant; immers de pensioen-
uitkeringen worden technisch gesproken slechts op andere leest ge-
schoeid, hetgeen geen minder-werk zal meebrengen, uitgezonderd  even-
tueel in de levensverzekeringenbranche waar in onze visie + 400 mil-
joen minder aan administratiekosten zal geind worden. Met e-en beroep

1) Alsvoor, blz.22
2) Volgens de Adviezen voor Personeelsfondsen neemt overigens het aantal pen-sioenmaatregelen, die in het geheel geen maximumnorm kennen, de laatste tijd

toe. Zie: Ondernemingspensioen, Den Haag 1963, blz.22
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T a b e l   69

Verhouding van de nationale besparingen t.o.v. het Nationaal Inkomen

Nationaal Inkomen Nationale Kolom Il
jaar (netto) tegen Besparingen in % van kolom I

marktprijzen 1)
I                                   II

1955 27.528 5.479 209

1956 29.587 5.111 17%

1957 32.040 6.036 19%

1958 32.407 6.159 19%

1959 34.735 7.256 21%

1960 38.823 8.823 23%

1961 40.610 8.630 21%

1962 43.040 8.340 19%

T a b e l   70

Het Nationaal Inkomen uitgedrukt in het beschikbare gezinsinkomen

Nationaal Inkomen
Beschikbaar Kolom II

Jaar (netto) tegen
gezinsinkomen in % van kolom I

marktprijzen
I                                   II

1955 20,397 27.528 135%

1956 21.776 29.587 136%

1957 23.137 32.040 138%

1958 24.336 32.407 133%

1959 25.259 34.735 138%

1960 28.222 38.823 138%

1961 29.350 40.610 138%

1962 31.200 43.040 138%

1) C.B.S.: Nationale Jaarrekeningen, 1962, tabel 20
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op de compensatietheorie van de klassieke school zal echter een groot
deel van deze gederfde 'produktie' in andere verzekeringstakken kun-
nen worden opgevangen, terwijl het eventueel resterende deel inder-
daad genivelleerd zal moeten worden door het aantrekken van ander
werk. In een maatschappij, waar de technische vooruitgang overigens
slechts gehandhaafd kan worden door grotere produktiviteit, zal het
vinden van werk nauwelijks een moeilijkheid genoemd kunnen worden
en zelfs wanneer dit wel het geval zou zijn, zouden wij durven stellen,
dat dit offer ruimschoots opweegt tegen het geluk van die groep, welke
+ 10% van onze samenleving uitmaakt.

Laten wij terugkeren tot onze beloofde cijfers:
a. inzake de besparingen uit pensioenuitkeringen;
b. afweging van de door ons voorgestelde regeling ten opzichte van de

nu bestaande regelingen.

ad a.

In  de  aanvang  van deze paragraaf hebben wij, ons conformerende  aan
Bosman, gesteld dat + 1/7 gedeelte van de nationale besparingen bij
overgang van fondsvorming naar omslag mogelijk niet bespaard zullen
worden. Hierin is echtbr niet de mogelijkheid verdisconteerd, dat de
bejaarden zelf - indien hun pensioenen groot genoeg zijn - ook kunnen
sparen, zodat deze wegvallende besparingen, waarvan hierboven sprake
is, weer voor een gedeelte tenietgedaan worden. Wij zullen trachten
dit gedeelte te kwantificeren.

Om een inzicht te krijgen in de verhouding van de nationale bespa-
ringen ten opzichte van het Nationaal Inkomen (netto) tegen marktprij-
zen, hebben Wij tabel 69 opgesteld 1).

Conclusie: De nationale besparingen zijn +20%  van het Nationaal  In-
komen tegen marktprijzen.

Het Nationaal Inkomen (netto) tegen marktprijzen hebben wij vervol-
gens uitgedrukt in het beschikbare inkomen der gezinnen: tabel 70 2).

Conclusie: Het Nationaal Inkomen  is  +  137%  van bet beschikbare  ge-
zinsinkornen.

Vervolgens drukken wij de besparingen van het beschikbare gezins-
inkomen 3) uit in het gezinsinkomen (zie tabel 71) 4).

Conclusie: Van het beschikbaar gezinsinkomen wordt + 1/8 deel be-
spaard.

1) Het nationaal inkomen, netto, tegen marktprijzen bestaat uit het totaal der be-
loning van de onderscheiden produktiefactoren exclusief afschrijvingen en prijs-
verlagende subsidies, inclusief indirecte belastingen.

2) C.B.S.: Nationale Jaarrekeningen, 1962, tabel 4, blz.59
3) Het beschikbaar inkomen betreft de som der inkomens na herverdeling, dus zo-

wel van de actieve als niet-meer-actieve bevolking.
4) C.B.S.: Nationale Jaarrekeningen, 1962, blz.58
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T a b e l   71

Besparingen van het beschikbare gezinsinkomen

Beschikbaar Kolom II
jaar Besparingen

gezinsinkomen in % van kolom I
I                                II

1955 20,397 2.679 13%

1956 21.776 2.230 10%

1957 23.137 2.489 11%

1958 24.336 3.294 14%

1959 25.259 3.012 12%

1960 28.222 4.053 14%

1961 29.350 3.660 12%

1962 31.200 3.720 12%

In de door ons voorgestane regelingen vertonen de pensioenuitkerin-
gen dezelfde inkomensspreiding als die der actieve bevolking.  Daar de
premie-ontvangsten volgens het omslagstelsel in hetzelfde jaar pen-
sioenuitkeringen ·worden, terwijl deze uitkeringen  2 2%  v a n  h e t   p r i-
maire inkomen beslaan, ligt het inde rede dat van deze pensioen-
uitkeringen ceteris paribus ook 1/8 gedeelte bespaard wordt. M.a.w.
de  besparingen uit pensioenuitkeringen omvatten  +3%  van   d a n  be-
schikbare gezinsinkomen, welke besparingen gebruikt kunnen worden
voor investeringsdoeleinden.

Daar overgang van fondsvorming naar omslag mogelijk een niet-
besparen gelijk aan 1/7 deel der nationale besparingen zal veroorza-
ken en rekening houdende met het geconstateerde feit dat de nationale
besparingen ongeveer 1/5 deel van het Nationaal Inkomen uitmaken,
terwijl het Nationaal Inkomen op zijn beurt weer + 137% van het be-
schikbare gezinsinkomen beslaat, kan berekend worden dat de mo-
gelijk wegvallende besparingen  + 4% van het n u beschikbare gezins-
inkomen uitmaken.

Aannemende dat ons pensioneringsvoorstel gerealiseerd zou worden,
zijn wij uitgegaan van de gedachtengang, dat bij een beschikbaar inko-
men van + 30 miljard gulden (Zie tabel 71), hiervan + 1-& miljard (zie
hieronder ad b) voor investeringsdoeleinden opgebraEht moet worden.
Het gevolg hiervan is dat het n u beschikbare inkomen t.0.V.  het  d a n
beschikbare inkomen staat in verhouding van 100 :  95. De consequentie
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hiervan is, dat verwacht mag worden dat de besparingen  van  het  d a n
beschikbare inkomen iets minder dan 3% zullen zijn.

Per saldo veroorzaakt een overgang van fonds naar omslag dus
slechts een mogelijk wegvallende besparing van + 1% van het beschik-
bare inkomen. In 1962 zou dit,1 f 300 miljoen tekort aan besparing be-
tekend hebben, ofwel  f  1,40 per produktieve Nederlander per week.

ad b.
Het afwegen van de door ons voorgestane regeling

t.o.v. de nu bestaande regeling:
Daar wij premie heffen over het primaire inkomen, zullen wij eerst

moeten trachten hier een verdeIingssleutel te vinden betreffende het
onderscheiden aandeel der verschillende inkomstencomponenten.

Wij onderscheiden 'arbeidsinkomen' en 'overig inkomen'. Deze  laat-
ste vorm van inkomen wordt door ons veelal betiteld als 'arbeidsloos'
inkomen. In verband hiermede nemen wij de kerngegevens van het
Centraal Planbureau over 1) (tabel 72).

T a b e l   72
Procentueel werknemersaandeel in het Nationaal Inkomen

Jaar: 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

%: 66,7 68,0 69,2 70,3 68,2 67,3 69,4 71,2

Wij komen aldus tot de conclusie dat het 'arbeidsinkomen' t.0.V. het
'overig inkomen' staat in een pral<tische verhouding van 2 : 1.

In de door ons bepleite regeling zou nu (uitgaande van het jaar 1962)
de situatie ontstaan, die in tabel 73 is weergegeven (bedragen in mil-
joenen guldens).

T a b e l   73

INKOMSTEN
Totaal: 7.729 (22% van het primaire inkomen)

Produktiesfeer Consumptiesfeer

Premie-opbrengsten   1/3 x 7.729 =   2.909  2/3 x 7.729 = 4.820

Premie-uitgaven:
besparingen 1/8 x 7.729 = 966

consumptie-uitgaven 7/8 x 7.729 = 6.763

1) Centraal Planbureau: Centraal Economisch Plan 196/ 's-Gravenhage. april
1965, blz.176
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Indien wij de voorgestelde pensioensituatie vergelijken met de hui-
dige situatie, dan krijgen wij het beeld dat in tabel 74 wordt weergege-

ven (eveneens in miljoenen guldens).

T a bel 74

Produktiesfeer Consumptiesfeer
INKOMSTEN

huidige situatie 2.748 2.634

1-     160 miljoen + 2.200 miljoen
voorgestelde situatie 2.909 meer 4.820 meer

opgebracht opgebracht

UITGAVEN

huidige situatie 2.327 3.055

+  1.360 miljoen + 3.700 miljoen
voorgestelde situatie 966 minder 6.763 meer

uitgegeven uitgegeven

Dus bij voorgestelde   + 1.500 miljoen + 1.500 miljoen
situatie: minder uit te geven meer uit te geven

dit roept een
dit roept een overdrachtsprobleem

investeringsprobleem van actieven naar
OP passieven op

Conclusies:
1.  In de produktiesfeer  moet 160 miljoen gulden meer opgebracht  wor-

den t.b.v. premies  en kan bovendien 1.360 miljoen gulden minder
uitgegeven worden. Dit roept een investeringsprobleem op van 1*
miljard gulden. De berekende 300 miljoen tekort aan besparingen  1)

zi jn  in  de 1.360 miljoen reeds verdisconteerd.

2.  In de consumptiesfeer moet, wanneer de voorgestelde regeling aan-
vaard zou worden, 2,2 miljard meer opgebracht worden, maar wordt
ook 3,7 miljard meer uitgegeven.
Per saldo wordt dus 1,5 miljard meer uitgegeven, hetgeen juist  het
bedrag is, dat door het bedrijfsleven niet meer uitgegeven zou kun-
nen worden.

1) De mogelijk wegvallende besparingen berekenden  wij  voor het jaar 1962 op +
1400 miljoen gulden. De additionele besparingen uit de pensioenuitkeringen heb-
ben wij bepaaldop 966 miljoen gulden. Het verschil, zijnde + 400 miljoen gulden,
zou  volgens onze berekeningen ongeveer gelijk moeten  zijn  aan  +  1%  van  het  be-
schikbaar inkomen. hetgeen blijkens de gegevens op + 300 miljoen gulden gesteld
kan worden. Het optredende verschil van + 100 miljoen gulden is te verklaren
uit het feit, dat wij met afrondingen gewerkt hebben.
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3.  In de door ons voorgestane regeling  zou  dus een verschuiving plaats
vinden. In plaats  van 1,5 miljard uitgaven voor investeringsdoelein-
den zouden nu 1,5 miljard guldens uitgegeven worden voor consump-
tiedoeleinden, m.a.w. + 18% der nationale besparingen zouden aan
hun investeringsdoel wo den onttrokken ten behoeve  van de consump-
tie. Daar het de taak der moderne ondernemer is om de welvaart
te handhaven 1), waardoor de technische vooruitgang bestendigd  kan
blijven,  zal het noodzakelijk gevolg hiervan  zijn dat hij zijn investe-
ringen geli jke tred moet laten houden  met de toename der bevolking,
hetgeen neerkomt op vermeerdering der arbeidsproduktiviteit, zo
mogelijk door het invoeren van arbeidbesparende methodes. Hij zal
dit echter alleen kunnen, wanneer zijn kapitaal niet wordt aangetast.
Het gevolg hiervan is dat de werknemer door zijn produktiviteit deze
technische vooruitgang alleen zal kunnen realiseren, wanneer hij de
werkgevers - zover als hem dit mogelijk is - in staat stelt hun in-
vesteringprogram uit te voeren. De consequentie hiervan is dat de
bevolking - die voor het grootste deel uit werknemersgezinnen be-
staat - dus zijn consumptie zodanig zal moeten beperken dat b.v.
door middel van investeringsbelasting 1,5 miljard opgebracht wordt.
Het berekende tekort  van 1,5 miljard t.b.v. investeringsdoeleinden
moet  o.i. dus genivelleerd worden  door de consumptie  met  1,5  mil-
jard te beknotten d.m.v. een investeringsbelasting.

4. Hiernaast vindt nog een consumptieverschuiving plaats van de ac-
tieve bevolking naar de niet-meer actieve, hetgeen de actievebe-
volking 2,2 miljard kost (i 4.820 - 2.634 miljoen).

5. Vanzelfsprekend moeten in de consumptiesfeer ook de gelden, die
in de oude regeling opgebracht werden, door blijven stromen, het-
geen neerkomt op een bedrag  van 2,6 miljard (nauwkeurig  2634  mil-
joen).

Via de belastingdiensten zullen de primaire inkomens technisch be-
paald kunnen worden. Bij de zuivere bepaling van het arbeidsloze in-
komen zal o.i. wel rekening gehouden moeten worden met de vervan-
gingswaardetheorie (b.v. wanneer men vroeger eed huis gekocht heeft
voor   f  8.000.- -   en  het nu verkoopt  voor f 40.000.--  kan  men  niet  zeg-
gen dat f 32.000.-- arbeidsloos inkomen is. Bepalend is wat het vroe-
ger gekochte huis nu zou kosten, wanneer het gebouwd zou moeten wor-
den.)

Kardinale vraag is hier of een belasting \ran 22% van het primaire
inkomen redelijkerwijs Op te brengen is.

1) Schouten, D. B.J.: Bezitsvorming door vermogensaanwasdeling, in: De Tijd-
Maasbode, 13 augustus 1964

273



Bij de beantwoording van deze vraag moet eerst gesteld worden dat
in de huidige omstandigheden diegenen met arbeidsinkomen kennelijk
niet bezwaard zouden worden wanneer hun primair inkomen voor 12%
aangesproken wordt.

(24   van 22% = 12%) omdat men dan ook geen particuliere levensver-

zekering met lijfrenteclausule meer behoeft te sluiten. Er dient dus nu
eenmeer-belasting van +1096 van het primaire inko-
m e n te komen. Uitgaande  van een 44-urige werkweek  zou dit neerko-
men  op  4 J  uur   per week arbeid ten behoeve  van de bejaarden.  Als  in
het nabije verleden de vrije zaterdag mogelijk is geworden, terwijl
men nu reeds denkt aan de vierdaagse werkweek, dan lijkt deze 4* uur

..

meer-werken nauwelijks een probleem.
Hierbi j   moet   men   er zich echter  wel van bewust  zijn,  dat nog +  1,5

miljard ten behoeve van investeringsdoeleinden in de consumptiesfeer

opgebracht moet warden. Het bedrag van 1,5 miljard behoeft niemand
af te schrikken, indien wij bedenken dat in 1964 de belastingvoorstel-
len van de liberale Minister Witteveen, een belastingverlichting van
ruim 1 miljard inhielden 1). Indien de bedragen. die betrekking hebben
op deze belastingverlaging aangewend zouden zijn ten behoeve van onze
pensioenvoorstellen, dan zou de investeringsbelasting al voor 2/3 deel
opgelost zijn. Overwegende dat in een welvaartsstaat ook gezinnen be-
langrijke investeringsuitgaven doen voor duurzame consumptiegoede-
ren,  behoeft deze druk niet als dwangmaatregel ondergaan te worden.
In het uiterste geval zal echter - zoals wij hiervoor geconstateerd
hebben - een investeringsbelasting ter grootte van 1,5 miljard geheven
moeten worden, hetgeen een extra belasting van + 7% van het primaire
inkomen betekent  2).   Indien  wij  deze  7% uitdruiken in man-uren per
week, dan komt dit neer op ruim 3 uren.

Conclusie
Indien, uitgaande van de situatie 1962, per week per persoon 7J uur

meer gewerkt zou worden, dan zou hiermee gekocht kunnen worden
een 70  c.q. 45% welvaartsvast pensioen op 'final-pay' basis, afhanke-
lijk van de vraag of de bejaarde gehuwd dan wel ongehuwd is; een hier-
mee samenhangend investeringsprobleem is door deze extra arbeid
eveneens opgelost.

1) Zie De Tijd-Maasbode d.d. 20 augustus 1964
2) Indien 2,2 millard 10% is, dan is 1,5 miljard 6,8%.
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Indien wij rekening houden met het feit dat door de optrek van de
A.O.W.   tot   het z.g. sociaal minimum reeds  ruim  1  miljard  van  de  to-
tale last van 3,7 miljard gerealiseerd is, dan betekent dit, dat nog een
extra last van + 12% van het primaire inkomen te realiseren blijft, of-
wel + 5* uur meer-arbeid per week per produktieve persoon.

De gemiddelde pensioensituatie in 1962 is in tabel 75 in overzicht
gebracht.

T a b e l   75
Gemiddelde pensioensituatie in 1962

Primair inkomen
I .

Pensioensituatie voor 65 jaar na  65  jaar  1)

gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd

gemiddeld in 1962 100% 100% 27% 17%

door ons voorgesteld 100% 100% 70% 45%

Uit deze tabel kunnen wij het volgende afleiden:
De pensioenen worden, indien ons voorstel geaccepteerd zou worden,

- t.o.v. de situatie in 1962 - meer dan verdubbeld. Voor deze verdub-
beling  moet een productiviteitsoffer gebracht worden van 7 + uur per
week per actief-werkende. Rekening houdende met de plaatsgevonden
optrek van de A.O.W. tot het z.g. sociaal minimum is echter + 5  uur
meer-produktie voldoende.

Wij kunnen nu het volgende concluderen:
In de huidige pensioensituatie (1966) verliest de gehuwde bejaarde

gemiddeld 63% van zijn primaire inkomen, terwijl de ongehuwde be-
jaarde zelfs + 76% verliest. Uitgaande van de idee uat een verlies van
30% resp. 55% 'normaal' is voor een gehuwde resp. ongehuwde be-
jaarde, volgt hieruit dat momenteel de gehuwde bejaarde + 339 extra

1) 111 het yoorgaande hebben wij berekend, dat voor 70% resp. 45% pensionering
(gehuwd resp. ongehuwd) 1 6,8 miljard gulden nodig is. Er wordt in 1962 slechts

2,6 miljard uitgegeven. Welnu: 6.8 x X= 2,6; X= 13/34; 70 x 13/34 = + 27%;
45 x 13/34 = + 17%. M.a.w. de gehuwde bejaarden ontvangen gemiddeld + 27%
van hull voormalige beschikbare inkomen als pensioen. terwijl de ongehuwde
bejaarden + 17% ontvangen! Rekening houdende met het bereiken van het z.g.
sociale minimum van de A.O.W., kan berekend worden dat deze percentages
voor gehuwde resp. ongehuwde bejaarden luiden 37% c.q. 24%.
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gekort wordt, terwijl dit voor de ongehuwde bejaarde + 21% is. Deze
extra 'kortingen' zouden teniet gedaan kunnen worden, doordat de ac-
tieve bevolking 12%  van zijn primaire inkomen als extra last opbrengt,
hetgeen een meer-arbeid  per  week per persoon  van  + 5+ uur impli-
ceert. In het licht van deze 'kortingen' kan men zichin gemoede af-
vragen, waarom  men  het w e l a c c e p t e e r t  dat de gehuwde bejaarde
+ 33% extra van zijn inkomen verliest - de ongehuwde + 20%, terwijl
het onaanvaardbaar zou zijn dat de actief werkende + 12% van
zijn inkomen 'verloren' zou zien gaan.

'Mater et Magistra' bepleit een delen in de toenemende welvaart
door allen: 'De welvaart van een volk wordt niet afgemeten naar het
totaal van de goederen,  maar naar de verdeling dier goederen...    '  1).
Een beroep op het feit dat de fatale grens van 12% van het primaire
inkomen ten laste van de werknemers, ten behoeve van sociale voor-
zieningen niet overschreden mag worden, achten wij, gezien het boven-
staande, zeer discutabel 2).

1) Steenkamp, P.A.J.M.: in: Sociaal Maandblad Arbeid 5 maart 1963, blz.170-171
2)  a. Kroniek Sociale Verzekering, in: Sociaal Maandblad Arbeid, 5 december  1965,

De WERKNEMERSPREMIE kan als volgt berekend worden:
Oorspronkelijke last  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     12,30%
(De Onderneming. jrg. 14,4 januari 1964. blz.21)
Premieverhoging 2,996 - 0,35% .  .  .  .  .  .  .  .  . . 2,55%  
(Minister Veldkamp in Ruim Zicht, 11 juni 1964, blz.3; So-     -
ciaal Maandblad Arbeid, 5 oktober 1964, blz.652-654)

totaal 14,85%
De WERKGEVERSPREMIE bedraagt:

Oorspronkelijke last 28,1% - 12,39   .   . . 15,80%
(De Onderneming, jrg.14,4 januari 1964, blz.21)
Stijging ziekenfondspremie  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . . 0,40%
Stijging ziektewetpremie . 1,60%
Stijging K.W.L.-premie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      0,30%
Stijging Interim Invaliditeitspremie  .  .  .     .  .  . . 1,80%
Stijging A.O.W./A.W.W. 0.95% +
(Sociaal Maandblad Arbeid, 5 oktober 1964, blz.652-654)

totaal 20,85%
Daling premie Werkloosheidswet -0120   -

totaal 20,65%
b. Woestijne, W.J. van de: De herverdelingsaspecten van de sociale verzeke-

ring, in: Sociaal Maandblad Arbeid, 5 juni 1965, blz.404: 'Als stimulans voor
extra prestaties, hetzij kwantitatief of kwalitatief, werkt voor velen alleen
het verschil van wat zij netto in handen krijgen. De typische herverdelings-
elementen in ons inkomenssysteem kunnen een negatieve invloed op de be-
reidheid tot extra prestaties vormen. Zij zullen dit ook doen, als bij de ar-
beider het streven naar een gemakkelijk leven overheerst boven het streven
naar een hoger inkomen. Of dit het geval is, hangt enerzijds af van de men-
taliteit van de arbeider, anderzijds van zijn bestedingspatroon. Als herver-
deling leidt tot vermindering van produktie. is de economische grens van de
herverdeling bereikt.'
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Men kan deze materie ook als volgt benaderen: door technische  voor-
uitgang krijgen wij per jaar een gemiddelde meerprodulate  van  + 41%
van het primaire inkomen. Indien de actieve bevolking  2  a  3 jaar foveel
zelfbeheersing op zou kunnen brengen dat zij de vruchteh van de tech-
nische vooruitgang naar de bejaarden schuift, dan is het probleem op-
gelost.

De vraag hoe de verdeling der lasten (22%) zal moeten zijn (rijk/
bedrijf/werknemer) is in feite onbelangrijk, omdat de actieve bevol-
king toch zelf de lasten zal moeten dragen. Indien de werkgever de
lasten voor zijn rekening neemt, kunnen wij dit een verkapte loons-
verhoging noemen. Door de interne concurrentieverhoudingen zullen
deze soort bijdragen vanzelf resulteren in lagere lonen ten opzichte
van die werknemers die de premie zelf betalen. Wij hebben dit in het
recente verleden bij het Rijk gezien: het Rijk nam de premie A.O.W.
voor haar rekening, maar vanzelf verviel de A.O.W. compensatie voor
de ambtenaren.

Een kardinale vraag bij de door ons voorgestelde pensioenregeling
is, ofde Staat, aangespoord door vakorganisaties en gestimuleerd door
werkgevers, elke burger een welvaartvast pensioen wil garanderen.
Risico zit o.i. in deze garantie nauwelijks; er wordt immers niet om
waardevast pensioen gevraagd 1   Immers,  bij een welvaartvast pensioen
draagt de actieve bevolking de lasten voor de niet-meer actieven. Uit
het voorgaande cijfervoorbeeld is wel gebleken dat de lasten der wel-
vaartvaste pensioenen door de grote massa der bevolking zelf 04ge-
bracht moeten worden. Naar onze mening is het accepteren van een
dergelijke last de demonstratie van ware zelfverantwoordelijkheid. De
lasten afwentelen op een relatief kleine groep zeer-welvermogenden
heeft geen zin en is ook geen uiting van zelfverantwoordelijkheidl Een
dergelijke lastenafwenteling zal slechts afbreuk doen aan onze eigen
mogelijkheid tot voortbrenging van finaalgoederen, waarmee onze  /el-
vaart staat of valt. Om de kosten van de regeling zo klein mogelijk te
houden, kunnen de premies het beste door de belastingdiensten geind
worden, terwijl ook een reconstructie van het inkomensverleden het
beste door deze diensten kan geschieden.

De consequentie van de door ons voorgestelde regeling is een in-
terne consumptieverschlliving, met behoud der maatschappelijke pro-
duktie, waarbij wij ook de noodzakelijke uitbreidingsinvesteringen
voor ogen hebben. Wat de produktiehuishouding betreft kan men zich
in dit verband afvragen of men de sociale functie van kapitaal onder-
schrijft. De consequentie van het aanvaarden van deze sociale functie
is, dat het kapitaal alleen aangewend behoort te worden ter instand-
houding van onze produktiecapaciteit, waarbij de vraag naar autonomie
zinloos wordt. De verantwoordelijkheid van het staatssocialisme of
van de liberaal-kapitalistische ondernemer is in onze huidige maat-
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schappij immers van dezelfde orde: in beide opvattingen dient de pro-
duktiecapaciteit van de maatschappij in stand gehouden te worden.

Met Schouten zijn wij van mening dat het kapitaalrendement zijn ont-
staansgrond heeft in een offer dat door alle consumenten gebracht is,
terwijl het doel van het kapitaalrendement de financiering van de na-
tionale groei van onze kapitaalgoederenvoorraad is, welke groei van be-
lang is voor iedereen. Consumptie van het kapitaalinkomen is slechts
verantwoord wanneer de gemeenschap het recht op een redelijk inko-
men, als men niet meer kan werken, niet zou erkennen 1).In deze z.g.
moderne groeitheorie - welke een tegenhanger is van de z.g. statische
economie, een theorie die denkt in termen van Romeins eigendoms-
recht - geeft Schouten geen antwoord op de vraag wie dan de beschik-
kingsmacht over de nationale kapitaalgoederenvoorraad in handen moet
krijgen. Hoewel ook wij hier geen exact antwoord op durven geven,
menen  wi j dat beroepsgroepenvertegenwoordiging op basis van deskun-
digheid, de verantwoording zal moeten dragen (zie hoofdstuk IV).

Steun voor ons standpunt menen wij ook te vinden in de theorie van
Teilhard de Chardin die tot de conclusie komt dat alle middelen  (werk-
tuigen), waarover de mensheid beschikt, een organisch geheel vormen:
'une seule grande machine organisee'. De mensheid, die wij zo dik-
wijls verdelen in bezitters (rijken) en niet-bezitters (armen), zal vol-
gens  Teilhard de Chardin  in de toekomst verdeeld worden enerzijds  in
l'esprit bourgeois', mogelijk vergelijkbaar met Galbraith's 'conventio-

nal  wisdom'. en anderzijds de 'ouvriers de la terre', die zich zullen
ontwikkelen  tot 'une immense machine a penser', tot uitdrukking ko-
mend in ons bepleite deskundigheidsoverwicht 2).

Wat zal het resultaat zijn van aanvaarding van het
beginsel der welvaartvaste pensioenen voor ieder?

Onzes inziens zal het gevolg zijn dat ieder een materieel welver-
zorgdeoudedag heeft, ongeacht of men werknemer, kleine zelfstandige,
werkgever of beoefenaar  van een vrij beroep  is. Een dergelijke pensio-
nering zal, menen wij, een ideale vorm van bezitsspreiding genoemd
mogen worden. Het verzet van diegenen die niet  met een dergelijk 'denk-
beeld mee kunnen gaan komt o.i. voort uit een niet-goed-begrepen eigen
belang, waardoor de individuele component  van de mens in feite niet tot
volle wasdom kan komen, benevens uit het niet aanvaarden van gemeen-
schapsverantwoordelijkheid, waardoor in feite de sociale component
der mens ontkend wordt.

1) Schouten,  D.B.J.: Over lonen. prijzen, winsten en de eigendom  van de nationale
kapitaalgoederenvoorraad, in: Economie, november 1964. blz.62, 63

2)  Vroenhoven.  F.J.W. van: Teilhard de Chardin  en de maatschappelijk-economi-
sche ontwikkeling. in: Annalen van het Thijmgenootschap, mei 1965, blz.3 en 4
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Opmerkenswaard is overigens dat de lagere en middenklasse der
werknemers evenals de ambtenaren of daarmee gelijkgestelden reeds
langere tijd een premie van  22% of meer opbrengen  voor hun pensioen-
voorzieningen 1), in het totaal kader van de gewezen Invaliditeitswet,
A.O.W., bedrijfspensioen en/of levensverzekeringspremie.

Het verschil is hierin gelegen, dat de eerst bedoelde groep uit de la-
gere en middenklasse, nominale pensioenen voor hun bijdrage tou-
cheert, terwijl de ambtenaren voor dezelfde bijdrage welvaartvaste
pensioenen  kri jgen ! Wij willen de welvaartvastheid  aan de ambtenaren
niet ontnemen, maar er ons wel aan optrekken met een beroep op het
feit dat iedere burger gelijke rechten heeft en dat de niet-ambtelijke
arbeid niet lager gewaardeerd behoeft te worden.

Bovendien zien wij niet in dat, wanneer de lagerbetaalde groepen een
bepaalde procentuele premie op kunnen brengen, dit dan niet moge-
lijk zou zijn voor de beter en best gehonoreerde groepen; o.i. ligt het
vraagstuk alleen moeilijk voor diegenen  met  zeer  lage of midden-grote
inkomens. De zeer-lage inkomens kunnen bezwaarlijk een extra last
van 12% van hun primaire inkomen aanvaarden, terwijl het eveneens
een bekend feit is, dat de druk der directe belastingen voor de midden-
groepen in verhouding tot de andere inkomensgroepen ook als 'zeer
zwaar' gevoeld wordt. Wij zouden hier overigens direct tegenover wil-
len stellen dat het, uit welbegrepen eigenbelang, voor niemand een be-
zwaar kan zijn om extra uren te maken, waarvoor men geen directe
honorering krijgt. Om dezelfde reden zou men er geen bezwaar tegen
moeten hebben om enkele jaren op hetzelfde inkomensniveau te blijven
staan, terwijl de vruchten  van de technische vooruitgang naar de groep
der bejaarden gestoten wordt.

Een werkelijke moeilijkheid kan hierin gelegen zijn, dat men bij di-
recte invoering der voorgestelde regeling geen meer-werk kan ver-
richten omdat er ebnvoudig geen extra  werk te verrichten is. Technisch
kandeze moeili jkheido.i. worden opgelost door b.v. de druk der directe
belastingen aan de voet en in het midden te verminderen ten koste van
de andere inkomensgroepen.

Wij stellen ons overigens niet voor dat de actieve bevolking ener-
Zijds zo sociaal-bewogen zal zijn met de benarde financi6le situatie
der bejaarden en anderzijds zo goed hun eigen belang zal onderkennen,
dat een door ons voorgestelde regeling met vreugde begroet zal wor-
den  2).  Naar onze mening kan alleen de Overheid als hoedster van het
algemeen belang deze visie realiseren door een algemene verplichting
op te leggen om deze regeling gefinancierd te krijgen. Belastingen wor-

1) Depensioenen vande ambtenaren,  in: De Onderneming,  Den  Haag, 28 april  1964,
blz.273: De totale pensioenpremie, die aan het A.B.P. wordt betaald, is 24%.

2) Hier moet wel opgemerkt worden, dat de bepleite regeling nog niet het niveau
bereikt van wat de ambtenaren en daarmee gelijkgestelden nu reeds bezitten.
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den ook niet vrijwillig afgedragen, maar worden toch geheven, omdat
zij noodzakelijk zijn. Welnu, indien de uitgaven ten behoeve van pen-
sioenen ook als een noodzakelijkheid erkend zouden worden, zouden zij
op dezelfde titel afgedwongen kunnen worden.

Zodoende wordt deze pensioneringslast een politiek probleem in
plaats van een macro-economisch probleem! Indien de lasten sociaal-
politiektoch te hoog zouden  zijn,  dan  kan o.i. het beste overwogen  wor-
den  of het medisch verantwoord  is de pensioenleeftijd te verhogen.  Uit
historische overwegingen kan men de betreffende lasten het beste pre-
mie noemen, omdat de naam 'belasting' mogelijk verweer oproept bij
die groepen, die hier een principieel onderscheid in menen te zien. In
plaats van een principieel verschil, zouden wij het echter een gradueel
verschil 1) willen noemen 2).

h.Nadere analyse van de huidige pensioensituatie in
Nederland

Voor de Nederlandse bejaarden staan een of meer der volgende in-
komstenbronnen ter beschikking:

I. Inkomsten ingevolge de Invaliditeits- en Ouderdomswet van 1919
Il. Inkomsten ingevolge de Vrijwillige Ouderdomsverzekering: V.O.V.

1919
III. Inkomsten ingevolge de Algemene Ouderdomswet A.O.W. 1957
IV. Inkomsten uit ambtelijke of daarmee gelijkgestelde pensioenen
V. Inkomsten uit bedrijfspensioenfondsen

VI. Inkomsten uit ondernemingspensioenfondsen
VII. Inkomsten uit spaarfondsen

VIII. Inkomsten uit levensverzekeringsovereenkomsten
IX. Inkomsten uit kapitaal
X. Inkomsten uit arbeid

XI. Inkomsten uit hoofde van de Algemene Bijstandswet
XII. Inkomsten uit hoofde van de interim-regeling ter zake van inva-

liditeit.

Wij zullen achtereenvolgens de verschillende inkomstenbronnen na-
der gaan beschouwen, hoewel wij - vooruitlopend op deze beschouwin-
gen - nu al moeten mededelen dat helaas niet alle gegevens zodanig ge-
ordend kunnen worden, dat een volkomen gesloten totaal beeld verkre-
gen kan worden.

1) W. Schoonderbeek spreekt in 'Sociale Zekerheid in Nederland', 1948-1958. over
utiliteits- of graduele verschillen. Sociale Zorg, 27 juli 1962, blz.252

2) Het zou treffend zijn om aan de niet-insider van de sociale verzekering, die om
redenen van zelfverantwoordelijkheid geen belasting i.p.v. premie wenst te be-
talen. de vraag te stellen, hoe zijn brutoloon herleid wordt tot nettoloon; o.i.
zou dan ook bij de zeer ontwikkelden, niettegenstaande de principieel gestelde
zelfverantwoordelijkheid, een pijnlijke stilte volgen.
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ad I.
Inkomsten ingevolge de Invaliditeitswet van 1919:

De ouderdomsuitkeringen, voortvloeiende uit deze wet, werpen een
inerkwaardig licht op de waardering van de ouderdom op zich. Blijk-baar werd de ouderdom als een blijvende invaliditeit opgevat.De maximale ouderdomsuitkeringen per jaar bedroegen in:

1959 f 255.--
1960 f  255.--

1961 f 255.--
1962 f 255.--

zowel voor gehuwden als ongehuwden 1).
1963 f 255.--
1964 f 310,--

In 1961 bedroegen de gemiddelde uitkeringen  f  166.- - 2), (exclusief
de ouderdomsrenten uit niet-self-supporting verzekeringen). De ge-
middelde uitkeringen in 1962 kunnen aan de hand van tabel 76 berekend
worden.

T a b e l  76
Aantal uitkeringen in 1962

Aantal ouderdomsuitkeringen ingevolge Invaliditeits-
wet . 318.000

Aantal ouderdomsuitkeringen uit niet-self-supporting
verzekeringen ingevolge de Ouderdomswet .   . . 23.000

Totaal aantal renten  3).     .     .     .     .     .     .     .     .     . . 341.000

Totaal bedrag der uitkeringen 4).     .     .     .     .     .     .     . f 53.000.000

De gemiddelde uitkering per jaar, per persoon of per echtpaar be-
loopt dus f 155.--.
Conclusie

De gemiddelde uitkering  tot  en  met  1963  is + f  160.--.  Daar  in  1964
een verhoging van + 22% ingegaan is  5), mag gesteld worden dat de no-
minale uitkeringen in 1964 op + f 195.-- gemiddeld per jaar kwamen.
De uitkeringen zelf zullen in de toekomst afnemen daar deze wet, toen

1) Sociaal Maandblad Arbeid, juli-augustus 1964, blz.512
2) S.E.R.-Advies inzake een verhoging  van de A.O.W.-pensioenen  tot een sociaal

minimum. Publikatie nr.1, 1964. bijlage VIll, blz.3
3) Statistisch Zakboek 1963, blz.144
4) C.B.S.-gegevens, verkregen in persoonlijke gesprekken  met  de heer J.Zandber-

gen
5) Sociale Verzekering, in: Katholiek Staatkundig Maandschrift, december/jar.uari

1962/1963, blz.350
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de A.O.W.-uitkeringen het z.g. sociale minimum bereikten, opgehouden
heeft te bestaan. Per 1 januari 1965 is dit z.g. sociale minimum een
feit geworden 1). Helaas kan men uit de cijfers niet concluderen, hoe-
veel dubbele uitkeringen er in gezinsverband plaatsvinden.

Indien wij het aantal bejaarden wat inkomsten heeft uit hoofde van
deze wet willen uitdrukken in een percentage van de huidige groep be-
jaarden zouden wij in verband met dubbele uitkeringen het totaal aantal
renten met 10% willen verminderen. Deze correctie is uiteraard arbi-
trair. Zodoende vallen ongeveer 38%  van de bejaarden (exclusief de ge-
huwde bejaarde vrouwen) onder deze wet. Meer dan de helft van deze
groep ontvangen nog uitkeringen uit hoofde van andere bronnen (be-
drijfspensioenfondsen e.d.), zodat tenslotte slechts 16%, buiten  de
A.O.W.-uitkering, alleen inkomsten heeft uit hoofde van de Ouderdoms-
wet van 1919. De toekomstige bejaarden ontvangen uiteraard - wanneer
zij onzelfstandig werkzaam geweest zijn en een niet-ambtelijke werk-
kring hebben gehad - aflopende revenuen uit deze wet. Rekening hou-
dende met het feit dat een relatief groot aantal personen die nu nog niet
bejaard zijn, uit anderen hoofde ook pensioenen zullen ontvangen, kan,
zoals later in deze paragraaf geschied is, berekend worden, dat + 35%
van de huidig actieve groep alleen pensioenen zullen verwervdn via
A.O.W. en de aflopende Ouderdomswet van 1919. Deze pensioenen zul-

1)  Walther.   L.J., Chef Afdeling Invaliditeitswet   bij  de  Raad van Arbeid te Breda:
Interne nota inzake de Liquidatiewet Invaliditeitswetten:
De  liquidatie  van de Invaliditeitswetten geschiedt in twee fasen: 1. gedeeltelijk
(ingaande 1 januari 1965); 2. geheel (ingaande bij het inwerking-treden van de
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering).
ad  1. Premiebetaling wordt  per  1  januari 1965 gestaakt.
ad 2. De ouderdomsrentebetaling wordt geregeld in een afkoopregeling:

* Personen beneden de 35 jaar en zij die minder dan f. 60,- per jaar rente
zouden trekken. zullen hun betaalde premies terugkrijgen.

* Personen boven de 35 jaar tot en met 45 jaar zullen eventueel hun pre-
miebedrag. verhoogd met 31% rente. terugontvangen.

* Alle andere personen behouden hun rechten. In verband hiermee streeft
de Minister naar een geleidelijke verhoging der A.O.W.-uitkeringjn  vier
etappes, n.1. driemaal een verhoging van f. 60.- per jaar, t.w.  bij de aan-
vang van de definitieve liquidatie en resp. na tien en twintig jaar, ge-
volgd door een slotverhoging van f. 120,- per jaar na dertig jaar. Als
deze regeling wordt bedoeld voor verzekerden van 45 jaar en ouder,
dient een verhoging van f. 300.- in 20 jaar voor het A.O.W.-pensioen tot
stand te worden gebracht.

Naast de Invaliditeitswet 1919 kennen we nog de WET VAN TALMA, in werking
getreden op 3 december 1913, die alle ex-loontrekkenden van 70 jaar en ouder
een ouderdomsrente van maximaal f. 3.- per week voor gehuwde bejaarden ga-
randeert. Wij zullen deze regeling verder onbesproken laten en niet meer in
onze beschouwingen betrekken, daar ze als bron van inkomsten irrelevant  is ge-
worden. Tegelijk met de Invaliditeitswet 1919 wordt dit inkomensbestanddeel
geliquideerd.
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len volgens de huidige maatstaven alleen via de Algemene Bijstands-
wet verhoogd kunnen worden (zie schema op blz.302).

ad II.
Inkomsten ingevolge de V.O.V. 1919:

Per persoon per jaar kan men zich verzekeren om een z.g. ouder-
domsrente te trekken van maximaal f  1.080.--  per  jaar  1)  (f 90.--  per
maand, resp. f 20.-- per week).

In 1961 bedroeg het aantal uitgekeerde renten 63.000 2), waarmee
een totaal bedrag  van f 10.000.000 gemoeid was (Ouderdomsfonds  B)  3),
zodat gemiddeld per jaar per persoon was uitgekeerd f 160.--.

Ter adstructie diene tabel 77.

T a b e l   77

Uitkeringen resp. inkomsten van de V.O.V.
(in miljoenen guldens)

Jaren 4) 1958 1959 1960 1961 1962

Inkomsten          12             13             13             14             15

Uitgaven             8               9               9             10             11

Daar de uitkeringen een globaal lineair verloop hebben en rekening
houdende met het feit, dat dit fonds 'self-supporting' is en betrekking
heeft op een vergrijzende bevolking, mag aangenomen worden dat de
gemiddelde uitkeringen per persoon praktisch hetzelfde blijven.

Jammer is dat - evenmin als bij de Invaliditeitswet en Ouderdoms-
wet van 1919 - niet uit de cijfers opgemaakt kan worden hoeveel dub-
bele uitkeringen er in gezinsverband plaatsvinden.

63.000 Personen vertegenwoordigen slechts 7*% van de bejaarden
(exclusief gehuwde vrouwen). Volgens inlichtingen, verkregen op de
Raad van Arbeid te Breda, zou slechts 6% van de actieve bevolking een
V.O.V. gesloten hebben.

1) De maatschappelijk werker op pad. uitgave: Vermande & Zn, 1Jmuiden
2) S.E.R.-Advies inzake een verhoging van de A.O.W.-pensioenen tot een sociaal

minimum. Publicatie nr.1, 1964, bijlage VIII. blz.2
3) C.B.S.: Nationale Jaarrekeningen 1962, tabel 47-48
4) De maatschappelijk werker op pad, uitgave: Vermande & Zn, IJmuiden
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Tabel   78
A

Uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet 1957
(in miljoenen guldens)

Totaal Jaarbedrag JaarbedragAantal Aantal
aantal der der

Jaar 1) A.O.W.-
gehuwden- gehuwden- ongehuwden

ongehuwden Opmerkingen
pensioenen pensioenen

trekkers pensioenen pensioenen
*                *                                 *

1957:  1- 1 738.693 310.055 1.428 427.454 858

1- 7 1.452 876
- loonindex

1- 8 1.524 936 - huurverhoging
1958: 1-11 764.890 322.550 1.584 411.167 972

- loonindex

1959:  1- 1 787.796 333.801 1.584 452.765 972

1960:  1- 4 814.370 346.544 1.794 466.513 1.134 - huur-+mell<prijsverhoging

1961: 1-12 830.087 353.674 1.872 475.069 1.182
- loonindex

1962:  1- 7 850.579 361.579 2.154 487.369 1.362
- verhoging pensioenniveau

met 15%

1- 9 2.388 1.518
- huurverhoging

1963:  1- 1 854.094 362.534 2.454 488.825 1.578
- loonindex
- vooruitlopende op

1964:  1- 1 873.953 370.942 2.754 500.197 1.770
loonindex

- sociaal minimum
1965:  1- 1 900.271 382.117 3.642 515.274 2.550

31-12     ?           ?         3.756        ?         2.628
- loonindex

1966 1- 1     ?           ?       3.846/4.110 ? 2.706/2.892
- loonindex

** **

* Indien men het aantal 'gehuwdenpensioenen' en 'ongehuwdenpensioenen' bij elkaar telt, krijgt men niet
het totaal aantal A.O.W.-pensioenen, omdat er ook nog een relatief aantal z.g. 'halve-gehuwdenpensi-
oenen' uitgekeerd worden, te stellen  op + 2.800 'halve-pensioenen'.

** Brabants Nieuwsblad 4 februari 1966, blz.7



ad III.
Inkomsten ingevolge de Algemene Ouderdomswet 1957:

Van elke bejaarde in Nederland - uitgezonderd zij die gemoedsbe-
zwaren hebben - kan aangenomen worden dat zij uitkeringen krijgen
ingevolge de A.O.W. De uitkeringen over verschillende jaren 1) geven
het beeld te zien, dat tabel 78 weergeeft. Wij willen bij deze tabel de
volgende kanttekeningen maken:
1.  Bij de kolom 'gehuwdenpensioenen'  is door ons de helft van het aan-

tal halve gehuwdenpensioenen bijgeteld.
2.  Het oorspronkelijk uitkeringsbedrag der A.O.W. werd gevonden door

op het maximale bedrag ingevolge de Noodwet Ouderdomsvoorzie-
ning - daar de A.O.W. voor niemand minder-uitkering tot gevolg
mag hebben - 5% te zetten. Bedenkende dat de Noodwetuitkeringen
in letterlijke en figuurlijke zin alleen de ernstige nood lenigde, is
een opslagpercentage van 5% nu niet bepaald een royale uitschieter
te noemen. De verdere verhogingen zijn alleen tot stand gekomen
door koppeling aan de loonindex of ten gevolge  van  huur-  en/of melk-
prijsverhogingen, uitgezonderd de optrek naar het sociale minimum,
hetgeen een zeer redle vooruitgang betekende. Daar de loonindex
progressiever is dan de index van kosten van levensonderhoud is er
ondertussen een reeel grotere leefmogelijkheid gecreeerd.

3.  De A.O.W. -uitkeringen hebben een dekking  van het sociaal minimum
gerealiseerd. Dit sociale minimum is volgens het C.P.B. 2) om-
schreven als aansluitend bij de redelijke gezinsuitgaven  van de Wer-
kende ongeschoolde arbeider in een grote  stad.  Daar men dus de  uit-
kering volgens deze gedachtengang gekoppeld heeft  aan de inkomsten
van een ongeschoolde arbeider, acht men het aldus berekende sociale
minimum, de minimale redelijke uitgaven van een bejaard echtpaar.
Voor een bejaarde alleenstaande acht men het sociale minimum be-
reikt, wanneer deze bejaarde 2/3 van de uitkering van een bejaard
echtpaar ontvangt. Het hoeft o.i. geen betoog dat voor diegenen, die
een hogere maatschappelijke status hebben bekleed dan de onge-
schoolde arbeiders en die dus redelijkerwijs ook een groter inko-

1) a. Sociaal Maandblad Arbeid, juli/augustus 1964. blz.512
b.  S.E. R.- Advies inzake een verhoging  van de A.O.W.-pensioenen  tot een sociaal

minimum. Publicatie nr.1. 1964, blz.42-43. bijlage V. blz.1
c. Vermeer, M.: De Algemene Ouderdomswet  en de Ondernemingspensioenen.

's-Gravenhage 1956, blz.9
2) S.E.R.-Advies inzake een verhoging van de A.O.W.-pensioenen tot een sociaal

minimum. Publicatie nr.1, 1964, bijlage VIII, blz.6

4  *) a.  Cnossen,  D.E.: De discussie  rond de verkrijging van de A.O.W.-uitkeringen
tot een sociaal minimum, in: Diakonia. november  1964,-blz.309

b. Sociaal Maandblad Arbeid, 5 maart 1965. blz.212
c. Brabants Nieuwsblad, 8 januari 1966
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men hebben gehad, niet aangenomen kan worden dat een bovenom-
schreven sociaal minimum ook hun minimum-behoeften zal dekken.
Deze minimum-behoeften zullen, menen wij, altijd groter zijn, zo-
dat ook een dergeli jk sociaal minimum gepaard zal blijven  gaan  met
het reeds eerder door ons omschreven begrip 'secundaire armoede'.

Het sociaal minimum, vgl. het C.P.B.-budget, wordt overigens ook
wel genoemd de maximumgrens van het sociale minimum. De mini-
mumgrens werd gevonden door de gemiddelde uitkeringen volgens de
voormalige Armenwet, ter dekking van het noodzakelijke levensonder-
houd, als uitgangspunt te nemen. Wij achten een inkomensniveau bene-
den het redelijk minimale inkomen van een ongeschoolde arbeider daar-
entegen een ongerijmde onredelijkheid.

Overigens is o.i. het C.P.B.-budget zeer krap te noemen. Bij het
C.P.B.-budget is geen sprake van minimale uitgaven, maar van rede-

lijke uitgaven.   Voor een b e j a a r d e c h t p a a r werden  in  1961  o.a.
de volgende uitgaven de hoogste grens van het sociaal minimum ge-
noemd (uitgedrukt  in    j a a r b e d r a g e n ) :

- huur, water, personele belasting f 600.--
- instandhouding der woning f 15.--

- verwarming en verlichting f 275.--
- schoeisel, inclusief reparatie f  65.--
- ontspanning (exclusief kijkgeld  voor  T.V.,

alsof deze uitgaven  luxe  zijn I) f 195.--
Diegenen, die met deze jaarbedragen kunnen rondkomen, moet men

o.i. honorair inspectrice van de gefusioneerde Nederlandse budget-in-
stellingen maken. Wij zouden deze bedragen daarom liever willen be-
titelen als zeer, zeer minimaal.

ad IV.
Inkomsten uit ambtelijke of daarmee gelijkgestelde pensioenen:

De pensionering komt hierop neer dat elke ambtenaar een welvaart-
vast pensioen op 70% basis volgens het 'final-pay' systeem gegaran-
deerd krijgt, ingaande 1 januari 1966 1).

Deze pensioenregeling zouden wij in het kader van het geheel der
pensioenvoorzieningen, die wij in Nederland kennen, ideaal willen noe-
men,    hoewel   in de betrokken kringen kritiek geleverd wordt  2 ) omdat
degecrederde welvaartvastheid gekoppeld  is aan algemene loonronden,
terwijl in de ambtelijke wereld in feite slechts sprake is van gediffe-
rentieerde loonronden, afhankelijk  van de rang. Bovendien  acht  men  het

1) Wat gaat er gebeuren per 1 januari 1966? in: Levensavond, december 1965
2)  Pensioenmaatregelen.   in: De Gemeentestem, 's-Gravenhage. 22 maart   1963;

29 maart 1963; 5 april 1963; 19 april 1963
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in deze groep een onrechtvaardigheid dat de A.O.W.-uitkering per
dienstjaar 2% gekort wordt, daar men, ofwel direct  ook de volle premie
betaald heeft, ofwel langs indirecte  weg de premie voldaan heeft, omdat
de overheid de premiebetaling overgenomen heeft.

Afgezien van deze kritiek, kan echter gesteld worden dat alleen in
niet-ambtelijke functies nog maar in termen van 'wishful thinking'
over een dergelijke pensionering gemijmerd kan worden. Het door de
ambtenaren dikwijls gebruikte argument dat daarentegen tijdens de
actieve periode belangrijk minder verdiend wordt dan b.v.  in de indus-
tridle sector, is sinds de algemene optrek der salarissen - denken wij
slechts aan de zogenaamde Toxopeus-loonronden  -  niet meer houdbaar.
Als men b.v.  in de Overheidssector f 18.000.-- pensioen maximaal kan
krijgen, en dit betekent dat men maar 33% van zijn salaris aan pensioen
heeft 1), houdt dit in dat ook in de Overheidssector een belangrijk hoog
salarisniveau te bereiken is. De maximum pensioengrondslag is immers
volgens het wetsontwerp opgetrokken tot f 26.428,- zodat het maxima-
lepensioen ongeveer f 18.000.- per jaar inhoudt + 20% van de A.O.W.-
uitkering (bij 40 dienstjaren). Is de pensioengrondslag niet meer dan
f 7000.- dan wordt voor de eerste f 3750.- het pensioenpercentage
i.p.v.  op  1    op 2% gesteld, waardoor de laagst-bezoldigden een wel-
vaartvast pensioen van meer dan 70% ontvangen 2).

Tabel 79 geeft enige indruk hoeveel personen van deze pensioenwet-
geving Zullen profiteren 3).

Tabel 79"

Aantal personen in dienst van het  Rijk 4)

1958 217.780

1959 214.654

1960 215.923

1961 217.346

1962 221.655

Het aantal personen in dienst van de Gemeenten 5) bleek, rekening
houdende met het feit dat 2 'part-timers' door ons gelijkgesteld zijn
aan  1  'full-timer',  op + 175.000 personen gesteld te kunnen worden.

1) Wat gaat er gebeuren per 1 januari 1966? in: Levensavond. december 1965
2) De nieuwe pensioenwetgeving voor de ambtenaren, uitgave: De Verzekerings-

bode, 22 maart 1963, blz.86
3) S.E.R.-Advies inzake een verhoging van de A.O.W.-pensioenen tot een sociaal

minimum, Publicatie nr.1, 1964, bijlage VII, blz.4
4) Statistisch Zakboek 1963, blz.45
5) Alsvoor, blz.46
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Daar er geen reden is om aan te nemen dat het ambtenarencorps van
het Rijk een andere structuur zal vertonen dan dat van de Gemeenten,
hebben wij aangenomen dat het Rijkscorps op 1 220.000 personen ge-
schat kan worden.

In 1961 werden ruim 100.000 ambtelijke pensioenen uitgekeerd  1).
100.000 ambtelijke pensioenen komen overeen met + 12% van de groep
bejaarden, exclusief de gehuwde bejaarde vrouwen (1961). Rekening
houdende met de vrij grote stabiliteit van het ambtenarencorps, nemen
wij   aan  dat  ook  129  van de actieve bevolking  in de Overheidssector  of
een daarmee gelijkgestelde sector werkzaam   is: + 516.000 personen
moeten dus in deze sectoren werkzaam zijn. Deze 68hatting komt goed
overeen  met het door Drees jr. genoemde getal  van  ruim  een half mil-
joen 2). Er werken dus blijkbaar + 120.000 personen bij andere Over-
heden (b.v. waterschappen), onderwijs, zwaar gesubsidieerde instellin-
gen en N.V.'s met overwegend overheidsparticipatie.

Uitgaande van de hypothese dat het aantal bejaarden in de ambtelijke
groep procentueel hetzelfde zal zijn als de groep werkzame ambtenaren
in Nederland, en bedenkende dat elke bejaarde, die uit de ambtelijke
sector voorkomt, tevens gepensioneerd is, kan berekend worden dat

groeperingen die met ambtenaren gelijkgesteld zijn (onderwijzend per-
soneel b.v.)ongeveer 24.000 gepensioneerde personen moeten omvatten.

Resumerend hebben wij tabel 80 opgesteld.

ad V.

Inkomsten uit bedrijfspensioenfondsen:
Het is uiterst moeilijk om inzicht te krijgen in de pensioenen die

uit hoofde van deze fondsen, meestal aan lagere werknemers, verleend
worden.De verzekerden met premievrije rechten, de z.g. slapers, zijn
namelijk zo talrijk. dat het aantal verzekerden bij Bedrijfspensioen-
fondsen niet bekend is. Een rechthebbende op pensioen kan n.1. bij
meerdere pensioenfondsen als verzekerde ingeschreven staan, zodat
het aantal verzekerden, waarvoor wordt bijgedragen niet maatgevend
is voor het aantal rechthebbenden.
Een voorbeeld:
Stel in een bepaald jaar zijn drie bedrijfspensioenfondsen met in totaal
9 rechthebbenden op pensioen.
Pensioenfonds A heeft 2 rechthebbenden.
Pensioenfonds B heeft 3 rechthebbenden.
Pensioenfonds C heeft 4 rechthebbenden.
In de loop  van het jaar gaat  bij  A een rechthebbende over naar  het  vri je
bedrijf, waardoor hij een premievrij recht krijgt. Van bedrijfstak B
gaat een werknemer werken in bedrijfstak A, terwijl in bedrijfstak C

1) Alsvoor. blz.103

2) Drees, W. jr: Inkomstenverdeling en Overheidsuitgave, Haarlem 1963. blz.21

288



T a bel 80

Aantal werkzame, c.q. niet-meer werkzame ambtenaren
- of daarmee gelijkgestelden -

in het dienstjaar 1962

Aantal Hiervan zijn nu
Hiervan worden

Sectoren in de toekomstactieve personen gepensioneerd gepensioneerd

Rijksdienst + 220.000 +  42.000
-              -

Gemeentedienst + 175.000 +  34.000

Gelijkgesteld
met overheids- Volgens onze
personeel + 120.000 + 24.000 werkhypothese:-             -

Totaal + 515.000 + 100.000
-             -

d.w.z. + 12% van  d.w.z. +12% van 12%
de beroeps- de bejaarde der bejaarden
bevolking bevolking

excl.. gehuwde excl. gehuwde
bejaarde bejaarde
vrouwen vrouwen

een werknemer naar bedrijfstak A gaat en een werknemer naar be-
bedrijfstak B.
Op het eind van het jaar krijgen wij dan de volgende situatie: verze-
kerden waarvoor wordt bijgedragen totaal 8, waarvan A 3, B 3 en C 2;
verzekerden met premievrije rechten (slapers) totaal  4,  waarvan  A  1,
B 1 en C 2. Wie kan uit de totaaltelling nu opmaken dat het hiet over
9 rechthebbende personen gaat?

Aan het verslag van de verzekeringskamer, 1961, inzake pensioenen
en  spaarfondsen 1), ontlenen  wij de gegevens voor tabel  81.

Om een beeld te krijgen van de geldbedragen die hiermee gemoeid
zijn, is tabel 82 illustratief 2).

1) Verslag van de Verzekeringskamer 1961 inzake Pensioen- en Spaarfondsen.
blz.7 en 8

2) Verslag 1961-'62 van de Vereniging van Directeuren, administrateurs en ande-
re leidinggevende functionarissen van de bedrijfspensioenfondsen

289



T a b e l   81

Jaar: 1959 1960 1961

Aantal fondsen:                                          60                      63                      66

Verzekerden waarvan wordt bijge-
dragen   .  ....... . 978.024 996.800 1.017.116

Verzekerden met premievrije
rechten (slapers)  .  .  .  .  . . 958.030 1.050.676 1.161.126

Aantal pensioentrekkers 1) in het
genot van:
Ouderdomspensioen . . . . . 89.950 100.518 112.631

Invaliditeitspensioen . . . . . 8.085 8.781 8.911

Weduwenpensioen . . . . . 23.084 26.812 31.427

Wezenpensioen . . . . . . . 8.290 9.213 10.165

T a b e l   82

Aantal bedrij fspensioenfondsen waarop deze ge-
gegevens betrekking hebben (jaar 1962)  .   .   .                  54
Totaal aantal verzekerden waarvoor wordt bij-
gedragen 2) 1.001.000

Jaarbedrag der premie f 331.051.000,-
Aantal pensioenen  .   .   .  .   .   .   .   .   . . 171.000

Jaarbedrag der pensioenen....... f 95.029.000,-

Ten o.,rechte worden de laatste twee bedragen  wel op elkaar gedeeld,
suggererende dat hierdoor het bedrag Ouderdomspensioen per jaar per
persoon uitgedrukt is (in dit voorbeeld + f 530.--).

Hierbij wordt echter vergeten, dat deze pensioenen ook voorzieningen
inzake invaliditeit, weduwen en wezen betreffen, terwijl in een persoon,
blijkens het voorgaande, meerdere pensioenen gecumuleerd kunnen zijn.

1) 'Pensioentrekkers' is niet gelijk aan het aantal personen dat pensioen trekt,
daar een persoon van meerdere fondsen kan trekken.

2)  Beuth, L.S.: Bedrijfspensioenen blijven achter  bi j ondernemingspensioenrege-
lingen, in: Economisch Statistische Berichten, 24 oktober 1962, blz.1035
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Naar onze mening heeft ook Beuth  - bij gebrek aan beter  - het aantal
pensioentrekkers op het uitgekeerde jaarbedrag gedeeld, hierdoor een
indicatie verkrijgende voor de uitkeringen der bedrijfspensioenfondsen.
Gemiddeld jaarpensioen in 1959, resp. 1960 bedraagt dan f 520.- resp.
f 515.-- 1).

Van belang is de trend der pensioenontwikkeling. Ondanks stijging van
het indexcijfer der regelingslonen met 9% (opgave C.B.S.) vindt een
fractionele daling plaats. Dezelfde ontwikkeling zien  wij bij de'back-
service' stortingen van de bedrijfspensioenfondsen. De koopsommen
van de werkgevers in procenten  van de totale ontvangsten zijn  in  1959:
3,3% en in 1960: 2,79. Een dergelijke constatering staat wel in tegen-
stelling met de door de werkgeverskringen geponeerde stelling, dat
sinds de tweede wereldoorlog de bedrijfstak-pensioenvoorzieningen
een steeds grotere vlucht nemen 2). Zulks spreekt te meer, indien wij
bedenken dat van 1954 tot 1961 het bovenberekende uitkeringsniveau
der bedrijfspensioenfondsen steeds + f 500.-- bedragen heeft, terwijl
enerzijds de indexregelingslonen in dezelfde periode stegen van 100
naar 150 en anderzijds de index van kosten levensonderhoud opliep van
100 naar 118 3). Slechts de mijnindustrie, die + 12.000 pensioenen uit-
keert en nog een aantal andere bedrijfspensToenfondsen, ten hoogste
omvattende + 1000 uit te keren pensioenen, keren renten uit van mini-
maal f 900.Zper jaar 4). In deze takken van industrie werkt echter
slechts + 3*% der actieve bevolking, terwijl van de bejaarden (exclu-
sief gehuwde vrouwen) slechts 1 90 van deze regeling kunnen genieten,
te weten 4% in het kader van de mijnindustrie en *% in het kader van
overige Bedrijfspensioenfondsen. Wij kunnen dus concluderen dat in
1961 aan + 87.000 personen, ofwel 106% van de bejaarden (exclusief
de gehuwde vrouwen) gemiddeld   per jaar uitgekeerd   werd  + f  530.-,
welk bedrag als nominale, min of meer stabiele uitkering geiien moet
worden 5). Diegenen, die een dergelijke pensionering als toekomstbeeld
tegemoet kunnen zien, betreffen + 21*90 van de actieve bevolking.

1) S.E.R.-Advies inzake een verhoging van de A.O.W.-pensioenen tot een sociaal
minimum. Publicatie nr.1, 1964, bijlage VIII, blz.29

2) Het aantal personen, dat in deze bedrijfstakken ingevolge de Wet betreffende
Verplichte Deelneming in een bedrijfspensioenfonds is vrijgesteld, omdat de
betreffende ondernemingen betere pensioenvoorzieningen hebben gecreeerd,
bedraagt 137.000 personen.

3) S.E.R.-Advies inzake een verhoging van de A.O.W.-pensioenen tot een sociaal
minimum. Publicatie  nr.1. 1964, bijlage  VIII, blz.3 (werknemersstandpunt)

4) Alsvoor. bijlage VIII, blz.3
5) Als in 1959,  1960 en 1962 de gemiddelde uitkeringen der bedrijfspensioenfond-

sen f. 520,- c.0 f. 515,- c.q. f. 530,- beliepen, nemen we voor 1961 een gemid-
delde uitkering van f. 525,- voor 112.631 uitgekeerde pensioenen aan. Totaal is
dan   uitgekeerd   f.  59.131.275,-. Om dubbeltellingen te elimineren verminderen
we het aantal pensioenen met 10%, zodat wij kunnen spreken van + 100.000 ge-
pensioneerde personen. Hiervan hebben   er + 13.000 een uitkering groter  dan
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ad VI.

Inkomsten uit ondernemingspensioenfondsen:
Dezelfde moeilijkheid als wij geconstateerd hebben bij de bedrijfs-

pensioenfondsen doet zich, in verband met de slapers, ook voor bij de
ondernemingspensioenfondsen. Het gevolg is dat wij de nu volgende ge-
gevens met dezelfde reservenaar voren brengen, zoals dit ook geschied
is bij de bedrijfspensioenfondsen. Tabel 83 moge een eerste indruk
geven 1).

T a b e l   83
Stand der ondernemingspensioenfondsen einde 1961

Eigen Herver-risico-
zekerde Totaal

dragende fondsenfondsen

Aantal fondsen .  .  .  .  .  . . 561 1.097  2) 1.658

Aantal verzekerden waarvoor wordt
bijgedragen........ 298.232 168.284 466.516

Aantal verzekerden met premie-
vrije rechten (slapers)  .   .   . . 133.567 11.414 144.981

Aantal Ouderdoms / Invaliditeits /
Weduwen / Wezenpensioen- trek-
kenden.  .  .  .  .  .  .  .  . · 56.573 16.544 73.117

+ f.  900,-  per jaar per persoon, hetgeen een bedrag  van f. 13.000.000,- uitmaakt.
De resterende 87.000 personen hebben dan tezamen een pensioenbedrag te ver-
delen van f. 46.131.275,- ofwel + 530,- per jaar per persoon.
Daar tenslotte de gepensioneerden van het Mijnindustriefonds of daarmee gelijk-
gestelden 1*% van de bevolking uitmaken, terwijl de andere bedrijfstak-genoten
101% uitmaken, kan gesteld worden, dat de onderscheiden groepen in een ver-
houding staan van 1 : 7.
Daar in totaal de bedrijfspensioenfondsen betrekking hebben op 1.017.116 be-
drijfstakgenoten ofwel 25% van de actieve bevolking en overwegende, dat de
structuur der actieven en niet-meer-actieven volgens onze werkhypothese een-
zelfde beeld vertoont, kan hieruit geconcludeerd worden, dat 216% van de actie-
ve bevolking werkzaam is in bedrijfstakken, die + f. 530,- nominaal pensioen
per jaar per persoon uitkeren. De Mijnindustrie omvat 3% van de actieve be-
volking; deoverige bedrijfspensioenfondsen met een 'gunstige' pensioenregeling
omvatten nog geen 1% der actieve bevolking (3% : J% = 12.000 . 2000). omdat
slechts sprake is van maximaal 1000 personen.

1) Verslag van de Verzekeringskamer 1961 inzake Pensioen- en Spaarfondsen,
blz.14-16

2) Dit had eigenlijk moeten zijn 1708. Van 50 Ondernemingspensioenfondsen waren
echter geen gegevens beschikbaar.
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Om een beter inzicht te verkrijgen in de verdeling der pensioentrek-
kenden volgt nu een staat van ondernemingspensioenfondsen, waarvan
depremiereserve-eigen-rekening 1) blijkens hun verslagen f 100.000.-
of meer bedraagt. Deze hebben betrekking op 260 ondernemingspensi-
oenfondsen. Het totaal van de premiereserve-eigen-rekening van deze
260 fondsen bedraagt 97% van het totaal der premiereserve-eigen-re-
kening van de 1658 ondernemingspensioenfondsen, hierboven genoemd.
In de overeenkomstige opstellingen, betreffende de jaren 1959 en 1960
zijn de gegevens van 225, resp. 250 ondernemingspensioenfondsen op-
genomen (tabel 84).

T a b e l   84

Ondernemingspensioenfondsen

Jaar: 1959 1960 1961

Betreffend aantal fondsen: 225 250 260

Totaal aantal fondsen tabel 83 . . 1.658
Totaal aanta 1 reele fondsen  .      . . 1.708

Verzekerden waarvoor wordt bij-
gedragen .  .  ...  .  .  .  . . 257.999 271.427 275.829
Verzekerden waarvoor wordt bij-
gedragen volgens tabel 83  .  . . 466.516

Verzekerden met premie-vrije
rechten (slapers)  .  .  .  .  . . 97.582 112.327 124.111
Verzekerden met premie-vrije
rechten volgens tabel 83.  .  . . 144.981

Pensioentrekkenden in het genot van
Ouderdomspensioen . . . . . 28.868 32.066 35.183

Invaliditeitspensioen . . . . . 1.550 2.103 1.441

Weduwenpensioen . . . . . . 12.818 14.719 16.029

Wezenpensioen . . . . . . . 4.313 4.803 5.288

Totaal aantal pensioenen .    .    . . 57.941
Totaal aantal pensioenen volgens
tabel 83  .  .  .  .  .  .  .  . . 73.117

1) Nanninga, L.C.: Levensverzekering, Amsterdam 1962, blz.38-39: Premie-re-
serve = wiskundige reserve = schuld die de verzekeraar aan de gezamenlijke
verzekerden heeft.
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Direct valt het op dat door het onbekende aantal slapers niet exact
te zeggen is, hoeveel personen in ondernemingspensioenfondsen bij-
dragen, noch hoeveel personen uit ondernemingspensioenfondsen trek-
ken. Ook hier zullen wij weer schattingsgewijs te werk moeten gaan.
Het aantal ondernemingsgenoten dat in deze fondsen verenigd is, schat-
ten wij op+420.000 (466.516 - 10%) terwijl het aantal pensioentrekken-
den begroot wordt op 40.000 personen  1).

Evenals voor de bedrijfspensioenfondsen heeft Beuth 2) ook voor de
ondernemingspensioenfondsen de gemiddelde jaarbedragen, die als
pensioen uitgekeerd worden, berekend: voor 1959 blijkt dit f 1944.- te
zijn, terwijl dit voor  1960 f 2087.- bedraagt. Ook bij de ondernemings-
pensioenfondsen is de ontwikkelingstendens interessant. Terwijl in de
periode 1959/1960 de index  van de regelingslonen  met 9% steeg, stegen
de uitkeringen der ondernemingspensioenfondsen met 7%, hetgeen dus
maar een miniem verschil te zien geeft in tegenstelling tot de bedrijfs-
pensioenfondsen. Ook de 'back-service'-stortingen in de overeenkom-
stige periode zijn bij de ondernemingspensioenfondsen treffend: de koop-
sommen der werkgevers in procenten van detotaleontvangsten bedragen
in 1959 20,6% en in 1960 22%, hetgeen een koopsommenstijging van 7%
t.o.v. 1959 betekent. Blijkbaar willen de ondernemers voor eigen perso-
neel zodanigeoffers brengen, dat hierdoor praktisch waardevaste pen-
sioenen gecreeerd kunnen worden. In 1961 blijkt dan ook dat de gemid-
delde jaaruitkering per pensioen van de in tabel 83 bedoelde 260 on-
dernemingspensioenfondsen f 2.368,84 bedroeg 3). Helaas worden hier-
door slechts  5% van de bejaarden (exclusief de gehuwde vrouwen) be-
reikt, terwijl in de onderhavige ondernemingen slechts + 10% van de
actieve bevolking zijn werkkring vindt.

ad VII.
Inkomsten uit spaarfondsen 4):

Deze bron van inkomsten is van zeer ondergeschikt belang. Per ein-
de 1961 waren 43 ondernemingsspaarfondsen werkzaam met in totaal
17.086 deelnemers, ofwel + 0,496 van de actieve bevolking. Deze spaar-
fondsen keerden aan 427512jaardedeelgenotenofwel*% vande groep be-
jaarden (exclusief bejaarde vrouwen) een totaalbedrag van f 19.000.000,-
uit 5), ofwel gemiddeld per persoon per jaar f 4.444,- (het aantal be-

1) 35.183 is 61% van 57.941. 61% van 73.117 = 44.591; 44.591 - 1090 = + 40.000. De
vermindering met 10% is een correctie op de dubbeltellingen.

2)  Beuth, L.S.: Bedrijfspensioenen blijven achter bij ondernemingspensioenrege-
lingen, in: Economisch Statistische Berichten, 24 oktober 1962, blz.1035

3) S.E.R.-Advies inzake een verhoging van de A.O.W.-pensioenen tot een sociaal
minimum. Publicatie nr.1. 1964. bijlage VII, blz.3

4) Alsvoor, bijlage VII, blz.2
5) C.B.S.: Nationale Jaarrekeningen, 1962 Jabel  48
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jaarde deelgenoten hebben wij arbitrair op 25% van het aantal actieve
deelnemers gesteld, daarde actieve t.o.v. de niet-meer-actieve bevol-
king  in een verhouding staat van 4  :  1. Deze bedragen zijn uit de aard
der zaak slechts te sparen door enkelingen.  Het is dan ook niet te ver-
wonderen dat zo weinigen van deze mogelijkheden gebruik maken. Op-
gemerkt moet hierbij nog worden dat de uitkeringen noch waardevast,
noch welvaartvast zijn. Slechts door het aanwenden van gekweekte ren-
ten, kan een schijnwaardevastheid opgebouwd worden.

ad VIII.
Inkomsten uit levensverzekeringsovereenkomsten 1):

Per 31 december 1962 waren er in Nederland 25.334.408 polissen in
omloop,  met een totaal verrekend bedrag van 45.473,1 miljoen gulden,
zijnde 95,1% van het totaal verzekerd bedrag in binnen- en buitenland.
Uit bovenstaande gegevens volgt (aannemende dat + 7% van het verze-
kerd bedrag als lijfrente tot uiting komt) dat elke Nderlander 2 + polis
in zi jn bezit heeft, waarbij per polis een gemiddeld bedrag van  f 1.800.-
verzekerd is, zodat gemiddeld elke Nederlander mettertijd kan reke-
nen op een uitkering van + f 285,- (inclusief begrafenisuitkeringen, en
dergelijke).

Aan individuele kapitaal- en renteverzekeringen  2) was in 1960, 1961
en 1962 een gemiddeld verzekerd bedrag gesloten van  f 4.503,-, c.q.
f 4.785,-,  c.q. f 5.127,-. In 1961 kon dus gerekend worden op een lijf-
rente van  + f 336,- gesloten op individuele basis,  maar het aantal per-
sonen dat-deze lijfrente trekt is onbekend I De betreffende uitkeringen
zijn nominaal.

Indien wij aannemen 3) dat maximaal slechts enkele tienduizenden
levensverzekeringsovereenkomsten hebben, overeenkomend met 0,4%
van de actieve bevolking, terwijl 25% van hen aan uitkeringen toe zijn,
dan trekt slechts &% van de bejaarde bevolking profijt van deze over-
eenkomsten, zodat de maatschappelijke betekenis hiervan zeer gering

genoemd moet worden. Deze gegevens hebben betrekking op personen
met de lagere uitkeringen.  In de grotere kapitaal-lijfrente-uitkeringen
konden wij geen inzicht verwerven. Aan collectieve kapitaal- en rente-
verzekering was in 1960,1961  en  1962 een gemiddeld verzekerd bedrag

1) a. Verslag van de Verzekeringskamer betreffende het Levensverzekeringsbe-
drijf over het jaar 1962, blz.10-11

b. S.E.R.- Advies inzake een verhoging van de A.O.W:pensioenen tot een sociaal
minimum. Publicatie nr.1, 1964, bijlage VIII, blz.13

2) Kapitaalverzekeringsproduktie = bruto bedrag der verzekering. Renteverzeke-
ringsproduktie = 10x rente; b.v. f. 1.000,- lijfrente = f. 10.000,- renteverzeke-
ringsproduktie (per definitie).

3) S. E.R.-Advies inzake een verhoging van de A.O.W:pensioenen tot een sociaal
minimum. Publicatie nr. 1, 1964, bijlage VII, blz.3
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gesloten van f 7.777,-, c.q. f 8.019,- c.q. f 8.293,-, zodat in 1961 een
gemiddelde nominale lijfrente van  + f 560,- uitgekeerd kon worden.  Ge-
zien de uitkeringsbedragen komen deze voorzieningen goed overeen  met
de voorzieningen van de bedrijfspensioenfondsen-eigen-risico.

Deze collectieve verzekeringen betreffen herverzekerde 4 bedrijfs-
pensioenfondsen, die naar schatting betrekking hebben op 150.000 be-
drijfsgenoten 2), d.w.z. + 31% van de actieve bevolking. Indien wij aan-
nemen dat 25f van hen lijfrente trekt, dan betekent dit dat + 4*90 van
de bejaarden (exclusief gehuwde vrouwen) in deze pensioenvoorzienin-
gen vallen.

ad IX.
Inkomsten uit kapitaal:

Hoewel natuurlijk een aantal bejaarden min of meer vermogend is,
doordat zij b.v. een eigen woning bezitten, kan toch gesteld worden dat,
macro-economisch geredeneerd, slechts een relatief kleine groep be-
jaarden zodanige inkomsten uit kapitaal betrekt, dat deze inkomsten,
in ternien van materiele welvaart doorslaggevend zijn. Daar ons nade-
re gegevens ontbreken, kan hierop ook niet verder ingegaan worden.
Het ontbreken van deze gegevens is o.i. echter niet bezwaarlijk, daar
het hier een zodanig kleine groep betreft 3), dat zelfs gesteld kan wor-
den dat meer aandacht voor deze groep het totaalbeeld waarschijnlijk
zal vertekenen, hetgeen niet strookt met onze bedoelingen.

ad X.
Inkomsten uit arbeid:

Ook van deze inkomstenbron is weinig exacts bekend. Wel is bewe-
zen dat van de gehuwde bejaarden nationaal gezien nog + 28% werkt,
terwijl de groep ongehuwde bejaarden slechts voor 8% werkzaam is.
Volgens de betreffende rapporteurs zou dit kunnen samenhangen met
het feit, dat de gehuwde relatief jonger is dan de ongehuwde 4).  Uit ons
onderzoek is dezelfde tendens te bespeuren, maar wij zoeken de oor-·
zaak van het meer blijven doorwerken van de gehuwden eerder in het

feit dat de gehuwde zich verantwoordelijk weet voor zijn huwelijkspart-
ner.

1) Nanninga. L.C.: Levensverzekering. Amsterdam 1962, blz.49: 'Een maatschap-
pij stelt zijn maximaal risico per persoon vast. ls dit b.v. f. 60.000,- en wordt
voor f. 100.000,- verzekerd, dan is f. 40.000,- herverzekerd.' Herverzekering
is dus o.i. een marginale zekerheidsstelling 

2) S.E.R.-Advies inzake een verhoging  van de A.O.W.-pensioenen tot een sociaal
minimum, Publicatie nr.1, 1964. bijlage VIII, blz.13, voetnoot

3) Wij schatten, dat het hier een groep betreft, die + 10% der actieve bevolking
uitmaakt, resp. + 7% van de huidige groep bejaarden, terwijl in de toekomst
slechts + 5% der bejaarden hieronder valt (zie schema op blz.302).

4) S. E. R.--Advies inzake een verhoging van de A.O.W.-pensioenen tot een sociaal
minimum. Publicatie nr.1, 1964, bijlage VllI, blz.11
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ad XI.

Inkomsten uit hoofde van de Algemene Bijstandswet:
Ook hier is het weer praktisch onmogelijk om exact weer te geven

hoeveel bejaarden, gecategoriseerd naar grootte van inkomensbedra-
gen, verkregen uit hoofde van de Bijstandswet, bijstand ontvangen. Dit
komt enerzijds omdat ingevolge 'Divosa-richtlijnen' bijstand gegeven
wordt op basis van algemene normen (uitgaven van algemene  aard) zo-
wel als op basis van bijzondere normen (uitgaven van bijzondere  aard),
terwijl anderzijds de uitgaven uit hoofde van de Bijstandswet verant-
woord worden onder verzamelnamen als 'Tehuizen van bejaarden, ge-
brekkigen en kinderen', waarbij niet gespecificeerd  is naar leeftijds-
grenzen.

Indien wij bovendien nog bedenken, dat de uitvoering gedecentrali-
ceerd is, doordat zij per gemeente gedelegeerd is aan het college van
burgemeester en wethouders, dan zal het geen verwondering behoeven
te wekken dat verschillen van Gemeente tot Gemeente kunnen optre-
den, hetgeen niet bepaald bevorderlijk genoemd kan worden voor de
rechtsgelijkheid van diegenen die bijstand behoiven.

Gelukkig zal door beroepsprocedures een jurisprudentie ontstaan
die deze rechtsgelijkheid zal bevorderen, maar wij behoeven ons geen
illusies te maken, dat deze materie binnen afzienbare tijd een uniform
geheel te zien zal geven.

Tabel 85 illustreert het bovenstaande.

T a b e l   8 5 1)
Algemeen overzicht Sociale Zorg 1960 m.b.t. de bejaarden

Aantal Aantal
guldens personen
x 1000 x 1000

Geldelijke bijstand en steun in natura   . . 99.163 206,1

Kleding en/of levensmiddelen  .   .   .   . . 103       ?

Verschaffen van een vrije woning .  .   . . 191        1,3

Tehuizen van bejaarden/gebrekkigen/kinde-
ren. .  . 38.691 74,3

Uitbesteding in tehuizen .  .  .  .  .  . . 73.434 67,2

Hulp in de huishouding   .  .  .  .  .  . . 3.062 15,8

Totaal 214.644 364,7

Ge 3   1) Statistisch Zakboek 1963, blz.161-162
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Volgens de reeds meer genoemde S.E.R.-publicatie 1), zijn-+ 75.000
bejaarden in onderstand. Daar aan bovengenoemde staat nog toegevoegd
moet   worden:   hulp   aan 6000 bejaarden in bejaardenhofjes 2), moeten

de gegevens van bovengenoemde staat op 75.000 - 6.000 = 69.000 be-
jaarden betrekking hebben, ofwel + 20% van de totaliteit der bovenbe-
doelde personen die bijstand verkregen hebben. Dit percentage van  20%
is o.i. acceptabel daar de beJaarde bevolking ruw geschat + 10% van de
bevolking uitmaakt, terwijlde materiele nood der bejaarden zeker eens
zo groot genoemd mag worden in verhouding tot de totaliteit der Neder-
landse bevolking. Deze nood is lang versluierd geweest, omdat de be-
jaarden - angst als zij hadden dat door de toepassing van het verhaals-
recht hun kinderen aangesproken zouden worden, wanneer zij een be-
roep  zouden doen  op de zogenaamde Armenwet  - geen beroep deden op
bijstand. Hoezeer de bejaarden echter afhankelijk waren van de onder-
steuning der familieleden, blijkt uit de stijging van het aantal onder-
steunden na de inwerkingtreding van de Wet Beperking Verhaalsrecht
in 1961 3) Dezelfde materidle nood kunnen wij afleiden uit het feit,
dat bijna 60% van de bejaarden onder de zogenaamde 'goedkope bejaar-
denziekenverzekering' valt 4). (40% der bejaarden heeft minder dan
f 60,- per week; 2090 heeft een inkomen van f 60,- tot f 80,- per week).

Terugkerende tot onze staat en aannemende dat de uitgekeerde bij-
stand proportioneel over de hiervoor in aanmerking komende personen
verdeeld zal zijn, is dus in 1960 aan 69.000 bejaarden uitgekeerd het
bedrag van 20% van f 214.644.000,- zijnde f 42.928.800,-. Hier komt
nog bij de zorg voor 6000 bejaarden in bejaardenhofjes: f 4.044.000,-,
zodat aan 75.000 bejaarden d.w.z. 10% van de bejaardenbevolking, ex-
clusief gehuwde bejaarde vrouwen (minimale schatting) is uitgekeerd
het bedrag van f 46.972.800,- ofwel per jaar per persoon gemiddeld
f 625,-. Het bovengevonden totaalbedrag van f 46.972.800,- komt goed
overeen met het in de S.E.R.-publicatie no.1, 1964, geschatte bedrag
van 40 a 50 miljoen 5), hoewel hier direct opgemerkt moet worden dat
deze gerallen discutabel zijn. Meyer de Vries heeft b.v. becijferd, dat
120.000 bejaarden geregeld en 60.000 incidenteel een beroep op bij-

1) S.E.R.-Advies inzake een verhoging van de A.O.W.-pensioenen tot een sociaal
minimum. Publicatie nr.1, 1964, bijlage V111, blz.5, resp. blz.36, resp. bijlage

VII, blz.4
2) Statistisch Zakboek 1963, blz.161-162
3) S.E.R.-Advies inzake een verhoging van de A.O.W.-pensioenen tot een sociaal

minimum. Publicatie nr.1, 1964, bijlage VIll, blz.5, resp. blz.36, resp. bijlage

VII, blz.4
4) a. Statistisch Zakboek 1962, blz.148

b. Staatspensioen, december 1965:
Bejaarden met een inkomen beneden f. 5.762,- per jaar betalen f. 6.66 per week
Bejaarden met een inkomen beneden f. 5.078,-  per jaar betalen f. 4,44 per week
Bejaarden met een inkomen beneden f. 4.068,- perjaar betalen f. 2,22 per week

5) Sociaal Maandblad voor de Statistiek, jrg. 10, nr.4, april 1962, blz.165
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stand doen 1). Men hoort ook wel naar voren brengen dat 60 A 7090 van
het totaal aantal personen dat ondersteuning volgens de Armenwet ont-
vangt, thuiszittende bejaarden zijn 2). Indien dit het geval is, zouden
de uitgaven voor bejaarden uit hoofde van sociale zorg + f 150.000.000
bedragen, terwijl hier ongeveer 260.000 bejaarden van zouden profite-
ren ofwel + 30% van de bejaardenbevolking (maximale schatting).

Naar onze mening zijn al de bovengenoemde cijfers dermate vaag,
dat wij hier slechts een indicatieve betekenis aan mogen hechten. Een
meer inzichtgevende administratie zou dan ook zeer gewenst zijn.

Om nog een indruk te geven betreffende uitgaven uit hoofde van de
Armenwet ten behoeve van bejaarden voor zaken van algemene aard,
zijn ook onderstaande gegevens illustratief: Aan 18.082 gehuwde  be-
laarden en 29.906 niet-gehuwde bejaarden werd in 1961 in Gemeenten
met  meer dan 25.000 inwoners f 18.490.000.- uitgekeerd ofwel gemid-
deld per persoon f 275.- per jaar.

In het kader van de beschouwingen inzake de inkomsten uit hoofde
van bijstand mag uiteraard niet vergeten worden,  dat de Armenwet 1912
slechts het minimum levensonderhoud garandeerde, mits de
particuliere instanties (charitas !)   hier  niet voor konden zorgdragen.De Algemene Bijstandswet, in werking getreden op 1  januari 1965, ga-randeert echter direct, zonder tussenkomt van particuliere instanties,
het noodzakeli jk bestaansonderhoud, hetgeen een zeer reole verbetering
genoemd moet worden, omdat de uitkeringen voor het n o o d z a k e l i j k
b e s t a a n s o n d e r h o u d de uitkeringen  voor het minimum levenson-
derhoud overtreffen, terwijl niet te voren aan particulieren de mate-
ridle noodtoestand blootgelegd behoeft te worden.

Hoewel de Armenwet een zorgregeling is, terwijl de hiervoor in de
plaats gekomen Algemene Bijstandswet een rechtsregeling is, moet inbeide regelingen de persoonlijk materiele behoeftigheid aangetoond
worden. Het individualiserend karakter van de wet roept veel tegen-
stand op, niettegenstaande het beroep dat door sommige personen op
de publieke opinie gedaan wordt om deze behandeling niet als minder-
waardig te ondergaan, omdat men met opgeheven hoofd 3) de Gemeen-
telijke Diensten voor Sociale Zaken moet binnenlopen. Wij menen dat
een dergelijke houding moeilijker op te brengen is dan de door ons

1) Meyer de Vries: in: Op Leeftijd. jrg.1. nr.3. januari/februari 1964: O.i. had
men beter kunnen stellen, dat 120.000 bejaarden regelmatig en 60.000 bejaarden
incidenteel eenberoep opde Armenwet-zouden moeten  doen.

2) a.  Bakker, J.A.: De Algemene Bijstandswet, uitgave: Bejaardenwerk, november/
december 1963, blz.179

b. Kruse, F.H.A.M..De Algemene Bijstandswet, in: Diakonia, jrg.30,  nr.11,  no-
vember 1963, blz.315

3) Zie de talloze publicaties van de heer Van Dam. oud-directeur van de Gemeen-
telijke Dienst voor Sociale Zaken te Amsterdam  in het Tijdschrift 'Sociale Zorg'.
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voorgestelde consumptie-verschuiving ten behoeve van de bejaarden,
inclusief het opbrengen van de noodzakelijke investeringsbelasting.

ad XII.
Inkomsten uit hoofde van de interimregeling ter zake van invaliditeit:

Indien van een echtpaar de vrouw ouder en de man jonger is dan 65
jaar, dan  kan,  als de man aangemerkt wordt als invalide, conform deze
interimregeling, de vrouw als kostwinner beschouwd worden, indien zij
kan bewijzen dat zij ook werkelijk kostwinner is. Indien aan deze voor-
waarde voldaan is, komt de vrouw in aanmerking voor toepassing van
de interimregeling, welke regeling voordeliger voor de betrokkene is,
dan de uitkering uit hoofde van de A.O.W.

Daar slechts een fractie van het aantal bejaarden, mogelijk uit te
drukken in tienden van procenten, van deze interimwetgeving profijt
kan hebben, zullen wij deze inkomstenbron verder buiten beschouwing
laten.

Alvorens wij uit de verzamelde gegevens conclusies zullen trachten
te trekken, moet voor een juiste vergelijking de beroepsbevolking ge-
splitst worden in enkele voor onze opzet belangrijke sectoren.

Op de eerste plaats willen wij de bevolking onderscheiden naar zelf-
standige beroepsuitoefening, resp. niet-zelfstandige beroepsuitoefe-

ning, terwijl wij de laatste groep splitsen in een ambtelijke resp. niet-

ambtelijke sector. In de eerste groep willen wij tenslotte een globale
onderscheiding maken in de economisch stabiele, resp. economisch

labiele groeperingen, omdat voor deze laatste groepering de pensione-
ring een uiterst belangrijke zaak is.

De onderscheiding: economisch stabiel, resp. econornisch labiel is

een arbitraire beslissing onzerzijds. Wij hebben aangenomen dat be-
drijfshoofden zonder personeel veelal kleine zelfstandigen zijn, hoewel
wij ons bewust zijn dat ook bij bedrijfshoofden met personeel, resp.
beoefenaars van vrije beroepen economische labiliteit kan optreden.
Uiteraard kunnen bedrijfshoofden zonder personeel economisch ook
zeer stabiel zijn.

In 1961 (het jaar waarop onze cijfers gebaseerd zijn) vielen in ver-
band hiermede de volgende onderscheidingen op. te merken 1):

Economisch stabiel:
Bedrijfshoofden met personeel 187.600
Landbouwbedrijfshoofden 199.300

Vrije beroepen 27.900
414.800 zijnde .11090 van de actieve

bevolking.

1) Statistisch Zakboek 1963, tabel 77
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Economisch labiel:
Bedrijfshoofden zonder personeel, waaronder kleine zelfstandigen,

ambachtslieden en dergelijke: 141.700, zijnde 3*% van de actieve be-
volking.

Om tot een globaal inzicht te komen, stellen wij een diagram op,
waarin alle tot nu toe verzamelde gegevens inzake de feitelijke pensi-
oneringssituatie, welke voor ons inzicht van belang zijn, weergegeven
worden (blz. 302). Wij gebruiken hierbij drie vergelijkingsassen:
1.  de actieve bevolking procentueel uitgedrukt  in de bovenomschreven

sectoren.
2. de actieve bevolking naar procentuele pensioneringsvooruitzichten.
3. de huidige bejaardenbevolking naar momentele pensioneringsmaat-

steven.

Opmerking:
Hoewel er praktisch geen verschil is tussen 'V.O.V.'-trekkers,  resp.

pensioentrekkers uit hoofde van de Invaliditeitswet van 1919, hebben
wij de'V.O.V.' -trekkers toch gerekend tot de zogenaamde labiele groep
omdat hun rechten een permanent pensioen inhouden, terwijl van de
andere categorie Densioentrekkers hun rechten afgekocht worden en
als zodanig een aflopend karakter hebben: reden waarom wij hen tot
de groep met ontoereikende pensioenen gerekend hebben.

Indien deze gedachtengang niet onderschreven kan worden, dan zou-
den  wij de groep 'V.O.V.'-trekkers zondermeer  tot de groep met on-
voldoende pensioen willen rekenen, waardoor de huidige groep  van be-
jaarden met volstrekt ontoereikende pensioenen het op het eerste ge-
zicht onwaarschijnlijk hoog percentage van + 60% van alle bejaarden
gaat uitmaken. Indien wij deze redenering toepassen op de toekomstige
groep pensioentrekkers, dan maken diegenen met volstrekt ontoerei-
kende toekomstige pensioenen nog ruim 40% der bevolking uit.

Wij zijn ons ervan bewust dat mogelijk gesteld zou kunnen worden,
dat van deze 60% resp. 40%, afgetrokken zou dienen te worden, het per-
centage voormalige ongeschoolde arbeiders, dat nu bejaard is, resp.
het percentage huidig ongeschoolde actieven, omdat het huidige  A.O.W. -
pensioen toch wel 70% c.q. 45% - afhankelijk van het feit of de bejaarde
al dan niet gehuwd is - van het huidige loon van een ongeschoolde ar-
beider benadert. Afgezien van het feit dat het A.O.W.-pensioen nog
geen 70%, resp. 45% van het inkomen van een ongeschoolde arbeider
dekt, zouden wij hier uitdrukkelijk willen opmerken, dat wij van me-
ning zijn dat het door het A.O.W.-pensioen zogenaamd bereikte socia-
le minimum 1·), in feite geen sociaal minimum dekt, ook niet voor die
ongeschoolde arbeiderl Dat wij niet alleen staan in deze mening wordt
o.i. indirect bewezen uit het feit dat voor de bejaarden uit Amsterdam

1) Sytema, S.: in: Staatspensioen, december 1965, blz.1
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- die een beroep doen op de Algemene Bijstandswet - uitgegaan wordt
van het standpunt dat een sociaal minimum bereikt wordt als de ge-
huwde bejaarde 75% van het inkomen van een ongeschoolde arbeider
ontvangt, terwijl een ongehuwde bejaarde op 47% van dit inkomen ge-
steld wordt 1).

Aan de  hand  van het opgestelde diagram merken  wij het volgende op:
A.Wat de actieve bevolking betreft:

1.  Slechts een topgroep, berekend  op  7%  van  de bevolking, bezit  zo-
veel vermogen dat de zorg voor een goede pensioenvoorziening
voor hen geen problemen hoeft op te roepen 2).

2. Alleen de ambtelijke groepering, omvattende 12% van de bevol-
king, kan bogen op zodanige pensioentoezeggingen dat ook voor
hen geen echte pensioenproblematiek bestaat.

3. Redelijke pensioentoezeggingen vloeien in het algemeen gespro-
ken voort uit spaarfondsen, ondernemingspensioenfondsen en een
klein gedeelte der bedrijfspensioenfondsen (o.a. mijnindustrie-
fonds), omvattende + 14% der bevolking.
Uit de voorgaande beschouwingen is het echter bekend, dat men
met deze toezeggingen voortdurend te kampen heeft met back-
service-problemen, zodat het zeer discutabel is of de toezeg-
gingen inzake waardevastheid waar gemaakt kunnen worden.

4. Uit conclusie 2 en 3 volgt dat slechts 26% van de bevolking uit
hoofde van pensioenvoorzieningen reele vooruitzichten hebben.
Uit   conclusie  1,  2  en 3 volgt dat in totaal  + 33%  van de bevolking
geen pensioenhoofdbrekens behoeft te hebb-en.

5. Pensioentoezeggingen uit hoofde van het overgrote deel der be-
drijfspensioenfondsen, resp. uit hoofde van herverzekerde be-
drijfspensioenfondsen (= levensverzekeringen collectief) welke

1)  Kaan, A.: Sociaal levensminimum en kosten van het bestaan,  in: De Nederland-
se Gemeente 13 november 1964, blz.547

2) Deze schatting is als volgt te argumenteren: De zelfstandige actieve bevolking
omvat + 131% van de totale actieve bevolking. Deze groep valt uiteen in een
groep economisch labielen. door ons berekend op 3i% van de totale actieve be-
volking en een groep economisch stabielen. die dus 10% van de totale actieve
bevolking uitmaakt. Van deze 13*9 heeft zich een half procent gedekt door mid-
del van individuele levensverzekeringen, terwijl 6% een V.O.V. afgesloten heeft.
We mogen veilig aannemen, dat werkelijk kapitaalkrachtigen  g e e n   V.O.V.  heb-
ben gesloten; hierdoor is te begrijpen, dat van de zogenaamde economisch sta-
biele groep - bij nader inzien 39 van de actieve bevolking - economisch labiel
blijkt te zijn of te worden, omdat slechts een topgroep, omvattende 7% van de
actieve bevolking, geen beroep doet op V.O.V. of lagere uitkeringen ingevolge
levensverzekeringsovereenkomst. Wij stellen ons bovendien voor, dat in werke-
lijkheid een groot deel van de bedoelde 7%, omvattende de kapitaalkrachtigen,
belangrijke individuele levensverzekeringen heeft gesloten.
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toezeggingen + 25% van de actieve bevolking omvatten, moeten
als nauwelijks voldoende bestempeld worden.

6.  De economisch labiele zelfstandigen, omvattende naar onze schat-
ting 31% van de bevolking plus dat deel der z.g. economisch sta-
biele zelfstandigen, dat - bij nader inzien - labiel blijkt te zijn
of te worden (door ons geschat op 3% = 10% - 7%) van de actieve
bevolking - heeft buiten de A.O.W. slechts pensioenvooruitzich-
ten uit hoofde van de V.O.V. (696) resp. individuele levensverze-
keringen (*96). Deze voorzieningen moeten echter als onvoldoen-
de tot nauwelijks voldoende bestempeld worden.

7. Uit conclusie 5 en 6 volgt dat 32% van de bevolking zeer labiele

pensioenvooruitzichten heeft.
8. Uit conclusie 4 en 7 volgt dat slechts 26% + 32% = 58% van de be-

volking op een of andere wijze pensioenvooruitzichten heeft.
9. Uit conclusie 4 en 7 volgt eveneens dat 100-33-32 = 35% van de

bevolking ontoereikende pensioenvooruitzichten heeft, daar zij
alleen kan rekenen op de A.O.W.-voorziening (inclusief de aflo-
pende ouderdomswet van 1919).

Conclusie:
Voor + 35% van de bevolking is de toekomstige pensioenvoorziening
ceteris paribus volstrekt ontoereikend te noemen.
Voor 33% der bevolking roept de pensionering praktisch geen mate-
rieel probleem op, terwijl voor 32% van de bevolking, de pensioen-
vooruitzichten zeer labiel te noemen zijn.

B. Wat de bejaardengroep betreft:
1.  Ook hier heeft een topgroep geen materiele problemen uit hoofde

van inkomsten uit vermogen. Wij schatten deze groep op 5% van
de bejaarden. Vermoedelijk komen in deze groep ook de belang-
rijke individuele levensverzekeringsuitkeringen tot uiting.

2. Alleen de groep die gepensioneerd is uit hoofde van verleende
diensten als ambtenaar - of daarmee gelijkgestelde - kunnen zich
zonder zorg noemen;  zij  zijn de enige groep die welvaartvaste
pensioenen heeft, omvattende + 12% van de bejaarden (exclusief
de gehuwde vrouwen).

3. Redelijke pensioenen hebben zij die uitkeringen verkrijgen uit
spaarfondsen, ondernemingspensioenfondsen en een klein gedeel-
te der bedrij fspensioenfondsen. Deze groep omvat slechts 76%  van
de bejaarden, welke groep zich echter voortdurend kan afvragen
of de trendmatige inflatie de pensioenen niet onder het redelijk
niveau zal brengen.

4. Uit conclusie 2 en 3 volgt dat slechts + 20% van de bejaarden uit
hoofde van pensioentoezeggingen  een min of meer redelijk tot
zeer goed pensioen trekt. Indien wij bovendien rekening houden
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met   conclusie 1, volgt dat slechts  25%  van de bejaarden  een  min
of meer onbezorgde materieel voorziene oudedag heeft!

5. Pensioenen uitgekeerd door het overgrote deel der bedrijfspen-
sioenfondsen, resp. door herverzekerde bedrijfspensioenfondsen
(i.v.m. collectieve levensverzekeringen)  aan + 15% van de be-
jaarden moeten als nauwelijks voldoende gekEnschetst worden
(zie de toegekende bedragen inclusief A.O.W. -uitkeringen  en  toe-
zeggingen uit hoofde van Invaliditeits- en Ouderdomswet).

6. De economisch labiele groep bestaat uit de kleine zelfstandigen
en de ambachtslieden plus een groep voormalig-vermogenden.  In
hun totaliteit werden zij door ons i.v.m. hun inkomsten uit hoofde
van A.O.W. en V.O.V. berekend op 7*96 van de bejaarden; hier
komt nog bij de *90 van de bejaardengroep die vrij lage inkom-
sten heeft uit hoofde van particuliere levensverzekeringsover-
eenkomsten. De voorzieningen van deze categorieon moeten als
onvoldoende tot nauwelijks voldoende betiteld worden.

7. Uit conclusie 5 en 6 volgt dat 23% van de bejaarden zodanig ge-
pensioneerd zijn dat hun positie zeer labiel genoemd moet wor-
den.

8.  Uit  conclusie 4  en 7 volgt dat slechts voor  (20  + 23%=) 43% van de
bejaarden, buiten de A.O.W., pensioenvoorzieningen getroffen
zijn.

9. a. Uit conclusie 4 en 7 volgt eveneens dat (100-25-23=) 52% van
de huidige bejaarden slechts inkomsten betrekt uit A.O.W.-
voorzieningen, incl. de uitkeringen uit hoofde van Invaliditeits-
wet en Ouderdomswet van 1919. Bejaarden die alleen A.O.W.-
uitkeringen krijgen, maken aldus 36% van de groep momentele
bejaarden uit, waardoor slechts het z.g. sociaal minimum van
een ongeschoolde arbeider gedekt wordt.
Met aantoning van materidle behoeftigheid kan deze groep uiter-
aard een beroep doen op de Algemene Bijstandswet.

b. Zelfs, wanneer wij uitgaan van onze maximale schatting, dat
309 van de bejaarden bijstand ontvangt en dat deze bijstand
voldoende is, hetgeen wij in twijfel trekken, dan volgt hieruit
dat 6% der bejaarden alleen hun materidle bestaan kunnen  rek-
ken, dank zij charitatieve, particuliere giften en hulp van hun
kinderen.
De in deze conclusie geschilderde toestand zouden wij met
Nicole Questiaux beschamend voor onze welvaart willen noe-
men 1).

1) Questiaux. Nicole: Succds et faiblesse de l'effort social francais, Paris 1961.
blz.107:  In het Parijse ressort bleken  31% der bejaarden door kinderen gesteund
te worden.
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Algemene conclusie:
Voor ruim 50% van de bevolking is de huidige pensioenvoorziening

als beslist ontoereikend te kenschetsen. De helft van onze bejaarden
leeft in armoede!

Slechts voor 25% van de tegenwoordige bejaardengeneratie bestaan
praktisch geen pensioenproblemen, terwijl 23% van de bejaarden in  een
economisch labiele pensioneringssituatie verkeren, waarbij het pro-
bleem der secundaire armoede opduikt.

Indien wij de algemene conclusies betreffende de actieve bevolking,
resp. de bejaardenbevolking in ogenschouw nemen  valt  het  op  dat:
1. de volstrekt ontoereikende pensioenvoorzieningen redelijkerwijs

minder worden;
2. de labiele pensioenvoorzieningen eveneens een dalende lijn ver-

tonen, terwijl
3. de toereikende pensioenvoorzieningen een stijgende tendens verto-

nen.

Wij mogen echter niet blind zijn voor het feit dat:
1.  van de huidige bejaardengeneratie slechts  25% een toereikende  pen-

sioenvoorziening heeft, terwijl ruim 50% beslist onder de maat is.
Wij concluderen aldus dat het werknemersstandpunt in de S.E.R.-
publicatie no.1,1964, helaas  -  wat de bejaarden betreft  -  maar  al  te
waar is;

2.  de  toekomstige pensioenvoorzieningen redeli jkerwijs slechts  voor
+ 1/3 deelder bejaarden toereikend  zal zijn, terwijl, ceteris paribus
1  1/3 deelder bejaarden  - ook  in de toekomst - beslist ontoereiken-
de pensioenvoorzieningen zal hebben. Deze laatste conclusie moge
een reden te meer zijn om het politiek roer wat dit betreft om te
gooien.

Wij kunnen in het licht van bovenstaande beschouwingen dan ook in
genen dele het standpunt van de werkgevers onderschrijven, toen die
stelden dat er geen aanleiding bestond om terwille van een beperkte
groep van bejaarden over te gaan tot verhoging van het A.O.W. tot het
sociale minimum 1).

Integendeel, de bejaarden mogen terecht van de actieve bevolking
verwachten dat deze begrip opbrengt voor hun benarde financiele si-
tuatie en hopen  dat  men  hier de consequenties uit trekt. Deze conse-
quenties zullen alleen een algemene, heel de bevolking omvattende,
regeling kunnen inhouden, welke regeling garanties moet bevatten zo-
dat alle bejaarden, hun welvaartsituatie, opgebouwd in hun actieve pe-

1) S.E.R.-Advies inzake een verhoging van de A.O.W.-pensioenen tot een sociaal
minimum. Publicatie nr.1, 1964, bijlage VIII, blz.29-30
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riode, normaal kunnen voortzetten, terwijl de sociale rechtvaardlg-
heid eist dat zi j ookdelen  in  een a fnemende resp. toenemende welvaart,
m.a.w. welvaartvaste pensioenen dienen voor ieder gecreierd te wor-
den.

Elke andere regeling zal o.i. altijd gekenmerkt moeten worden als
lapmiddel, waarvan men politiek gesproken mogelijk winst verwacht,
maar dat in feite voor de bejaarden geen reole betekenis heeft  1). Men
dient hierbij voor ogen te houden dat sociale zekerheid geen privilege
is voor arbeiders of voor economisch zwakkeren,  maar een groot men-
selijk goed, waarop in beginsel ieder aanspraak moet kunnen maken,
in die zin, dat die binnen ieders bereik moet liggen 2).

De actieve bevolking mag op haar beurt  van de bejaarde begrip ver-
wachten voor het feit dat de wensen op het terrein der sociale politiek
in een goede pensionering niet hun einde gevonden hebben.

Integendeel, de bejaarde zal begrip moeten opbrengen voor de redle
wensen  van de niet-bejaarden,  b.v.:
1.  equal  pay for equal  work;
2. huurverhoging tot een economisch verantwoord peil;
3. verlaging van het peil der directe belastingen;
4. vermindering van een belastingdruk op de laagste resp. middenin-

konnens.

Het keuzeprobleem dat zich hier voordoet is, afgezien van de econo-
mische problematiek, primair een politieke keuze waarbij de bejaarden-
groep zich voor het feit gesteld  ziet dat in politiek opzicht, speciale  be-
langengroeperingen aanwezig zijn om - afgezien van de wens inzake
welvaartvaste pensioenen - bovengenoemde wensen speciaal te beplei-
ten. Het gevaar is niet denkbeeldig dat elke politieke partij pleit voor
betere pensioenvoorzieningen, speciaal in verkiezingsperioden, met
als gevolg dat deze problematiek door zoveel personen met verschil-
lend inzicht in deze materie benaderd wordt, dat dit pleiten pralctisch
geen effect sorteert.

Toch achten wij het in politiek opzicht mogelijk dat meer druk gezet
wordt achter de speciale wens der bejaarden. Zij maken immers po-
tentieel 20% der kiesgerechtigden uit. Indien de bejaarden zich deze
macht bewust worden, zouden de politieke kaarten wel eens snel heel
anders kunnen komen te liggen.

1) Dr.Wiardi Beckmanstichting: Program voor bejaardenzorg, Amsterdam 1958,
blz.22: Aan alle loontrekkenden wil men een aanvullend pensioen doen toekomen
van f. 350,- per jaar.

2) Ven, J.J.M. van der: De sociale zekerheid als ontwikkelingsgebied, uitgave:
Katholiek Staatkundig Maandschrift, december/januari 1962/1963, blz.353
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§ 3. HET VRAAGSTUK VAN DE PRAKTISCH NOODZAKELIJKE SUP-
PLETIES OP DE HUIDIGE PENSIOENVOORZIENINGEN I.V.M.
HET VERBLIJF IN TEHUIZEN

Men moet wel een vreemdeling in Jeruzalem zijn om niet te weten
dat het gros der bejaarden slechts een verblijf in een tehuis kan finan-
cieren door een beroep te doen op bijstand uit hoofde van de Algemene
Bijstandswet.

Naar onze mening hangt het veel besproken zogenaamde generatie-
conflict ten nauwste samen met deze sociaal-economische problema-
tiek. Immers enkele decennia geleden was praktisch iedereen  even  rijk
of even arm. Door de technische vooruitgang  is onze maatschappij  zich
echter aan het ontwikkelen tot welvaartsstaat met als gevolg dat men
de huidige generatie actieven betrekkelijk welvarend zou kunnen noe-
men, in tegenstelling tot de bejaarden die beter als betrekkelijk arm
gekenschetst kunnen worden.

Met Dr.Ludwig von Friedenburg zouden wij de stelling willen onder-
schrijven, dat generatieconflicten geboren worden door de veranderin-
gen die in de maatschappij plaatsvinden: 'Die Gesellschaft steht nicht
im Spannungsfeld der Generationen, sondern umgekehrt, die Generatio-
nen in Spannungsfeld der Gesellschaft' 1).

Het generatieconflict zouden wij in verband hiermee willen zien als
een aanpassingsstrijd van de onderscheiden groepen in de veranderen-
de maatschappij.

Bovengenoemde aanpassingsstrijd zien wij in verband hiermee tot
uiting komen in de evolutie van Armenwet (steun is gunst) naar Alge-
mene Bijstandswet (bijstand is recht).

Deneerslag van deze evolutie, vastgelegd in wetsartikelen, was reeds
voorbereid door diegenen, die elke dag met deze zaken te maken hadden,
immers ingevolge de Armenwet werd - volgens een progressieve ge-
dachtengang - reeds jarenlang gegeven wat eigenlijk  in  de  vorm  van  een
bedrijfspensioen of een hoger niveau  van  de A.O.W. -uitkering een recht
van de clienten (van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken) had
moeten zijn 2). Deze hulpverlening kwam en komt uiteraard het meest

tot uiting, wanneer de materi6le nood stijgt, hetgeen zich vooral mani-
festeert bij opname in een tehuis. De draagkracht der bejaarden  is niet
toereikend voor de lasten van een sociaal-gewenste huisvesting 3).

1) Schoonderbeek,  W.: De Duitse 'Fursorgetag'  en de nieuwe Duitse  Wet,  in:  Tijd-
Schrift voor Maatschappelijk Werk, 5 april 1962, blz.136

2)  Hartland, N.F.: Rumoer  rond de  A.O.W.  en de Armenwet, in: Sociale Zorgh  jrF
24, nr.21, blz.365

3) Nederlands Economisch Instituut, afdeling Sociologisch Onderzoek: Onderzoek
naar de levensomstandigheden van de bejaarden in de gemeente Delft, Rotter-
dam, december 1957, blz.X
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Wie tot op het moment van opname de eventuele extra kosten nog op
een of andere wijze uit eigen middelen had weten te dekken, krijgt de
financiole genadeslag, zodra opname nodig wordt  1). Dat deze gang van
zaken voor velen zeer bitter moet zijn geweest, kan geillustreerd wor-
den aan het feit dat de suppleties, verstrekt uit hoofde van de Armen-
wet veelal het accent van armenzorg droegen.  Bij een onderzoek te Til-
burg, gehouden in 1960, bleek met name dat de zogenaamde arbeiders-
groep, voor 33% gesuppleerd werd in tegenstelling tot de niet-arbei-
dersgroep die slechts voor 5% een beroep deed op suppleties.  Van deze
33% ontving 81% steun om de goedkoopste voorziening, namelijk zaal-
accomodatie, mogelijk te maken.  Van de niet-arbeidersgroepering,  die
meestal de hogere pensionprijzen moest betalen, werd sterk vermoed
dat het lage percentage van 5% alleen mogelijk was omdat de kinderen
voor hun ouders - waarvan zij niet wilden dat een beroep op 'sociale
zaken' gedaan moest worden - een groot deel der betalingen voor hun
rekening namen 2).

Het behoeft geen verwondering te wekken dat het besef op deze wijze
afhankelijk te zijn, een algemeen gevoel van onbehagen onder de bejaar-
den verwekt, welk onbehagen nog versterkt wordt  door de grote wissel-
valligheid en variaties, zowel wat het opname-beleid der tehuizen be-
treft als de schakering in de suppletieverstrekkingen door de onder-
scheiden Gemeenten 3).

De Algemene Bijstandswet, ingegaan op 1 januari 1965, en die als
zodanig formeel nog geen historie kent, heeft de potentie in zich om
een groot deel van deze onzekerheid  weg te nemen: artikel 9 waarborgt
namelijk 'binnen redelijke grenzen' vrijheid van keuze wat het tehuis
betreft 4), terwijl artikel 2 stelt dat er 'zoveel mogelijk' overeenkom-
stig de 'redelijke' wensen van de client gehandeld zal worden 5). De
vraag is wel wat onder 'zoveel mogelijk' en het begrip 'redelijk' ver-
staan zal gaan worden. De optimist zal met veel vertrouwen de prak-
tijk van deze nieuwe wet tegemoet zien, de pessimist daarentegen zal
zich de kwalijke gang van zaken onder de Armenwet herinneren  en  daar-
door vol wantrouwen de toekomst afwachten.

Indien wij echter bedenken dat men in de laatste jaren, die achter
ons liggen, volop heeft kunnen demonstreren hoe men over de geest van
de nieuwe Bijstandswet denkt, door reeds in deze jaren in deze geest
te werken, dan komt het ons voor dat de optimist een vermetel ver-

1) Karels. K.: Deoudere bejaarde en de A.O.W.. in: Sociale Zorg. 10 januari 1964,
blz.7

2) Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant: Bejaardentehuizen in Tilburg, Til-
burg 1960, blz. 27-29

3)  Hofland. A.: Rumor  in  casa, in: Sociale  Zorg. 7 december 1962. blz.392
4) Divosa: De Algemene Bijstandswet, 24 februari 1964, blz.59
5) Schoonderbeek, W.: Ontwerp Algemene Bijstandswet, in: Sociale  Zorg, 24 augus-

tus 1962, blz.258
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trouwen moet hebben, terwijl de pessimist zich kenmerkt als realist.
Hoe is namelijk het recente beleid van diegenen, die nu verantwoor-

delijk zijn voor het juist interpreteren der Algemene Bijstandswet?
M.a.w.: 'hoewasdeafgelopen jaren het beleid der Gemeentelijke Dien-
sten voor Sociale  Zorg  in de onderscheiden Gemeenten ?'  Door  de  de-
centraliserende werking van de wet is een nauwkeurig antwoord op deze
vraag niet te geven. De uitvoering is namelijk gemeentelijk gedecen-
traliseerd, met als gevolg een enorme verscheidenheid van uitvoering,
waarop elke poging tot uniformering jammerlijk schipbreuk moet lij-
den, hoewel somtijds wel gesuggereerd wordt dat Divosa, door zijn
richtlijnen uniformiteit heeft bereikt.

Enkele praktijkvoorbeelden uit de voorgeschiedenis van de A.B.W.
mogen een en ander verduidelijken.

Per 15 april 1963 werden inzake de gebezigde steunnormen 48 ge-
meenten geonquiteerd, waarvan 26 in Zuid-Holland en 22 in de andere
provincies. Daar men onderling wilde vergelijken, moesten bij nader
inzien 9 gemeenten afvallen, zodat nog resteerden 39 gemeenten, in 4
categorieen:

A.        1 - 10.000 inwoners: 2 gerneenten
B.     10.000 - 50.000 inwoners: 15 gemeenten
C.     50.000 - 100.000 inwoners: 11 gemeenten
D.  100.000    en meer inwoners: 11  gerneenten.

Afgezien van de vraag of wij deze enquete wel representatief mogen
noemen voor het patroon der Nederlandse Gemeenten, bleek uit opga-
ven van 38 van de 39 Gemeenten dat het 'zakgeldpatroon' ten behoeve
van bejaarden, de volgende variaties vertoonden:

f  3. - - per week in 1 gemeente (B.-gemeente)
f 3.50  per week in 2.gemeenten
f 4.-- per week in 7 gemeenten
f 4.25 per week in 1 gemeente
f 4.50 per week in 9 gemeenten
f 4.75  per week  in  1 gemeente
f 5.-- per week in 12 gemeenten
f 5.50  per week  in 2 gemeenten
f 6.-- per week in 3 gemeenten (B., A., B.)

Met de rapporteur zijn wij van mening dat wij van een werkelijke
unificatie der 7.akgelden nog ver af zijn 1). Wat ons betreft zouden wij
1) a.  Leenaerts,  W.F.A.: De Algemene Bijstandswet, rechtszekerheid, rechtsge-

lijkheid, in: Sociale Zorg 7 mei 1965, blz.155-177: volgens de A.B.W. zal in-
gevolge algemene maatregel van bestuur het zakgeld minimaal 10% van het
A.O.W. bedragen, d.w.z. voor een echtpaar f 31.30 per maand en voor een
ongehuwde f 21.90 per maand; voor een gehuwde vrouw wordt aldus slechts
f 9.40 uitgetrokken.

b.  Vogelensang, E.: Nogmaals de normen van bijstand, in: Sociale Zorg,  8  no-
vember 1963, blz.362-365
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het liefst zien, dat er in het geheel geen aandacht aan het onderwerp
'unificatie-transpiratie' gewijd wordt: Zakgeld wordt door ouders aan
hun nog jonge kinderen gegeven (oudere kinderen geven veelal kostgeld!),
maar behoort niet door de jonge generatie (= kinderen) aan de oude
generatie (= ouders) gegeven te worden. Zakgeld houdt een verkapt  be-
voogdingssysteem in, wat in strijd is met de eerbied voor de ouder-
dom.

Nog een andere enquete is in dit verband illustratief. Uit een door de
heer W. Leenaerts, directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Soci-
ale Zaken in 's-Hertogenbosch, ingesteld onderzoek over 198 gemeen-
ten  in   11 provincies, ontlenen  wij het volgende 1). Leenaerts onder-
scheidt drie uitvoeringssystemen bij het verlenen van bijstand:
systeem A: De gemeente laat alle inkomsten der verzorgden bij zich

aankomen en betaalt aan de inrichting het pensiongeld,  zak-
geld, kleding en dergelijke.

systeem  B: De gemeente laat betrokkenen   in het bezit  van  al  hun  pe-
riodieke uitkeringen, maar berekent hoeveel zij daarvan
- na aftrek van zak- en kleedgeld, eventueel ziekenfonds-
premie - moeten betalen aan de inrichting als eerste be-
taling van verpleeggeld. De rest van dit verpleeggeld be-
taalt de gemeente op rekening van de inrichting.

systeem  C: (het Bossche systeem) De bejaarde betaalt   zelf het  pen-
siongeld, ziekenfonds,  etc. etc., doordat hij zelf maande-
lijks een toelage van de gemeente krijgt.

De sterk gerecapituleerde uitkomst  op deze vragen  is als volgt:
systeem A: 147 gemeenten
systeem B: 10 genneenten
systeem C: 1 gerneente
systeem  A +B: 28 gerneenten
systeem A + C: 7 gemeenten
systeem B + C: 1 gemeente
diversen: 4 gerneenten

..

Wij kunnen hier slechts een conclusie uit trekken: De gedachte dat
bejaarden onmondige kinderen zijn, voor wie men moet zorgen viert
nog hoogtij bij diegenen die praktisch verantwcordelijk zijn voor de
uitvoering van de Algemene Bijstandswet.  Met de heer Leenaerts  zou-
den wij ons willen verzetten  2) en protest aantekenen tegen een derge-
lijke gang van zaken, waarbij tallozen 'betutteld' worden, omdat enke-
len niet goed meer met hun geld kunnen omgaan, welk verschijnsel  zich

1)  Leenaerts,   W.F.A.: De Algemene Bijstandswet;   veel zal moeten veranderen,
uitgave: Bejaardenwerk, september/oktober 1963, blz.140 e.v.

2) Leenaerts, W.F.A.: De financidle hulp aan bejaarden, uitgave: Adelbert. april
1963. blz.58-59
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overigens in elke leeftijdsperiode kan voordoen, maar waaraan geluk-
kig nog niet het 'recht' ontleend wordt, dat daarom allen bevoogd moe-
ten worden.

Zal, wanneer de uitvoerders der Algemene Bijstandswet, in de geest
der wet handelen, veel vruchtbaar werk mogeli jk zijn?  1)  Inderdaad,
want deze wet maakt het mogelijk zogenaamde groepsregelingen te cre-
eren. Deze regelingen kunnen  van twee Overheidsinstanties uitgaan  2):
a.  van de Kroon (art.11) m.b.t. algemene groepen;
b. van de Gemeenteraad (art.12) m.b.t. bijzondere, plaatselijkegroepen,

waarbij echter de goedkeuring van Gedeputeerde Staten vereist is.

Het belang van deze regelingen  is dat de individualiserende behande-
ling meer geobjectiveerd wordt, waardoor een dergelijke regeling psy-
chologisch gemakkelijker te aanvaarden wordt.

Hiernaast kan de Gemeenteraad nog facultatief twee commissies 3)
in het leven roepen  en  wel:
a. de commissie van advies, omvat minimaal 5 en maximaal 15 leden;

minimaal 3/5 deel der leden moet kennis dragen van maatschappe-
lijk werk, volksgezondheid, vakbondwezen en dergelijke en mag niet
in dienst zijn der gemeente, lid zijn van het gemeentebestuur of de
hierna te noemen commissie van bijstand. Deze commissie geeft de
grote lijn aan waarlangs de verlening van bijstand zich moet ontwik-
kelen;

b. de commissie van bijstand. De samenstelling wordt aan de Gemeen-
teraad overgelaten. Deze commissie is medeverantwoordelijk voor
de praktische gang van zaken betreffende de incidentele bijstands-
bepaling.

In deoorspronkelijkeopzet van de wet waren deze commissies dwin-
gend voorgeschreven; nu zijn zij facultatief gesteld. Indien de juiste
mensen, d.w.z. personen met primair kennis van zaken op het terrein
van de maatschappelijke zorg, resp. maatschappelijk werk in deze
commissies gekozen zouden worden, dan twijfelen wij er niet aan dat
hier zeer vruchtbaar gewerkt zou kunnen worden.

Met Toewater 4) zijn wij echter beducht voor de mensen die in deze
commissies benoemd zijn, resp. benoemd zullen worden. Wij zijn erg
benieuwd hoeveel werkelijke vakmensen in deze commissies zitting

1) Dam, J.C. van: Kanttekeningen bij de Algemene Bijstandswet III, in: Sociale
Zorg, 8 november 1963, blz.360

2)  Leenaerts, W.F.A.: De Algemene Bijstandswet; speciaal beschouwd met betrek-
king tot bejaarden. uitgave: Bejaardenwerk, juli/augustus 1963. blz. 108

3) Salden,  A.H-: De Algemene Bijstandswet en de gemeentelijke uitvoeringsvoor-
schriften, in: Sociale Zorg. 7 april 1962, blz.111

4) Toewater, J.W.J.: Commentaar op een artikel van J.W.Kapteyn, de Algemene
Bijstandswet, uitgave: Weekblad voor de bond voor Nederlandse Gemeenteamb-
tenaren, 19 juni 1964, blz.248
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zullen nemen. Hopelijk maken  zij de meerderheid  uit,  maar wij vrezen
dat politieke kracht meer mogelijkheid geeft om gekozen te worden,
dan deskundigheid.

Wij hopen dat deze belangrijke wet haar individueel zegenrijk werk
kan doen, zoals de opstellers hebben gemeend, maar de mentaliteit
van de uitvoerders zal in dezen bepalend zijn. Om deze wet ingang te
doen vinden is het niet voldoende te stellen dat het gehele Nederlandse
volk in deze wet moet geloven  1),  want dit 'geloof' zal slechts ontleend
worden aan de wijze waarop de wet ten uitvoer gelegd wordt en getoetst
wordt aan de nu en in het verleden opgedane ervaring met de uitvoer-
ders der wet.

Wij blijven van mening dat vooralsnog het vragen van individuele steun
een bittere ervaring is 2). Dat deze ervaring niet plaatselijk of regio-
naal bepaald is door misschien toevallig optredende storende factoren
moge blijken uit een onderzoek van Steiner en Dorfman,  die in de  Ver-
enigde Staten tot de conclusie kwamen dat van al diegenen, die onder
het 'lower' niveau (= noodzakelijk levensonderhoud) moeten leven, 1/3
deel zo zelfstandig wilde zijn dat zij geen prive- (charitatieve vereni-
gingen) ofOverheidssteun (Gemeentelijke Diensten voor Sociale Zaken)
wilde aanvaarden 3).

De beduchtheid voor de toekomst wordt nog verergerd indien wij
constateren dat er stemmen opgaan om de Gemeentelijke Diensten voor
Sociale Zaken - naast de uitvoering van de Algemene Bijstandswet,
d.w.z. lenigen van materiele nood - ook het maatschappelijk werk ter
hand te laten nemen 4,). Afgezien  van  het  feit dat de meeste ambtenaren
hiervoor niet de vereiste opleiding hebben (ervaring met uitvoerings-
voorschriften achten wij niet voldoende om zich in het maatschappelijk
werk te storten), lijkt het ons uit een oogpunt van gezonde functionele
subsidiariteit - waarover in het volgende hoofdstuk gesproken wordt -
het meest gewenst dat Overheidsinstellingen zich beperken tot Maat-
schappelijke Zorg, met andere woorden materidle hulpverlening, ter-
wijl particuliere instellingen zich bij voorkeur moeten occuperen met
maatschappelijk werk (immateri6le hulpverlening).

Wij vrezen van een vermenging van functies  - ook als deze door on-
derscheiden ambtenaren geschieden - dat dit tot resultaat zal hebben
dat men elkaar'de bal gaat toespelen', hetgeen gemakkelijk tot bemoei-

1) Dam, J.P.A. vande: De Algemene Bijstandswet,  meer dan  halverwege,  in:  Maat-
schappelijk Werk, 5 juni 1963, blz.274

2)  Karels, K.: Deoudere bejaarde en de A.O.W- in: Sociale  Zorg, 10 januari  1964,
blz.7

3)  Steiner   P.O. and Dorfman   R.: The economic Status  of the aged, Berkeley,  Los
Angelos, 1957, blz.89

4) Dam. J.C. van: Kanttekeningen  bij de Algemene Bijstandswet  I. in: Sociale Zorg,
11 oktober 1963, blz.320
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zucht en heilloze indiscreties zal leiden 1).
Hieruit magniet opgemaakt worden dat  wij  dus het particulier initia-

tief op de eerste plaats willen zetten; integendeel,  wij  zijn het evenmin
eens met diegenen die het een teken van geestelijke armoede vinden
dat de Overheid in plaats van de particulier als eerste materidle nood
gaat lenigen 2). In de praktijk is overigens wel gebleken dat het parti-
culier initiatief niet voldoende middelen had (en heeft), waardoor zij
toch maar zeer ten dele materi6le nood kon lenigen, terwijl deze nood-
leniging veelal typisch geschiedde door vrijwilligers, die geen enkel
inzicht hadden in deze noodleniging,  met als gevolg  dat er dikwijls  der-
mate indiscreet opgetreden werd dat deze soort noodleniging net zo
beledigend ervaren werd als de opgedane ervaring met de hiervoor
uiteengezette uitvoeringsmethodes van de heer Leenaerts.

Indien wij de praktijk van de Armenwet in ogenschouw nemen en als
wij dan bedenken dat de uitvoerders der Armenwet nu de uitvoerders
van de Algemene Bijstandswet zijn, dan lijkt het ons te veel gevraagd
om nu ineens te verwachten dat een hiervoor benodigde mentaliteits-
verandering direct zal plaatsvinden.

Wij achten dit - rekening houdende met de goede wil der uitvoer-
ders - wel mogelijk in dat vlak, waarin reeds een grote ervaring is
opgedaan namelijk de individuele materiele noodleniging. Deze mate-
riele noodleniging incidenteel toepassen op een groep die in de hon-
derdduizenden loopt (zolang  het A.O.W. -niveau nog geen werkelijk  so-
ciaal minimum voor ieder inhoudt, zijn + 50% van de bejaarden poten-
tiele clienten, terwijl al diegenen die naar tehuizen moeten praktisch
zonder meer client zijn) doet ons denken aan het kruideniertje op de
hoek dat onverwachts voor de hele stad krenten moet wegen.

Wij menen dan ook er bezwaar tegen te moeten maken, de bejaarden
als groep naar de Algemene Bijstandswet te verwijzen en wel om de
volgende redenen.

I. Uit de Memorie van Toelichting op de Algemene Bijstandswet kun-
nen wij constateren, dat het niet de bedoeling der Algemene Bij-
standswet is, om het begrip 'noodzakelijke kosten van bestaan' een
zodanige inhoud te geven dat de bijstand het aan de persoon moge-

lijk maakt zich blijvend te handhaven op een niveau, waarop  hij zich
voor de bijstand bevond, m.a.w. de groep bejaarden wordt in hun
totaliteit tenslotte geplaatst op het niveau van een ongeschoolde ar-
beider, hetgeen in strijd is met de gedifferenti6erde structuur der
groep bejaarden. Wanneer de bejaarde eventueel boven dit niveau
gehandhaafd blijft, is dit kennelijk een goedheid  van de uitvoerders

1) Het standpunt wordt namelijk gepropageerd dat men de cliont graag een duwtje
in de rug wil geven.

2)  Schakel, M.W.: Onvolledige argumentatie, uitgave: Anti-Revolutionaire Staat-
kunde, 3 maart 1963, blz .77 e.v.
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der wet, die dan een zogenaamd 'ruime interpretatie' bezigen. Hetis echter op den duur fnuikend om steeds afhankelijk te zijn van de
goedheid van anderen, waarop men eigenlijk geen recht heeft. Het
verleden der charitatieve instellingen heeft ons te veel ellendige
voorbeelden van een dergelijk soort goedheid gegeven.

II. Volgens dezelfde Memorie van Toelichting,  moet er naar gestreefd
worden - dit is dus de geest  der  wet !   - alle mogelijkheden te schep-
pen voor een toestand, waarin de betrokkene zelf in zijn onderhoud
kan voorzien.'Wij achten dit een gezond beginsel, maar dit beginselis typisch geent op een actieve maatschappij. Voor de niet-meer-
actieven is dit punt nooit te bereiken; zij zijn als zodanig in feite .vreemde elementen voor deze wet daar zij niet in de structuur
passen (slechts door een kunstgreep worden de bejaarden in de wet
gepast, hetgeen wij noch fraai voor de bejaarden, noch fraai voor
de Algemene Bijstandswet kunnen vinden).

III. Volgens artikel 29 van de Wet, wordt alvorens een beslissing te
nemen een persoonlijk onderzoek naar de materiole omstandighe-
den van de persoon ingesteld. Een dergelijk individualiserende  me-
thode achten wij totaal in strijd met de grote collectiviteit van be-
jaarden die in nooddruftige omstandigheden verkeren. Het enige
nuttige effect dat wij  in deze methode kunnen ontdekken  is  een  vormvan werkverschaffing, die wij echter in tijden van trendmatige in-
flatie in het geheel niet nodig hebben, terwijl het nut van een der-
gelijke werkverschaffing o.i. ook niet verkregen mag worden ten
koste van de gemoedsrust van een collectiviteit, die deze activitei-
ten als 'onwaardig' ondergaat.

IV. Tenslotte geeft de gedecentraliseerde uitvoering der Wet zoveel
kans op rechtsongelijkheid ten opzichte van een groep die zich in
plaats van gemeentelijk, nationaal manifesteert, dat ook om dezereden de Algemene Bijstandswet o.i. ongeschikt is om toegepast te
worden op de groep bejaarden. Deze groep immers streeft een recht
op delen in denationale welvaart na. Dit recht vindt eerder aanslui-ting bij onze structuur van sociale verzekering dan dat het geent
moet worden op een loot, waarvan de stam de Armenwet is, welke
wet in plaats van algemene rechten, individuele gunsten verleende  1).

Conclusie:
De Algemene Bijstandswet geeft, menen wij, geen definitieve goedeoplossing aan het lenigen der materiele noodtoestanden der bejaarden.Slechts om praktische redenen kan men de Algemene Bijstandswet tij-delijk toepassen  op deze toestanden,  om al doende de ergste materiole

1) Koninklijke Boodschap, Ontwerp van Wet en Memorie van Toelichting op de Al-gemene Bijstandswet
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nood te verzachten. Er zal echter een radicale oplossing moeten ko-

men,  want met de huidige mogelijkheden laboreren wij wel aan de
kwaal, maar niet aan de oorzaak (oorzaak is het ontbreken van welvaart-

vaste pensioenen).  Het is een bewezen feit dat armoede en ziekte een

functioneel verband hebben 1). Het. laten voortduren van de armoede

der bejaarden zal in verband hiermede alleen maar een grotere behoefte

naar verpleeginstituten tot gevolg hebben, waardoor het nagestreefde

verlaagde kostenniveau - men stuurt de bejaarden immers liever naar

de Gemeentelijke Diensten voor Sociale Zaken in plaats van hoger  pen-
sioen te geven, daar de eerste methode minder kost - in feite alleen

maar een grotere vraag naar verpleeginrichtingen te zien zal geven.

§ 3a. FINANCIERINGSPROBLEEM

De bejaarden die momenteel het meest gebukt gaan onder de mate-

riele nood zijn, zoals reeds gesteld is, zij die in instituten verblijven,

resp. diegenen die hier binnenkort naar toe zullen moeten.  
Om de hier-

mee gepaard gaande financieringsproblematiek het hoofd te bieden,
staat deze bejaarden de hierboven besproken A.B.W. ter beschikking.
Reeds hebben verschillende officidle commissies in verband hiermede

nota's gepubliceerd. Wij zullen enkele van deze gedachtenbepalingen

de revuelaten passeren.

1.De Commissie Hornstra, 1956:
Deze komt tot de conclusie dat  voor deze groep een nationale finan-

cieringsregeling op individuele basis, buiten de Armenwet om, gescha-
pen dient te worden. Het verschil tussen reae kostprijs en persoonlijk
inkomen kan dan gesuppleerd worden. Het persoonlijk inkomen wordt

middels een persoonlijk onderzoek vanuit de Gemeenteli jke Dienst  voor

Sociale Zaken vastgesteld. Er wordt enigszins rekening gehouden met
de inkomsten der kinderen (wet Beperking verhaalsrecht was er toen

nog niet) en van het eigen inkomen mag een zeker gedeelte behouden

worden daar elke bejaarde de vrucht van zijn eigen inkomsten moet
kunnen blijven behouden, waardoor een vrije beschikking over zakgeld

mogelijk wordt.
Gezien de tijd (1956) kunnen deze voorstellen als zeer vooruitstre-

vend beschouwd worden. Ongetwijfeld is de grote verdienste van de
Commissie Hornstra geweest dat zij een psychologisch juiste oplos-
sing heeft willen treffen, door de voorgestelde regeling buiten de Ar-
menwetsfeer te brengen. Helaas is hun dit toch weer in zoverre niet

gelukt doordat zij het persoonlijk onderzoek juist door die personen
willen laten verrichten, die de verpersoonlijking zijn van die Armen-
wet.

1) Pond, M.A.: Interrelationship of poverty and disease. Public Health Reports,

Washington, november 1961, blz.967 e.v.
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2.De Commissie Wirtz, 1958 (K.N.F.B.):
Evenalsde Commissie Hornstra pleit ook Wirtz  c.s. voor een aparte

subsidieregeling op individuele basis, buiten de Armenwet  om.  De  per-soonlijke suppletie zou dan gelijk zijn aan het verschil tussen het per-
soonlijk inkomen  en de gemiddelde prijs  van de na de oorlog gebouwde
bejaardentehuizen. Het persoonlijke inkomen zou vastgesteld worden op
fiscale indicatie, waarna via een opgestelde staffel een zodanige sup-
pletie volgt dat de bejaarden ook blijven profiteren van eigen verwor-
verworven inkomsten doordat zij over een bepaald gedeelte de vrije
beschikking blijven houden (zakgeldsysteem). Deze regeling zou alleen
gelden voor normaal-niet-armlastigen.

De reeds armlastige bejaarde moest zich blijven wenden tot de Ar-
menwet. De Commissie Hornstra echter wilde ook deze groep over-
hevelen  naar de betreffende, in het leven te roepen subsidieregeling.

Deze geobjectiveerde methode had het grote voordeel dat men wer-
kelijk volkomen vrij kwam te staan van de Armenwet. De bejaarde moest
er alleen geen bezwaar tegen hebben dat de belastingen inlichtingen  ver-
strekte over zijn inkomen.

Wij menen dat de Commissie Hornstra hier bepaald meer vooruit-
strevend was dan de Commissie Wirtz. De laatste Commissie wilde
immers voor een collectiviteit een wet hanteren, welke niet voor col-
lectiviteiten in het leven geroepen is. Hierdoor werd voor tallozen een
toestand gehandhaafd, die als bitter ondergaan werd, terwijl  zij de we-
tenschap hadden hier nooit meer onderuit te komen, daar men het ac-
tieve leven al achter zich heeft.

Is het wonder dat in deze groep dikwijls een afstomping van het
normbesef van eigen waarde en een dof berusten aangekweekt werd,
terwijl deze aangekweekte afgestompte berusting nota bene weer als
argument gebruikt werd om de 'oudjes' te bevoogden, hetgeen men dan
als 'zorg' placht te betitelen?!

Indirect werd voor de normaal-niet-armlastige groep door Wirtz
c.s. de Armenwet binnengehaald, want de vraag of er een sociale indi-
catie aanwezig is, om opname in een tehuis te bevorderen zou beant-
woord moeten worden door ambtenaren van de Gemeentelijke Dienst
voor Sociale Zakenl, omdat een dergelijke vaststelling in de praktijk
nog nooit tot moeilijkheden geleid had. Wij zouden willen opmerken:
'Vanzelfsprekend heeft dit nog nooit tot moeilijkheden geleid, immers,
de normaal-niet-armlastige groep deed geen beroep op deze hulpver-
lening, omdat men zijn eigen kanalen had, terwijl de wel-armlastige
groep in zijn afhankelijkheid, uiteraard zelf geen moeilijkheden ver-
oorzaaktel' De enige moeilijkheid  die de betreffende diensten hadden
kunnen ondervinden had alleen maar gelegen kunnen zijn in het feit,
dat de opname-indicaties 'sociaal en/of medisch' een verschil van in-
zicht zouden kunnen oproepen. Vanzelfsprekend behoefde men ook hier
echter in de praktijk.geen moeilijkheden te verwachten, omdat als al-
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gemene regel geldt dat de medische indicatie prevaleert boven de so-
ciale indicatie 1).

Afgezien van ons standpunt, dat de medische en/of sociale indicatie
vastgesteld dient te worden onder supervisie van het door ons reeds

eerder voorgestelde opnameteam (zie hoofdstuk II), moeten wij opmer-

ken, dat de Commissie Wirtz er blijkbaar geen heil in gezien heeft om
de sociale indicatie te laten vaststellen door deskundig opgeleide, on-
der deskundige leiding werkende maatschappelijk werkers of werksters
van het particulier initiatief. Een opdracht tot een dergelijk soort dienst-
verlening, los van de materiele sfeer had immers meer in de lijn van
het particulier initiatiefgelegen. Dit spreekt  te meer indien wij beden-
ken  dat  de  K.N. F.B.  zelf een orgaan  van het particulier initiatief is.

Deze zelfde Commissie heeft ook gepleit tegen een subsidie aan be-
jaardentehuizen, omdat een dergelijk soort subsidie tot consequentie
zou hebben dat deze tehuizen gecontroleerd zouden moeten worden. De
vraag kan hier gesteld worden of men de contr le op mensen minder
schadelijk acht dan de controle op huizen?

Hoewel men veel waardering kan hebben voor de voorgestelde ge-
objectiveerde methode, moet de verdere materie toch minder gunstig
beoordeeld worden daar zij teveel aansluit bij eenmaal gevestigde prak-
tijken, welke door de bejaarde zelf niet op prijs gesteld wordt.

3.De Commissie Hoebens, 1959 (N.F.B.):
Deze Commissie gaat blijkbaar  meer uit  van de politieke vraag  'Wat

is  in deze materie haalbaar?', aldus een utiliteitsprincipe volgend.  Zij
stelt voor om .voor het heden genoegen te nemen met de Armenwet,
maar in de toekomst  moet een zodanige nationale bijdrageregeling ont-
worpen worden, dat hierdoor enerzijds de bejaarden in staat gesteld
worden, een bepaald gedeelte van hun eigen verworven inkomsten te
blijven behouden, terwijl anderzijds de tehuizen slechts indirect voor
subsidie in aanmerking komen, doordat zij bepaalde diensten moeten

leveren, waarvoor nadere voorschriften van de zijde der subsidiege-
ver, zullen worden vastgesteld.

Ook deze Commissie gaat echter  weer de richting  van de Commissie
Wirtz uit door voor te stellen, dat de sociale indicaties vastgesteld
worden door de onderscheiden Gemeentelijke Diensten voor Sociale
Zaken. Afgezien van onze waardering voor de praktische benadering
van het probleem, moeten wij hier toch weer dezelfde opmerkingen  ma-

ken als bij de Commissie Wirtz.

1) In de praktijk lijkt het er dikwijls op dat de sociale indicatie een soort afgelei-
de van de medische indicatie is. De betreffende ambtenaar informeert meestal

bij de huisarts of hij opname noodzakelijk acht, waardoor de sociale indicatie

'logisch' ook noodzakelijk wordt. Zie in verband hiermede onze opvattingen,
uiteengezet in hoofdstuk 11, inzake het te formeren opnameteam.
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4. De N.F.B.:
Deze heeft kennelijkde hierboven aan de orde gestelde problematiek

aangevoeld, want in 1961 bepleit zij in een nota een afzonderlijke wet-
telijke bijstandsregeling voor die 5 8 6% bejaarden, dat aangewezen
is op het verblijf in instituten.

Typerend is het echter om steeds weer een soort hang of heimwee
naar de Armenwet te moeten constateren. Deze tendens blijkt doordat
de vorm waarin deze Nationale Bijdrageregeling gegoten kan worden,
alternatief voorgesteld wordt. Deze regeling kan namelijk Af bij af-
zonderlijke wet of bij groepsregeling in het kader der algemene Bij-
standswet in het leven geroepen worden, aldus de Commissie.

Van de Commissie Wirtz wordt overgenomen de gedachtengang in-
zake de geobjectiveerde methode terwijl wij van de Commissie Hoe-
bens de gedachte om een vast percentage van het inkomen als zakgeldvrij te laten. terugvinden.  Wat de vaststelling der sociale indicatie be-
treft, wordt kennelijk aan beide voorgaande Commissies gerefereerd.
De kosten tenslotte die een dergelijke regeling zou meebrengen, zijn
niet begroot.

Geconcludeerd kan worden dat deze laatste nota  meer als compilatie
opgevat moet worden van wat vorige Commissies reeds naar voren heb-
ben gebracht.

Resumerend zouden wij kunnen stellen, dat de gedachtenbepalingen in
het verleden inzake een subsidieregeling ten behoeve van bejaarden in
instituties, tot de volgende communis opinio heeft geleid:
a. theoretisch wenst men deze groep los te maken  van de sfeer der Ar-

menwet (denk aan geobjectiveerde methoden door middel van fiscale
indicatie);

b. praktisch wordt i.v.m. de vaststelling der sociale indicatie en het
mogelijk onderbrengen  van deze materie  in een groepsregeling vol-
gens de Algemene Bijstandswet, de sfeer der Armenwet binnenge-
haald.
Met de theoretische opzet kunnen  wij ons geheel verenigen.  Het  vast-

stellen der medische en/of sociale indicatie dient echter, o.i., te ge-
schieden door het door ons in Hoofdstuk II bepleite opname-team, ter-
wijl de vorm der regeling niet moet geschieden  in het kader van de  Al-
gemene Bijstandswet, daar deze wet niet de geijkte oplossing is  voor debejaarden (zie blz.314).

Wij achten het een groot bezwaar dat deze bespiegelingen niet ge-
paard zijn gegaan met evenzovele kostenramingen. Zelfs een halfge-slaagde poging zou tenminste een indicatie gegeven hebben. Pogin-
gen om een gemiddelde suppletie per persoon te berekenen zijn wel
gedaan door 'Zonnehof' te Tilburg. Uit een enquete over 65 echtparen
en 73 alleenstaanden is gebleken, dat gemiddeld f 660.-- per persoon
per jaar gesuppleerd zou moeten worden. Deze enquete had betrek-
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king op Protestantse bejaarden. Uit ons onderzoek (zie Hoofdstuk I) is
reeds gebleken dat de minderheidsgroeperingen in Roosendaal finan-
cieel draagkrachtiger zijn  dan de meerderheidsgroeperingen.  Wij  ver-
klaarden dit door de hypothese, dat alleen de meest actieven van be-
paalde groepen uitzwerven, die dan elders een minderheidsgroep vor-
men, maar die door hun actief-zijn, ook relatief hoger op de sociale
ladder staan. Deze hypothese blijkt ook op te gaan in Tilburg, immers
voor de Rooms-Katholieke groepering bleek een suppletie  van  f 840.--
per jaar per persoon nodig te zijn 1).

Wel is het opmerkelijk dat er in de betreffende studie ook voor ge-
pleit werd om geen exploitatie-subsidie aan tehuizen te geven, maar
deze alleen aan personen toe te kennen om hierdoor te voorkomen.
dat bejaarden zouden profiteren van subsidie die hun eigenlijk niet zou
toekomen 2). Uit ons onderzoek is gebleken dat dit argument zowel
sociaal als economisch onhoudbaar is (sociaal niet, omdat dit een
groep, te stellen op 100%, die onderzocht werd slechts 2*96 blijkt te
malverseren, terwijl 976% nutteloos een persoonlijk onderzoek moet
ondergaan; economisch niet, omdat op 100 betaalde onderzoekingen
slechts voor 2*% resultaat geboekt wordt). De stelling om alleen maar
subsidie aan nooddruftige personen te verstrekken sluit goed aan bij
de Algemene Bijstandswet; immers subsidiering in de kosten voor te-
huizen en inrichtingen is in strijd met de Algemene Bijstandswet, daar
de onderscheiden personen  via deze  Wet een normale kostprijs kunnen
betalen. Indien tehuizen toch onder de kostprijs willen werken, dan
moet zulks opgevat worden als een charitatieve bijdrage van het tehuis,
waar men dan echter geen vergoeding voor moet vragen,  want dan  ver-
valt het element van charitas 3). Het komt ons voor dat juist dit beroep
op charitas wel spitsvondig, maar niet reeel is. Immers, het kan een
echte charitatieve daad zijn, om aan een bejaarde een prijs te vragen
beneden de economische kostprijs, met de mededeling dat hij de wer-
kelijke kostprijs betaalt, zodat hij zogenaamd niemand naar de ogen
behoeft te kijken. Men spreekt in zo'n geval de volle waarheid, omdat
de economische kostprijs, verminderd met de subsidie,  voor de betrok-
kene de werkelijke kostprijs wordt. Een dergelijke charitas, die iemand
zijn gevoel voor eigenwaarde laat behouden is echter alleen mogelijk
wanneer de betreffende instelling subsidie krijgt, hetgeen in het kader
van de Algemene Bijstandswet onmogelijk is. Dit moge een bewijs te

1) Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant: Bejaardentehuizen in Tilburg, Til-
burg 1960, blz.41

2) Alsvoor, blz.46
3)  a. Ter Horst, Th.F.B.: Gevolgen  van de Algemene Bijstandswet  voor het parti-

culier en kerkelijk initiatief, terzake van materidle bijstand, publikatie nr.33
van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk, 15 juni 1964, blz.76

b. Memorie van Antwoord inzake de Algemene Bijstandswet, Tweede Kamer,
blz.16, rechts
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meer zijn, dat de Algemene Bijstandswet niet de geijkte oplossing biedt
voor het materiele probleem der bejaarden, omdat dit probleem zo
nauw verweven is met immateriele facetten. Een hierbij aanhakende
dienstverlening vanuit de Gemeentelijke Instellingen voor Sociale Zorg
zal het niet verder kunnen brengen dan deze 'geruststellende medede-
ling': 'Och, mevrouwtje/meneer,  als U  eens wist hoeveel  er door ons
geholpen worden, dan zou U . . . . . . .schrikkenl'

Naar wij menen zal alleen een aparte subsidiere-
gelingzo mogelijk in het onpersoonlijke vlak werke-
lijk uitkomst kunnen bieden.
Wat houdt het begrip subsidie eigenlijk in? ..

a. Mr. R.A.V. Baron van Haersolte onderkende als een der wezens-
trekken  van de subsidie: De overdracht van een geldswaarde door
een fiscaal machtshebber  aan een ander'.

b.  Mr. Dr. J.J.G. Steenbeek ziet de subsidie als een materieel bepaal-
de figuur, waarbij de Overheid financiele of financieel-waardeer-
bare steun verstrekt aan een ontvanger om deze laatste in staat te
stellen bepaalde activiteiten welke de Overheid interesseren,  te  ver-
richten.

c. Dr. Brasz zag de subsidie volgens Steenbeek als een verzoenings-
middel, dat wil zeggen als een formule voor vreedzame coexisten-
tie 1).

Aan de hand van de bovengenoemde omschrijvingen zouden wij wil-
len concluderen dat de subsidie aan instellingen kan worden gegeven,
wanneer er diensten verricht worden, die het algemeen belang dienen.
Of deze subsidies ook werkelijk gegeven zullen worden, hangt af van
de middelen en de hierop gebaseerde politieke beslissing.

Het blijkt in onze tijd overduidelijk dat een belangrijk deel van het
particulier initiatief eenvoudig geen kans tot ontplooiing zou krijgen,
wanneer het niet werd gesteund met Overheidsgelden 2), die overi-
gens van de particulieren via belastingheffingen verkregen zijn. De
wensen worden volgens onze democratische beginselen door de poli-
tieke groeperingen naar voren gebracht 3). Het komt ons voor dat een
van de wensen van een belangrijke groep uit onze samenleving - met
name de bejaarden, die ongeveer 20% van de kiesgerechtigden uitrna-
ken - een regeling nastreeft voor die groep van hen die op instituten
aangewezen  zijn. Dit klemt te meernude verzorgings- resp. verpleeg-

1) Steenbeek, J.J.G.: De algemene en bestuurlijke aspecten van Overheidssubsidie,
uitgave: Financieel Overheidsbeheer, september 1962, blz.121-125

2) Alsvoor, blz.121-125
3) Vraag is wel of de politieke groeperingen de wensen van particulieren kennen,

resp. kunnen kennen. Opinie-onderzoekingen zijn in dezen zeer gewenst.
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prijs per dag per persoon f 15,- a f 20,- of meer gaat bedragen 1).

Gelukkig is voor diegenen die verpleegd moeten worden de zorg voor
een groot stuk weggenomen doordat de Ziekenfondsen voortaan in plaats
van 70 dagen  een vol jaar gaan betalen. Er resteren dan echter nog de
chronisch verpleegden die hiermede niet gebaat zijn, evenmin als zij
die  in een pension verblijven, resp. diegenen die zondermeer verzorgd

moeten worden.

Om tot een nauwkeuriger gedachtenbepaling te komen zullen wij
eerst een poging wagen om de kosten te ramen, die met de 'institutio-
nele groep' bejaarden gemoeid zijn. Indien wij eenmaal de kosten  ken-
nen wordt het een kwestie van techniek om de gelden zodanig te doen
vloeien, dat enerzijds de bejaarde in zijn waarde gelaten wordt, ter-
wijl anderzijds de gelden zo besteed worden dat zij beantwoorden aan
het doel waarvoor zij opgebracht zijn.

b. NATIONALE KOSTENRAMING

In hoofdstuk II hebben wij de bevolking van de onderscheiden huis-
vestingsvormen (exclusief bejaardenwoningen) in percentages van het
totaal aantal bejaarden als volgt geraamd:

Bejaardenpension 4%
Verzorgingsafdeling 1*%

51%

Revalidatie-afdeling chronisch zieken 1%
Revalidatie-afdeling geestelijk gestoorden   1 %
Open verpleegafdelingen 1%
Gesloten verpleegafdelingen 1%

496
Overgangsafdeling (f x 4) + 21%-- 66%
Totale toekomstige bezetting 12 %

Daar wij echter willen uitgaan van de huidige situatie, omdat daar
de materiitle nood het meest direct tot uiting komt, zullen wij alleen
de meest gangbare vormen in ogenschouw nemen, te weten het pension,
resp. verzorgingstehuis, omvattende volgens onze schattingen  5*% van

de bejaarden. Om enige speling te hebben zullen wij uitgaan van 6%,
welk percentage enerzijds goed overeenkomt met de landelijke gege-
vens (zie Hoofdstuk II), terwijl anderzijds de gevonden kosten slechts
met 2 vermenigvuldigd behoeven te worden om een indruk te krijgen

1) Meyer-de Vries: in: Staatspensioen, 3 maart 1964, laatste blad
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wat   het aan kosten vergt  als  12%  van de bejaarde bevolking in institu-
ten gehuisvest wordt.

Dit laatstgevonden bedrag zal slechts als een zeer globale indicatie
beschouwd mogen worden, daar wij regionaal met verschillende onbe-
kende factoren te maken hebben:
a. Hoe is verhouding echtparen - alleenstaanden plaatselijk bepaald?

Volgens de uitkomst van onze enquete zou de verhouding echtparen  :
alleenstaanden =3:1 0 1), m.a.w. 6 gehuwde bejaarden :1 0 alleen-
staande bejaarden.

b.  Wat zijn de meerkosten van verpleging ten opzichte van verzorging,
resp. pension ?

c. Wat zijn de minderkosten van verpleging uit hoofde van ontvangsten
van ziekenfondsen en dergelijke?

Wij menen dat een antwoord op deze vragen dermate speculatief moet
zijn, dat globale antwoorden geen reele betekenis hebben.

Meer inzicht hebben wij in de factoren, die een rol in de kostenra-
ming spelen bij bejaardenpensions met verzorgingsafdeling.

Volgens ervaringsgegevens is de huidige gemiddelde pensionprijs
voor echtparen met mogelijkheid tot verzorging ongeveer f 5000,- per
jaar terwijl een alleenstaande f 3000,-  per  jaar moet betalen. Hiernaast
zal een echtpaar   per  jaar nog ongeveer  f 1000,- nodig hebben  ten  be-
hoeve van kleding, schoeisel, reparatie, cadeautjes, zakgeld, kleine
aanschaffingen e.d., terwijl een alleenstaande hiervoor ongeveer f 500,-
nodig heeft.

Wij gaan aldus   uit  van de hypothese dat een echtpaar f 6000,- per
jaar nodig heeft en een alleenstaande f 3500,- 2).

Daar onze gegevens over de pensioeninkomsten voor bejaarden be-
trekking hadden op 1961, zullen wij ook -  wat de kwantitatieve verhou-
dingen in de bejaardengroep betreft - van dat jaar uitgaan. Daar de
door ons gehanteerde prijzen echter betrekking hebben  op 1964, zullen
wij de aldus gevonden gegevens van 1961 - rekening houdende met de
vergrijzing - op het niveau van 1964 brengen.

In 1961 bleken er 11.721.400 personen in Nederland te wonen, waar-
van 9,296 bejaard (d.w.z. boven de 65 jaar oud) was. Er waren dus
1.078.389 bejaarden. Ervan uitgaande dat 6% in instituties verblijft,
heeft ons onderzoek dus betrekking op 64.704 bejaarden. Volgens onze

1)  6 gehuwde bejaarden: 10ongehuwde bejaarden. waaruit volgt dat de alleenstaan-
de 5/8 der personeelsbezetting uitmaakt.

2) Vanzelfsprekend kunnen deze cijfers afhankelijk van behoeften oneindig geva-
rieerd worden. Het gaat o.i. echter niet zozeer om de exactheid der gegevens,
hoewel wij zulks wel nagestreefd hebben, als wel om een bepaalde richting te
vinden. welke praktisch getoetst en toegepast moet worden.
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hypothese betreft dit voor 5/8 deel alleenstaande bejaarden, m.a.w.
40.440 alleenstaanden + 12.132 echtparen betreffen onze te onderzoe-
ken groep.

Aan de hand  van de  in de vorige paragraaf geconstrueerde pensioen-
verhoudingen van de huidige bejaardengroep, kunnen nu de tabellen 86
en 87 opgesteld worden.

Aannemende dat de tekorten gelijkmatig verspreid zullen optreden,
omdat in feite elke bejaarde dezelfde behoefte heeft naar verzorging,
kunnen de tekorten als volgt geschat worden:

A.Wat de echtparen betreft:
7d% van 12.132 x f 2.150.- =l f 1.988.750,-
1% van 12.132 x f 2.050,- = +f 125.000,-

36 9 van 12.132 x f 2.350,-=*f 10.472.200,-
16 % van 12.132 x f 2.150,-=+f  4.196.800,-
43·% van 12.132 xfl.600,- = +f 878.400,-

10hZ van 12.132 x f 1.650,- = +f 2.113.650,-
18% van 12.132 x f 1.250,- = +f 228.750,-

+ f 20.003.550,- = + f 20.000.000,-

B.Wat de alleenstaande bejaarden betreft:
7&% van 40.440 x f   750,- = +f  2.272.500,-

PL van 40.440 x f   600,- =+ f 121.200,-

363% van 40.440 x f   950,- = +f 14.006.800,-
16 % van 40.440 x f 750,-- f 4.848.000,-
4 % van 40.440 x f 200,-=+f 363.600,-

106% van 40.440 x f   250,-=+f  1.060.500,-
+ f 22.672.600,- = +  f 22.500.000.-

Tekort van de betreffende bejaarden in 1961 uitgedrukt in prijzen
van 1964 is dus in totaal + f 42.500.000,-.

Daar door de vergri jziri2 het aantal bejaarden met  + 1% per jaar toe-
neemt, zou het tekort in 1964 geweest zijn + f 44.2 0.000,-, exclusief
het eventuele tekort in verband met lagere ambtenaren, zodat wij het
reele tekort ramen op f 45.000.000,-.

Indien wij deze tekorten uitdrukken per echtpaar dan komen wij al-
dus op een bedrag van + f 1.650,- per jaar, terwijl de tekorten per al-
alleenstaande + f 550.- per jaar bedragen, m.a.w. een tekort van f 750,-
per jaar per persoon.

Indien wij primair rekening houden met de plaatsgevonden prijs-
stijgingen sinds 1959 en secundair met het feit dat er in deze bereke-
ning van uitgegaan is dat ieder dezelfde mogelijkheid heeft om opge-
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T a b e l   86
Inkomsten der gehuwde bejaarden,
onderscheiden naar pensioenfactoren

afgerond
gemiddelde nadelig

% pensioen- saldo
niveau t.0.V'

f 6.000,-
5  Vermogende bejaarden toereikend     f        0,-
7* V.O.V. f  195,-

A.O.W. f 3.642,- f 3.837,- f 2.150,-

1 Individuele levensverzekering f  336,-
A.O.W. f 3.642,- f 3.978,- f 2.050,-

36  A.O. W. f 3.642,- f 3.642,- f 2.350,-
16 Invaliditeitspensioen f  195,-

A.O.W. f 3.642,- f 3.837,- f 2.150,-

4 6 Invaliditeitspensioen f 195,-
A.O.W. f 3.642,-
Collectieve levensverzekering  f 560,- f 4.397,- f 1.600,-

10* Invaliditeitspensioen f 195,-
A.O.W. f 3.642,-

Bedrijfspensioen f 530,- f 4.367,- f 1.650,-

1 % Invaliditeitspensioen f 195,-
A.O.W. f 3.642,-

* Bedrijfspensioen f 900,- f 4.737,- f 1.250,-

5 Invaliditeitspensioen f 195,-
A.O.W. f 3.642,-
Ondernemingspensioen 4 f 2.350,- f 6.187,-   f     0,-

& Invaliditeitspensioen f 195,-
A.O.W. f 3.642,-
Spaarfondsen f 4.444,- f 8.281,-   f     0,-

12 Welvaartvast pensioen + 70% toereikend               ?

(uitgezonderd een deel der lagere ambtenaren)

1) Dit bedrag moet lager zijn, daar waarschijnlijk een gedeelte der A.O.W. inge-
houden wordt.
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T a b e l   87

Inkomsten der ongehuwde bejaarden,
onderscheiden naar pensioenfactoren

afgerond

gemiddelde nadelig
% pensioen- saldo

niveau t.o.v.

f 3.500,-

5 * Vermogende bejaarden toereikend f 0,-

71- V.O.V. f 195,-
A.O.W. f 2.550,- f 2.745,- f  750,-

1 Individuele levensverzekering f  336,-
A.O.W. f 2.550,- f 2.886,- f  600,-

361 A.O.W. f 2.550,- f 2.550,- f  950,-

16 Invalidenpensioen f  195,-

A.O.W. f 2.550,- f 2.745,- f  750,-

4* Invalidenpensioen f  195,-

A.O.W. f 2.550,-

Collectieve levensverzekering f 560,- f 3.305,- f  200,-

10J Invalidenpensioen f  195,-

A.O.W. f 2.550,-

Bedrijfspensioen f 530,- f 3.275,- f 250,-

1* Invalidenpensioen f 195,-
A.O.W. f 2.550,-

* Bedrijfspensioen f 900,- f 3.645,- f 0,-

5 Invalidenpensioen f 195,-
A.O.W. f 2.550,-

Ondernemingspensioen 1) f 2.350,- f 5.095,- f     0,-

* Invalidenpensioen f  195,-

A.O.W. f 2.550,-

Spaarfondsen f 4.444,- f 7.189,- f     0,-

12 Welvaartvast pensioen + 70% toereikend        ?

(uitgezonderd een deel der lagere ambtenaren)

1) Zie noot blz.325.
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nomen te worden in een tehuis, dan komt het geraamde bedrag ons
redelijk voor 1).

C. FINANCIERINGSMETHODIEK

Wij komen nu tot de kardinale vraag op welke wijze dit bedrag bij-
eengebracht kan worden.
Wij onderscheiden hierbij twee mogelijkheden:
a. via de algemene middelen, d.m.v. belastingheffing,
b. via een volksverzekering door middel van premieheffing.

ad a.

Gezien de grootte van het bedrag lijkt het ons geen onoverkomelijk
bezwaar dit tekort ten laste van de algemene middelen te brengen. In-
dien wij bedenken dat bij optrek van de  A.O.W. tot het zogenaamde so-
ciale minimum volgens S.E.R.-berekeningen waarschijnlijk 40 miljoen
op de uitgaven voor Sociale Zorg ten behoeve van bejaarden gespaard
gaat worden 2), dan werkt deze besparing tweesnijdend: Indien de 40
miljoen voor dit doel (bejaardenzorg) gereserveerd blijven, wordt het
door ons berekend tekort van 45 miljoen teruggebracht tot 5 miljoen.

Wij zouden hieruit de conclusie willen trekken, dat bij een gelijk-
blijvend prijsniveau en op voorwaarde dat de uitgaven voor Sociale
Zorg op hetzelfde niveau mogen blijven als vJr de optrek der A.O.W.
tot het z.g. sociale minimum, de opbrengsten van de tekortendekking
geen zorgen behoeft te baren.

Vraag is uiteraard of deze 40 miljoen als zodanig mogen worden
aangewend. Het economisch probleem wordt hierdoor een politiek pro-
bleem, waar wij in dit bestek niet nader op willen ingaan.

ad b.

De omslagpremie kan vanzelfsprekend in een aantal economische
grootheden 3) uitgedrukt worden.

In termen van beschikbaar inkomen:    0,15 %
In termen van primair inkomen     :    0,13 %

Het komt ons voor dat de actieve bevolking een dergelijke aanslag op
zijn inkomen kan verdragen.
1) In het betreffende Rapport inzake bejaardeftehuizen te Tilburg raamde men in

1959 een tekort per persoon van f 660.-- a f 840.-- per jaar (zie: Provinciaal
Opbouworgaan Noord-Brabant: Bejaardentehuizen in Tilburg, Tilburg 1960, blz.
27-29).

2) S.E.R.-Advies inzake een verhoging van de A.O.W.-pensioenen tot een sociaal
minimum. Publikatie nr. 1, 1964

3) In 1961 bedroeg het beschikbare gezinsinkomen - zie tabel 71 - 29.350 miljoen
gulden;   42   miljoen hiervan is 0,15%; in termen van primair inkomen zou dit
neerkomen op een omslagpremie van 0,13%
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Welke methode verdient de voorkeur?
Een nauwkeurig antwoord op deze vraag is o.i. niet te geven. Voor

beide standpunten zullen voorstanders gevonden worden.
Zoals Wij reeds meer betoogd hebben ligt deze beslissing voor ons

niet principieel: Wij zouden hier het utiliteitsbeginsel willen aanhan-
gen in dier voege,  dat het standpunt dat de meerderheid kan verkrijgen
ook ons standpunt  zou zijn; bepalend voor ons  is dat de middelen opge-
bracht worden en niet zozeer hoe zij bijeengebracht worden.

Indien wij echter toch een bepaalde keuze zouden moeten maken, dan
zouden wij willen overhellen naar middelenvergaring via de sociale
verzekering, omdat deze wijze het meest aansluit bij de structuur der
maatschappeli jke ontwikkeling  1) en het minstedoet denken aan sociale
zorg.

Tenslotte belanden wij bij de vraag, hoe de aldus vergaarde midde-
len tebestemder plaatse komen. Ook hier zijn weer verschillende mo-
gelijkheden.

Voorop willen wij stellen, dat het o.i. wel principieel is dat deze
middelen niet verstrekt worden via persoonlijk onderzoek door instel-
lingen voor Sociale Zorg. Zonder een persoonlijke ingreep in het leven
der bejaarden moeten deze middelen ook doelgericht aangewend kun-
nen worden. Wij stellen hierbij de volgende alternatieven ann de orde:
a. Subsidie per bed 2).
b. Subsidie volgens de geobjectiveerde methode conform de Commis-

sie Wirtz.

Vooropgesteld zij, dat wij er in beide methodes van uitgaan dat op-
name alleen geschiedt op sociale en,/of psychische en/of medische in-
dicatie, waarbij de indicaties vastgesteld warden door daartoe compe-
tente personen, voortkomende uit of minstens onder verantwoordelijk-
heid van hetdoor ons gepropageerde opnameteam. Zolang deze eis niet

gerealiseerd is, komt het ons noodzakelijk voor dat de sociale indicatie
bij voorkeur vastgesteld wordt door instellingen die primair diensten

1) Veldkamp, G.MA.: Waar staan wij met de Nederlandse Sociale Zekerheid? in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 5 november 1964, blz.697: 'Ik ben niet de kampioen
die door dik en dun voor bijzonder grote bedragen uit de algemene middelen
voor de sociale verzekering wil putten; ik vind dat waar wij in Nederland voor
sociale verzekering hebben gekozen, wij gekozen hebben voor premiebetaling
en ik vind derhalve dat een bijdrage uit de algemene middelen in het algemeen
een uitzondering behoort te zijn en dat daarvoor een concrete noodzaak moet
kunnen worden aangegeven.'

2) Parlement en Bejaardenzorg, in: Bejaardenwerk, november/december 1963,
blz.183: Uit het voorlopig verslag en de Memorie van Antwoord Rijksbegroting
1964, hoofdstuk XVI, Maatschappelijk Werk, blijkt dat de toenmalige Minister
van Maatschappelijk Werk afwijzend stond tegenover exploitatiesubsidies voor
bejaardenoorden.
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verlenen in de niet-materiole sector, zodat voorkomen wordt dat ma-
teriele elementen een rol spelen bij de vaststelling der sociale indi-
catie. Men zal de bejaarden hierbij minstens de vrijheid moeten ge-
ven om zelfte bepalen welke erkende deskundige maatschappelijk wer-
ker de sociale indicatie vaststelt, zoals de bejaarde ook de vrijheid
heeft om zijn eigen huisarts te kiezen. Met nadruk zouden wij willen
wijzen op het woord 'erkende' maatschappelijk werker. Wij zien in
dit bagrip namelijk een maatschappelijke ontwikkeling. Momenteel
houdt het begrip zowel een erkenning uit hoofde van opleiding als wel
een erkenning uit hoofde van aanstelling in, hetgeen een bron van con-
flicten insluit waardoor het aanzien van het maatschappelijk werk ge-
schaad wordt. Het komt immers nog teveel voor dat het simpele feit
van aanstelling schijnbaar per definitie deskundigheid inhoudt.

De door ons bedoelde 'erkende' maatschappelijk werker moet zo-
wel een gedigende opleiding hebben genoten - hetgeen een diploma So-
ciale Academie inhoudt (of een daarmee tenminste vergelijkbare stu-
die),  - als aangesteld zijn bij een orgaan dat zich op een dergelijk ter-
rein van dienstverlening toelegt, zodat zonder meer aangenomen kan
worden dat vanuit dat orgaan een sociale indicatie vastgesteld  kan  wor-
den.

Als in de toekomst eventueel een maatschappelijk werker een beoefe-
naar van een vrij beroep wordt, dan is het probleem van het werkter-
rein der instelling vanzelf opgelost en is alleen de opleiding doorslag-gevend. Indien bejaarden behoefte gevoelen om de sociale indicatie te
laten vaststellen via de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, dan
zal zulks alleen kunnen geschieden als de betreffende ambtenaar de
hierboven aangeduide opleiding heeft genoten en niet werkzaam is op
een afdeling m.b.t. stoffelijke hulpverlening. Indien aan deze voor-
waarde niet voldaan kan worden zal deze instelling de hulp moeten
inroepen van diJ 'erkende' organen van maatschappelijk werk, welke
deze functionarissen wel in dienst hebben.

Na aldus het terrein van de indicatievaststelling besproken te heb-
ben, kunnen de voorgestelde methodes nader toegelicht worden.

ad a. Subsidie per bed:
Wij zouden de hiermee samenhangende controle op de tehuizen graag

op de koop toe willen nemen, omdat deze ons minder indiscreet voor-
komt, dan een controle op mensen. Bovendien geeft de Wet op de Be-
jaardenoorden geijkte kansen om deze controle vanuit de onderscheiden
provinciale inspecties praktisch 'geruisloos' te doen geschieden.

Uitgaande van het prijsniveau 1964 zou per bed een subsidie van
f 750,- verschaft kunnen worden, indien aan bepaalde voorwaarden  be-
treffende accomodatie en verzorging zou worden voldaan. Eventueel
zou ook subsidie te verlenen zijn per echtparenkamer: f 1.650,- en per
kamer voor alleenstaanden:   f 550,-. Dit bedrag  zou voor niet-winst-
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beogende instellingen gekoppeld moeten worden aan de index van kosten
van levensonderhoud, terwijl deze bedragen voor wel-winst-beogende
instellingen gekoppeld zouden kunnen worden aan de loonindex.

Elke bejaarde die volgens een bepaalde indicatie voor opname  in  aan-
merking zou komen, zou in deze visie, zo er plaats is, ongeacht zijn
inkomen en op straffe van verlies van de subsidie aan het huis opge-
nomen moeten worden.

Technisch is hier een zodanig controle-systeem te ontwerpen, dat
met deze opname praktisch niet gemalverseerd kan worden.

De instelling brengt dan aan de bejaarde de economische kostprijs
minus de subsidie in rekening.

Over de gehele lijn zal deze methode voor praktisch elke bejaarde
de mogelijkheid inhouden om de aan hem berekende kostprijs te be-
talen.

ad b. Subsidie volgens de geobjectiveerde methode van de Commissie
Wirtz

Deze methode komt hier op neer, dat elke bejaarde automatisch een
zodanige subsidie uit de algemene middelen krijgt, dat hij tenminste
f 500,-  per  jaar aan prive-uitgaven kan besteden, terwijl de instelling
zijn economische kostprijs vergoed krijgt. Voorwaarde is dat de be-
jaarden zonodig - wanneer zij gebruik willen maken van de subsidie -
via de belastingdienst inzage in hun inkomenssituatie geven aan de in-
stelling (belastingindicatie).
Conclusie:

Wanneer wij een keuze zouden moeten doen en wij zouden geen reke-
ning behoeven te houden met de middelen, dan zouden wij methode a.
prefereren. Gebruik van methode a. houdt echter in dat de groep beter

gesitueerde bejaarden in feite - zonder dat zij hier overigens invloed
op uitgeoefend hebben - gelden toucheert die zij niet strikt nodig heb-
ben. Methode b. garandeert - evenals methode a. - de bejaarden dat
zij - als groep - zich niet meer behoeft te wenden tot Sociale Zorg,
maar methode b. heeft boven methode a.  het economische voordeel dat
het alleen gemeenschapsgelden ten goede laat komen aan bejaarden die
het strikt nodig hebben.

Met het economisch principe voor ogen menen wij daarom de voor-
keur te moeten geven aan methode b. Uitdrukkelijk willen wij  hier ech-
ter - mogelijk ten overvloede - opmerken dat methode b. door ons ge-
zien wordt als'direct  in te voeren overgangsregeling'. Een permanen-
te regeling zouden wij bij vodrkeur ontworpen willen zien op basis van
een volksverzekering, waarbij de overgangsregeling geen belemmering
rnag zijn om tot een permanente regeling in het kader van de sociale
verzekering te komen 1).
1) Veldkamp,  G.M.J.: Waar staan wij met de Nederlandse Sociale Zekerheid? in:
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SAMENVATTING

Wij zouden dit hoofdstuk willen besluiten door te memoreren dat wij
hebben getracht te betogen dat:
1.  een zekere mate van Overheidsinvloed bij de oplossing van het pen-

sioneringsvraagstuk niet gemist kan worden;
2.  een omslagstelsel te prefereren is boven een kapitaaldekkingsstelsel;
3.  de pensioensituatie der bejaardengeneratie verre van rooskleurig  is;
4. in een welvaartsstaat, welvaartvaste pensioenen als een normaal

verschijnsel gezien zouden moeten worden;
5. de groep bejaarden die in instellingen moet verblijven, het drin-

gendst een materi6le oplossing behoeft;
6. deze partidle oplossing gezocht moet worden buiten de sociale-zorg-

sfeer.

Wij verhelen ons niet dat de betreffende voorstellen een mentali-
teitsombuiging vergen, die hierop neerkomt dat men de sociale facto-
ren even zwaar laat wegen als de economische factoren.

Treffend  is  in dit verband,  hoe het revisionistische Joego-Slavio ons
een   (beschamend ?) voorbeeld geeft    hoe het denkt en handelt inzake
economische en sociale interactie: 'Without strengthening and expanding
the social infrastructure economic development is disproportionately
costly and inefficient. The social side of development is influenced by
the existence of social services and  by the level of consumption'   1).  Wij
kunnen slechts de hoop uitspreken dat 'the level of consumption' voor
de bejaarden ook zodanig zal worden, dat ook zij ervaren in een wel-
vaartsstaat te leven.

Sociaal Maandblad Arbeid, 5 november 1964, blz.698: In de Memorie van Toe-
lichting op het ontwerp Algemene Bijstandswet is duidelijk gezegd: 'Voorkomen
dient te worden dat de gewenste totstandkoming van nieuwe vormen van sociale
verzekering of gewenste uitbreiding van bestaande vormen daarvan. door het
bijstandsbeleid zou worden belemmerd' (Gedrukte Stukken 1961/1962, nr.9796,
blz.13 e.v.).

1) Pusic, Eugene: Social Welfare policy, publicatie van het Institute of Social Stu-
dies, series' major. volume III,  Den Haag, 1962, blz.287
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BIJLAGE bij § 1

1.   B E L G I E

In Belgie 1) komen in aanmerking voor ouderdomspensioen:
a. alle burgers die een arbeidsovereenkomst hebben. De werkgever

kan zich niet op nietigheid beroepen;
b. ambtenaren en militairen; deze categorieen hebben speciale pen-

sioenregelingen;
c. alle categorieen van zelfstandigen; deze zijn medeverzekerd op de-

zelfde wijze als burgers, die een arbeidsovereenkomst hebben.

Pensioenpremie-plichtig is hij die 14 jaar of ouder is.
De pensioengerechtigde leeftijd voor mannen is  65  jaar  en  voor  vrou-

w en 60 jaar. In bijzondere omstandigheden kan deze leeftijd maximaal
5 jaar vervroegd worden. Per jaar vervroeging wordt het pensioen met
5% gekort. Een bepaalde wachttijd om voor pensioen in aanmerking te
komen is in Belgi6 niet vereist. Wel is vereist dat de pensioentrekker
elke geregelde arbeid staakt. Doet hij dit niet dan wordt een z.g. theo-
retisch pensioen vastgesteld, afhankelijk van de persoonlijke premie-
bijdrage van de verzekerde, welk pensioen na staking van de beroeps-
werkzaamheden uitgekeerd wordt.

Ongehuwde mannen ontvangen per jaar 1/45 van 75% van de totale
som der lonen, verdiend in de verzekeringsjaren, die maximaal 45 jaar
kunnen beslaan, m.a.w. na 45 jaar arbeid wordt het pensioen 75% van
het gemiddeld verdiende jaarloon. Vrouwen ontvangen  per  iaar  1 /40
van 60% van de totale loonsom, verdiend in maximaal 40 verzekerings-
jaren, d.w.z. indien men 40 jaar verzekerd is geweest wordt het pen-
sioen 60% van het gemiddeld verdiende jaarloon. Gehuwde mannen,
wier vrouw geen pensioen geniet en die ook geen winstgevende arbeid
meer verrichten, krijgen per jaar een pensioen gelijk aan 75% van het
in de verzekeringsjaren gemiddeld verdiende jaarloon. Bovendien wordt
rekening gehouden met de gezinssamenstelling van de gepensioneer-
den; deze krijgen namelijk dezelfde kinderbijslag als de werknemers,
die nog actief werkzaam zijn.

Het minimum pensioen voor een alleenstaande is vastgesteld op B.frs.
24.600 per jaar (+ f 1.750,-). Voor een echtpaar is dit B.frs. 36.900
per jaar U f 2.650,-). Deze pensioenen zijn waardevast. Zij zijn ge-
koppeld aan het indexcijfer der kleinhandelprijzen. ledere wijziging ge-
durende twee maanden van 2,75 punten moet in de pensioenen tot Uit-
drukking gebracht worden.
De financiering geschiedt aldus:
a. Werkgevers betalen 4*% van de door hen voor werknemers uitbe-

1) a. E.E.G.-Studie: Serie Sociale Politiek, nr.3, 4, 5, 1962
b.  Vries,   C.W.: Het beroepsrecht  in het ontwerp Algemene Bijstandswet,   in:

Sociaal Maandblad Arbeid, 5 april 1963
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taalde loonsom; de werknemers betalen 4*% van hun loon, ongeacht de
hoogte hiervarl.
Voor employees is de werkgeversbijdrage 6% van het loon, tot een
bepaalde grens. In 1961 was dit  B.frs.  8400 per maand; deze premie-
grens is gekoppeld  aan de index van levensonderhoud en kan bij  K.B.
gewijzigd worden als er een afwijking van 2  punt optreedt. De em-
ployees zelf betalen  4#% van  hun  loon, welk percentage ook gebonden
is  aan de bovengenoemde loongrens. De overheid suppleert per jaar
een bedrag, varidrend van B.frs. 300 tot 500 miljoen (in 1957: 300
miljoen, elk volgend jaar met + 20 miljoen oplopend - afhankelijk
van indexatie - tot 500 miljoen is bereikt).

b. De zelfstandigen betalen 4,2% van het voor de bedrijfsbelasting in
aanmerking genomen inkomen. De maximum premie is B.frs. 6000
per jaar. Zij die een inkomen hebben van minder dan B.frs. 25.000
per jaar betalen een uniforme premie, afhankelijk van de inkomens-
klasse. Vrijgestelde personen, d.w.z. zij die prive regelingen ge-
troffen hebben, die minstens dezelfde rechten geven als de wettelij-
ke pensioenregelingen, betalen een solidariteitsbijdrage ter grootte
van   1 /3 der premie. De Overheid suppleert  per  jaar  B. frs.  900 tot
1300 miljoen afhankelijk van de index der kleinhandelsprijzen (kos-
ten vanlevensonderhoud).
De totale Overheidsbijdrage t.b.v. zowel werknemers als zelfstan-

digen komt dus neer op + B.frs. 1500 miljoen ( ruim f 100.000.000).
ad a.

Sinds 1955 zijn de pensioenregelingen voor arbeiders gebaseerd op
het omslagstelsel (Follectieve fondsvorming noemt men dit). De rege-
lingen voor employees zijn sinds   1960 weer gebaseerd  op het kapitaal-
dekkingsstelsel (2/3 der premies hebben een individualiserende wer-
king; 1/3 der premie wordt aangewend ten behoeve van de groep, uit
solidariteitsoverwegingen).
ad b.

De regelingen ten behoeve van de zelfstandigen hebben een gecom-
bineerd stelsel.

2. DUITSLAND (Bondsrepubliek)
De huidige Duitse Ouderdomsverzekering is bekrachtigd bij wet van

1 januari 1957.
In de Bondsrepubliek worden de hiervoor in aanmerking komende

mannen en vrouwen op 65-jarige leeftijd gepensioneerd. De vrouwen
moeten echter aan de voorwaarde voldoen dat zij de laatste 20 jaar
gedurende 10 jaar een winstgevend beroep hebben uitgeoefend. Verze-
kerd zijn alle personen die ondergeschikte arbeid verrichten en min-
der dan 15.000 DM per jaar verdienen.
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Diegenen die onder deze groep vallen, betalen premie vanaf hun 18e
jaar of zo gauw zij in dienstverband treden.

Er bestaan ook nog aparte pensioenregelingen zoals voor militairen
en voor de landbouwsector. De volgende categorieon zijn eveneens  ver-
zekerd; zij vallenonder de zogenaamde 'zelfstandigen",  mits  men  min-
der dan 15.000  DM  per jaar verdient:
a. ambachtslieden,
b. zeelieden bij kustvaart en kustvisserij,
c. onderwijzers, pedagogen, musici, kunstenaars, vroedvrouwen, zie-

kenverzorgers.

Opmerking:
Deze 15.000 DM-grens kan zowel bij de 'ondergeschikten' als 'zelf-

standigen' gewijzigd worden. Bovendien is er een tendens om de groe-
pen 'zelfstandigen'uit te breiden.

De hoogte van de pensioenen wordt aangegeven door de formule:
B

R  =  (P  x  - ) (J x St)100

R = pensioen
P  = 'Pers6nliche Bemessungsgrundlage'; dit  is de gemiddelde verhou-

ding van het salaris van de betreffende gepensioneerde tot het al-
gemeen gemiddelde salaris (zie B) gedurende de tijd dat hij ver-
zekerd was. Wettelijk is geregeld dat P niet meer dan 20096 van B
voor het jaar van ingang van het pensioen mag zijn.

B  = 'Allgemeine Bemessungsgrundlage';    dit   is het gemiddelde bruto
loon van de verzekerden. Bij wet is geregeld dat dit gemiddelde
voor een bepaald jaar berekend wordt door het rekenkundig ge-
middelde te nemen van het loon der verzekerden over het 4e. 3e
en  2e jaar voorafgaande aan dat bepaalde jaar. In 1962 was dit
5.678 DM. Het gevolg hiervan is dat het algemene loonniveau van
de verzekerden vertraagd tot uitdrukking komt.

J = het aantal verzekeringsjaren.
Maximaal kan men 50 jaar verzekerd zijn.

Bij het aantal jaren houdt men rekening met:
a. het verzekeringstijdvak;

bepaald is dat men ofwel gedurende de laatste vijf jaar 36 maanden
verzekerd moet zijn geweest, ofwel dat men de tijd die ligt tussen
de opname in de verzekering en de optredende invaliditeit voor mi-
nimaal 50% verplicht verzekerd is geweest.

b. 'Ausfallzeiten';
de tijdvakken die door de 'Ausfallzeiten' gedekt zijn, worden gelijk-
gesteld aan erkende verzekeringstijdvakken. Ausfallzeiten treden
bijvoorbeeld op bij arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkeloos-
heid, bepaalde tijdvakken van beroepsopleiding  e.d.;

c.  'Zurechnungszeiten':
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dit zijn erkende z.g. aanvullingstijden, liggende in het tijdvak tussen
optredende invaliditeit en 55 jaar.
Alle hierdoor in totaal verkregen maanden, gedeeld door twaalf ge-
ven het aantal verzekeringsjaren aan.

St = het percentage per verzekeringsjaar; vastgesteld op 1,&%.

Opmerking:
a. Bij een B. van 5.678 DM zou in 1962 de hoogste rente dus kunnen

zijn 200% van 5.678 DM, waarvan 50 x 1*96 = 75% ofwel 8.517 DM
per jaar. Pral<tisch niemand haalt een dergelijk hoog pensioen.

b. Per kind. dat ten laste komt van de gepensioneerde, wordt een toe-
slag gegeven van 10% van de algemene berekeningsgrondslag.
De Duitse pensioenen zijn niet automatisch waardevast. De aanpas-

sing wordt telkens bij Wet bepaald, rekening houdend met de ontwik-
keling van
- de economische capaciteit,
- de produl<tiviteit,
-  de veranderingen in het Nationaal Inkomen, per hoofd  van de beroeps-

bevolking.
De  financiering  is als volgt vastgesteld:
a. sinds 1957 betalen de verzekerden, d.w.z. zij die minder dan 15.000

DM per jaar verdienen, een bijdragevan 1496 van hun bruto loon.
De werknemers betalen hiervan de helft ofwel 7%, terwijl de werk-
gevers de andere helft voor hun rekening nemen.
Naast de grens voor de verzekeringsplicht (15.000 DM) is er een
variabele grens voor het verzekeringsplichtig inkomen ten bedrage
van 200% van de 'Allgemeine Bemessungsgrundlage' (daar B. in
1963 = 6.000 DM zou maximaal per maand kunnen worden ingehou-

2 x 6000den van een werknemer: 7% van DM  =  70 DM, ware het12

niet dat kleine modificaties worden toegepast. Volgens de E.E.G.-
studie 1) was in 1961.deze maximum variabele grens 10.600 DM en
kan dus maximaal van de werknemer worden ingehouden 7% van

10600- DM  = 63 DM.
12

b. de rente van het gekweekt vermogen komt ten goede aan de verze-
kerden. Het is de bedoeling dat het vermogen elke 10 jaar zo groot
moet zijn als de uitgekeerde pensioenen van het 10e jaar.

c. eventuele tekorten worden gedekt door Staatssubsidies. De Duitse
fiscus betaalt + 3 * miljard per jaar  2). De Staat neemt bovendien
die uitgaven  voor zijn rekening die niet op ouderdomsrenten betrek-
king hebben.

1) E.E.G.-Studie: Serie Sociale Politiek. nr.3, 4, 1962
2) S.E.R.: Advies over waardevaste bedrijfspensioenen, publicatie nr.11, 1961
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De onderscheiden groepen zelfstandigen worden naar gelang hun in-
komen onderverdeeld in 16 groepen. Voor deze groepen gelden ver-
schillende bijdrage-percentages. Een uitzondering wordt gemaakt voor
ambachtslieden die een jaarlijks vast te stellen lage bijdrage betalen,
naar analogie van de werknemersverzekering. Personen  in de landbouw
betalen per maand per persoon 12 D.M.. Eventuele tekorten bij de
'zelfstandigen' worden gesuppleerd door de Overheid evenals de tekor-
ten bij de 'landbouw'.

Uit de summier aangegeven financiering volgt dat  men hier een over-
wegend omslagstelsel volgt, terwijl ook elementen van fondsvorming
te onderkennen zijn.  In  1957 is namelijk het beginsel van fondsvorming
losgelaten: immers, door de staatssubsidies heeft men in feite omslag
over de Staatskas 1). Het element van fondsvorming komt tot uiting
doordat in 10 jaar een dekking geschapen moet zijn die de uitkeringen
voor een jaar dekt. In de toekomst zal, volgens Schreiber 2),de finan-
ciering  van de uitkeringen slechts mogelijk  zijn door:
a. verlaging van de uitkeringen;
b. verhoging van de premie;
c. meer subsidie van de Staat.

Daar noch belastingverhoging (in verband met Staatssubsidies) noch
premieverhoging populair zullen zijn, zullen waarschijnlijk de uitke-
ringen lager moeten worden in de toekomst (aanvulling van bedrijfs-
pensioenfonds of particuliere verzekeringen acht men gewenst).

Indien de pensioengerechtigde eventueel niet over voldoende midde-
len zou komen te beschikken, kan hij een beroep doen op bijstand, welke
bijstand hem rechtens toekomt. Daar het verhaal in Duitsland echter
veel drastischer geregeld is dan in Nederland, mag verwacht worden
dat een beroep op bijstand slechts aarzelend gedaan zal worden.

In de Frankfurter Allgemeine Zeitung 3) van 10 augustus 1963 ver-
klaarde Hermann Beermann, vice-voorzitter van de 'Deutsche Gewerk-
schaftsbund',dat de financieringswijze van de sociale verzekering moet
worden herzien; bepleit wordt een bodempensioen uit de algemene mid-
delen, ruim genoegom zonder sociale bijstand te kunnen leven. Hierbo-
ven zouden zowel door werkgever als werknemer bijdragen geleverd die-
nen te worden, die het mogelijk maken om in totaal 75% van het laatst-

1) Alsvoor
2) Schreiber,   K.11.: De Duitse Sociale Renteverzekeringen,  1,  II, III, uitgave:  De

Ondememing, den Haag, nr.16-17, 1963, blz.546 e.v., resp. blz.578 e.v.

3) Friedeburg, L. von und F.Weltz: Altersbild und Altersvorsorge der Arbeiter
und Angestellten, Frankfurt 1958. Dit is een studie inzake een representatieve
steekproef van 1000 'Arbeiter und Angestellten', welke steekproef aan het licht
bracht dat men de pensioenen te laag vond, alsook een kritiek op het feit dat
pensioenen bij stijgende prijzen achterblijven.
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genoten loon als pensioen te genieten. Op 20 augustus 1963 betoogt ook
Heddy Neumeister in dezelfde Frankfurter Allgemeine Zeitung,  dat  het
idee van dynamische pensioenen op basis van de huidige financierings-
regeling een dwaling is, omdat door de elementen van fondsvorming de
geldontwaarding niet gecompenseerd kan worden.

Jammer is dat men geen soepele overgangsregeling gecrederd heeft.

De tijd dat men verzekerd  moet  zijn  is  15  jaar.  Het zal daarom nog  ja-
ren duren voor men het maximale pensioen bereikt heeft 1). Men kan
zich afvragen of tegen die tijd de pensioenen niet verlaagd zullen zijn,
omdat de geldontwaarding door de elementen van fondsvorming niet
gecompenseerd kunnen worden. Deze pensioenen aanvullen met be-
drijfspensioenen of particuliere levensverzekeringsuitkeringen heeft
hetzelfde effect als een geweerkogel af te vuren met een kanon. Door
de drastische regeling van het verhaal  valt ook niet  in te  zien,  dat  men
er gemakkelijk toe zal overgaan om bijstand op te eisen 2), niettegen-
staande het feit dat deze bijstand rechtens afdwingbaar is.

Indien het financieringsprobleem niet tot een oplossing gebracht
wordt, valt te verwachten, dat de Duitse gepensioneerden nog een harde
tijd te wachten zal staan.

3. FRANKRIJK

In Frankrijk 3) onderscheidt men pensioenregelingen via:
A. de sociale verzekering (Assurances Sociales);
B. de bedrijfspensioenfondsen; hier maakt men verschil tussen:

a. de aanvullende verzekering voor bazen en dergelijke (Caisse In-
terprofessionelle de Retraites par Reparation pour l'Industrie
et le Commerce, genaamd de C.I.R.R.I.C.);

b. de aanvullende verzekering voor het kader (Assurances Collec-
tives Retraite des Cadres).

Ad A.
Vanaf   15  jaar zijn premieplichtig en verzekerd alle burgers,  onge-

1) Alsvoor
2) a. Vries, C.W.: Het beroepsrecht in het Ontwerp Algemene Bijstandswet, in:

Sociaal Maandblad Arbeid, 5 april 1963
b.  Schoonderbeek,  W.: De Duitse 'Fursorgetag'  en de nieuwe Duitse  Wet,  in:

Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 5 april 1962, blz.133, e.v.
3) a. E.E.G.-Studie: Serie Sociale Politiek. nr.3 en 4, 1962

b.  Vries,  C.W.: Het beroepsrecht  in het Ontwerp Algemene Bijstandswet,  in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 5 april 1963

c. S.E. R.: Advies over waardevaste bedrijfspensioenen, publicatie nr.11, 1961
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acht leeftijd, geslacht of hoogre van het loon, die, voor een of meer werk-
gevers werken (art.241 van de code securite social, 4 oktober 1945).
Hiernaast zijn alle catagoriedn van zelfstandigen medeverzekerd.  Voor
militairen bestaan aparte regelingen.

Ad B. a.
De premie bedraagt in het algemeen 10% van het loon, waarvan de

werkgever  6%  en de werknemer 4% betaalt. De premie voor a fdelings-
chefs bedraagt 12 %, waarvan de werkgever 7*% en de werknemer 5%
betaalt.

Ad  B.  b.
Verzekerd wordt 4 maal het bedrag van de Assurances Sociales bo-

ven dit bedrag. Minstens wordt een totaalpremie betaald van 8% (6%
werkgever; 2% werknemer), terwijl bij een hogere premie, het deel
boven de 8% voor de helft door de werkgever en de andere helft door

de werknemer betaald wordt. Bij deze regeling kent men het z.g. pun-
tensysteem, waarbij het referentieloon, het uurloon   van een eerste-
klasse monteur in het Arrondissement Perils is.

Voor de werknemersbijdrage hanteert men het fondsvormingssys-
teem, terwijl voor de werkgeversbijdrage het omslagstelsel gebruikt
wordt. Uit het S.E.R.-advies destilleren wij de interessante tabel 88.

T a b e l   88

Totaal pensioen in procenten van het loon

Volgens Volgens Volgens
Ass. CIRRIC Ass. TotaalSociale Retr. des

Cadres

Arbeiderofdaarmee
gelijkgestelde + 40% + 26 % 66 %

Afdelingschef + 20% +32*% 52*%

Employe +14% +36% 50 %

Pensioengerechtigd zijn alle 60-jarigen en ouderen. Indien de pen-
sioengerechtigde dit wenst kan het pensioen uitgesteld worden. Om
voor pensioen in aanmerking te komen moet men 15 jaar verzekerd
geweest zijn. Indien men tenminste 5 jaar verzekerd is geweest, gel-
den bijzondere voorwaarden om voor uitkering in aanmerking te ko-
men. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van het z.g. basisloon,
d.w.z. het gemiddelde der lonen over de  10 jaar direct voorafgaand aan
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de pensioneringsleeftijd (60 jaar), of indien dit gunstiger is, het ge-
middelde loon over de 10 jaren, voorafgaande aan de leeftijd waarop
men met pensioen gaat. Het maximum loon voor de berekening van het
jaarlijks basisloon, resp. het berekenen van de premiebijdragen is
9600 N.F. per jaar.

a. Bij 30 verzekeringsjaren heeft men recht op 209 van het basisloon,
terwijl men voor elk jaar dat men later met pensioen gaat 4% van
het basisloon als toeslag krijgt. Indien men meer dan 15 jaar ver-
zekerd is, doch minder dan 30 jaren verzekerd is geweest, krijgt
men een evenredig gedeelte van 20% van het basisloon (b.v. bij 20
jaar 20/30 van 20%). Indien men door arbeidsongeschiktheid tuS-
sen 60 en 65 jaar gedwongen wordt de arbeid te staken, krijgt men
40% van het basisloon.

b. Indien de alleenstaande bejaarde niet meer inkomen heeft dan 2010
N.F. per jaar, krijgt hij op het percentage van het basisloon  een toe-
slag van 312 N.F. per jaar. De gehuwde ontvangt deze toeslag, wan-
neer hij niet boven 2580 N.F. uitkomt.

c. Op deze toeslag ontvangt hij die jonger is dan 75 jaar, afhankelijk
van de leeftijd, een bijslag van 108  N.F.  per  jaar; voor ouderen daar-
entegen  is de bijslag  208  N. F.  per  jaar.

d. Verzekerden met tenminste drie kinderen hebben recht op een ver-
..

hoging van 10% van het pensioen;  voor  elk kind dat voor de voleinding
van het 16e jaar tenminste 9 jaar is opgevoed door verzekerde of
diens echtgenote, wordt een verhoging van 10% gegeven.

e. Personen die aangewezen zijn op hulp van derden voor de gewone
handelingen van het leven van alledag krijgen een verhoging van 40%
van het basispensioen met een minimum van 3776,80 N.F. per jaar.

f.   De gepensioneerden komen bovendien, evenals zij die nog actief werk-
zaam zijn, voor kinderbijslag in aanmerking.

g.  Het pensioen  van de echtgenoot of de echtgenote wordt met  50% ver-
hoogd (maximaa15ON.F.per jaarl)op voorwaarde dat de andere par-
tij niet krachtens een andere sociale verzekering uitkering geniet.
Wanneer de betrokkene, echtgenoot of echtgenote, 65 jaar wordt (bij
arbeidsongeschiktheid 60 jaar) dan wordt bovengenoemde verhoging
gebracht  op  362  N. F., zijnde de helft  van de uitkering voor bejaarde
werknemers in steden met meer dan 5000 inwoners.

Opmerking:
a. De pensioenen zijn aangepast aan het algemeen loonniveau. De wij-

zigingen worden elk jaar per 1 april vastgesteld. Bij deze wijzigin-
gen wordt enerzijds rekening gehouden met het gemiddelde loon van
het afgelopen, resp. betrokken jaar, terwijl anderzijds het kapitaal

der geinde premies, resp. het aantal verzekerden een rol speelt.
b. Personen die 65 jaar of ouder zijn ontvangen minimaal 724 N.F. Het

maximum is enerzijds afhankelijk van het persoonlijk verdiende ba-
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sisloon, anderzijds van het maximum loon dat aan de premie-beta-
ling onderworpen is.

c. Indien men niet kan rondkomen met zijn pensioen, kan men om bij-
stand verzoeken. Dit verzoek ligt niet zo zeer in de 'gunstensfeer',I .

daar in Frankrijk de sociale verzekering en de sociale zorg als een
eenheid gezien worden in tegenstelling tot ons land waar beide ge-
bieden gescheiden zijn.
De administratieve eenmaking van de sociale verzekering heeft op

nationaal vlak de problematiek vereenvoudigd; internationale vergelij-
kingen zijn echter moeilijker geworden.

Ten behoeve van ziekte, moederschap, overlijdens- (+ 9 %), invali-
diteits-,  (+ 1%), ouderdoms-  (+ 919%) en herverzekering (+ Sy), wordt
een totale premie geheven van + 20 %, waarvan de werkgever  14*%  van
het loon en de werknemer 6% van het loon (maximale loongrens 9600
N.F., die opgetrokken kan worden) betaalt. In principe is deze sociale
verzekering self- supporting.   Wat de categorie zelfstandigen betreft
zijn de verzekeringsinstellingen autonoom en praktisch self-suppor-
ting. Men ontvangt pensioen afhankelijk van de betaalde premies. Voor
bepaalde vrije beroepen is een vaste bijdrage vastgesteld. Ten behoeve
van de gezinsbijslagen betaalt men een premie - die jaarlijks op-
nieuw vastgesteld wordt - afhankelijk van het netto beroeps- of be-
drijfsinkomen, waarbij een minimum inkomen aangenomen wordt. Al-
leen  in de landbouwsector wordt door de Overheid uitdrukkeli jk gesup-
pleerd.

De 'Assurances Sociales' wordt gefinancierd volgens het omslagstel-
sel. Daar de pensioenwetgeving, niettegenstaande de administratieve
eenwording van verschillende sociale verzekeringswetten nogal inge-
wikkeld is in zijn uitvoering, is men doende heel deze materie opnieuw
te bezien.

4. ITALIE

Zij die in Italie 1) betaalde arbeid verrichten, vallen in bepaalde
pensioenregelingen, waarvoor zij premieplichtig zijn vanaf hun  18e
jaar. Voor de volgende categorieen zelfstandigen zijn ook pensioen-
maatregelen getroffen: ambachtslieden, exploitanten van landbouwbe-
drijven, benevens advocaten en notarissen.

De totaal te betalen premie voor deze verzekeringen valt uiteen in
een z.g. basispremie, die een relatief klein gedeelte van de totaalpre-
mie is en de zogenaamde integratie-premie, welke voor de onderschei-
den categorieen ook op verschillende wijze berekend wordt.

1) E.E.G.-Studie: Serie Sociale Politiek, nr. 3, 4, 5, 1962
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De pensioengerechtigde leeftijd voor de mannen is 60 jaar; voor de
vrouwen daarentegen 55 jaar. Uitstel van pensionering is mogelijk. Om
voorpensionering in aanmerking te komen moet men tenminste 15 jaar
als verzekerde ingeschreven gestaan hebben en 780 weekpremies be-
taald hebben.

Het pensioen-jaarbedrag is voor te stellen door de formule:
X x 55

12
x 13 lires.

X = het basispensioen dat verhoogd is met 100 lires, welke verhoging
ten laste komt van de Staat.

Het basispensioen, afhankelijk van de totaal betaalde premies wordt
als volgt gevonden:
a. voor mannen:      45%  van de eerste 1500 lires,

33% van de volgende 1500 lires,
20% van de rest.

b. voor vrouwen: 33% van de eerste 1500 lires,
26% van de volgende 1500 lires
20% van de rest.

(Het basispensioen van de man is dus 285 lires groter als het basis-
pensioen van de vrouw).

Het aldus gevonden basispensioen, inclusief de Staatsbijdrage, wordt
vermenigvuldigd met een aanpassingsindex van 55. Het resultaat wordt
gedeeld door 12 en afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 50 lires,
waarna   met 13 vermenigvuldigd wordt (de dertiende uitkering vindt
plaats omstreeks Kerstmis).

Wanneer men na de pensioengerechtigde leeftijd door blijft werken,
krijgt men 20% van de gestorte basispremies als pensioen per jaar
terug. In verband met neveninkomsten uit arbeid kan het pensioen met
1/3 deel verminderd worden. Deze vermindering mag niet meer be-
dragen   dan   1 /3   deel   van het verdiende  loon. Het aldus gereduceerde
pensioen mag niet onder het wettelijk minimum komen.

De verhogingen die plaatsvinden bij uitstel van pensioen zijn in tabel
89 samengevat.

Voor ieder kind dat ten laste komt van de gepensioneerde wordt op
het pensioen 10% toeslag gegeven.

Het minimum pensioen voor een bejaarde onder de 65 jaar bedraagt
84.500 lires per  jaar  (1 f 500,-);  voor een bejaarde boven de 65 jaar
bedraagt dit 123.500 lires per jaar (i f 700,-), exclusief de toeslagen
in verband met kinderen, pensioenuitstel en premiestortingen na de
pensioengerechtigde leeftijd. Indien het pensioen per jaar, exclusief
de eventuele toelagen, meer dan 360.000 lires (1 f 2.150,-) bedraagt,
dan mag  het niet meer zijn dan 80% van het over de laatste vijf jaar
berekende gemiddelde loon (men betaalt premie afhankelijk van de  sa-
larisklasse waarin men verkeert). De pensioenen worden aangepast,
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T a bel  89

Verhogingen toegepast bij uitgesteld pensioen

Leeftijd der verzekerden

tussen 55 en 60 jaar tussen 60 en 65 jaar

uitstel in jaren verhoging in 96 uitstel in jaren verhoging in %

1            3%           1            6%

2             6%            2            13%

3            10%            3            21%

4            15%            4            30%

5 22% 5            4090

rekening houdende met de kosten van levensonderhoud. De aanpassing
wordt regelmatig bij bijzondere wet vastgesteld, waardoor de aan-
passingscoefficient  (in  1961:  55) een verandering ondergaat.

Met de premies van diegenen die betaalde arbeid verrichten, wor-
den zowel invaliditeitsuitkeringen als de uitkeringen voor ouderdom
en weduwen en wezen gedekt. Deze vereenvoudiging in de inning maakt
internationale vergelijking nog moeilijker dan zij toch al is. De werk-
geversbijdrage is 10 96 van een minimum dagloon van 500 lires. De
werknemersbijdrage is 51.96 van bovenbedoeld dagloon evenals de over-
heidsbijdrage 5*%. Een maximum grens is voor deze categorie niet
gesteld.

De premies  voor de zelfstandigen worden naar rato  van het inkomen
vastgesteld, terwijl de Staat ook hier suppleert. Zowel de inkomens
waarover premie berekend wordt als de Staatsbijdrage is aan maxima
gebonden.

Een algemeen beeld geven door het noemen van premiepercentages,
resp. maximum bijdragen, is onvruchtbaar, daar de onderscheiden re-

gelingen te ver uiteenlopen.  Wel moge opgemerkt worden dat met name
in de landbouw de overheid fors suppleert. Bij al deze financierings-
stelselsoverheerst het omslagstelsel, hoewel ook elementen van fonds-
vorming aanwezig zijn omdat met behulp van de basispremies fondsen
gevormd worden.

Evenals in Frankrijk is er in Italie een streven om het gehele stel-
sel te veralgemenen, waardoor de uitvoering eenvoudiger zal worden.

342



5. LUXEMBURG

Zij die in Luxemburg  1) een beroep uitoefenen voor rekening van een
werkgever komen in aanmerking voor ouderdomspensioen en zij,n vanaf
hun 19e jaar premieplichtig. Voor de zelfstandige categorieen: am-
bachtsbachtslieden, exploitanten van landbouwbedrijven, handelaren en
industrielen zijn afzonderlijke pensioenmaatregelen getroffen.

De pensioengerechtigde leeftijd is 65 jaar; indien men alle arbeid
staakt kan eventueel op 62-jarige leeftijd het pensioen ingaan. Om op
65-jarige leeftijd pensioen te omtvangen moet men tenminste 10 jaar
verzekerd geweest zijn; om vervroegd pensioen te ontvangen is een
40-jarige verzekering gedist. Bovendien moet het recht op pensioen
ononderbroken geweest zijn.

De pensioenen zijn waardevast daar zij gekoppeld zijn aan de kos-
ten van levensonderhoud (1948 = 100; 1961 = 130). Elke wijziging die
2 & punt overschrijdt, geeft een automatische aanpassing. Reductie in
pensioen vindt alleen plaats bij vervroegde pensionering; inkomsten
uit arbeid tijdens de pensioneringsperiode hebben geen pensioenkorting
tot gevolg.

Het minimumpensioen is 26.000 L.frs. (1 f 1850.-), mits de verze-
kerde minstens 3000 werkdagen verplicht verzekerd is geweest.

De pensioenhoogte werd in 1948 als volgt vastgesteld:
1. Het basisbedrag bestaande uit een vast bedrag ten laste van

de Staat: 7080 L.frs. per jaar
de Gemeente: 3540 L.frs. per jaar
de Verzekeringsinstelling: 4380 L.frs. per jaar

totaal 15000 L.frs. per jaar (index = 100).
In 1961 (index 130) werd dit bedrag dus 19.500 L.frs.

2. De toeslagen op dit basisbedrag zijn:
a. 1,396 van het totaal verdiende loon vodr 1946,
b.  1,6%  van het totaal verdiende loon vanaf  1946.
Beide toeslagen worden eveneens toegepast  aan de index van levens-
onderhoud.

3. Per kind wordt per jaar een toeslag verleend van 1560 L.frs. Hier-
naast wordt de normale kinderbijslag genoten.
Bij de werknemers onderscheidt men inzake de financiering van de

pensioenregelingen de groep arbeiders enerzijds, de groep employees
anderzijds. Bij de arbeiders betalen zowel de werkgever als werknemer
dezelfde bijdrage, namelijk 5% van het loon, waarvoor geen maximum
geldt (totaal dus 10% premie). De Staatsbijdrage wordt  elke 3 jaar vast-
gesteld.

De employees moeten ook 10% van het loon als premie opbrengen.  Zo-

1) E.E.G.-Studie: Serie Sociale Politiek, nr. 3, 4, 1962
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wel werkgever als werknemer betalen ieder 59 van een loon waarvoor
wel een maximum geldt, welk maximum van jaar tot jaar kan varieren.
De Staat  en de Gemeenten treden supplerend op.  Wat de onderscheiden
groepen zelfstandigen betreft  is de financiering als volgt geregeld:

Afhankelijk van beroeps- of bedrijfsinkomen worden de zelfstandigen
in klassen ingedeeld. Afhankelijk van de klassen worden de bijdragen
vastgesteld. Eventuele tekorten worden door de Overheid gedekt. De
pensioenregelingen ten behoeve van de arbeiders worden wat de 10-
pende pensioenen betreft gedekt door fondsvorming; men kent hier het
rentedekkingssysteem. Voor de nieuw in te gane pensioenen wordt het
omslagstelsel gebezigd. Bij de pensioenen ten behoeve van de employ-
ees en zelfstandigen werkt men met het zogenaamde stelsel der con-
stant gemiddelde premie, hetgeen ook fondsvorming inhoudt.

6. ENGELAND

In Groot Brittannie  1) ziIn de sociale verzekeringen meestal eenheids-
voorzieningen. Zo kent men de z.g. 'flat-rate pensions', d.w.z. unifor-
me, niet naar loon gedifferentieerde pensioenen. Daarnaast kent men
de z.g. 'graduated pensions', d.w.z. naar loon gedifferentieerde pen-
sioenen. Heel deze materie is geregeld in de 'National Insurance Act'
van 1946.

a. De 'flat-rate pensions'
Recht op pensioen hebben mannen van 65 jaar en ouder en vrouwen

boven de 60 jaar,  mits door hen geen regelmatig betaalde arbeid meer
verricht wordt (verdiensten uit onregelmatige arbeid worden voor een
gedeelte in mindering op het pensioen gebracht). Slechts wanneer man-
nen boven de 70 jaar en vrouwen boven de 65 jaar zijn gekomen, wor-
den geen bepaalde voorwaarden inzake het verrichten van arbeid meer
gesteld.

Om voor pensioen in aanmerking te komen moeten minstens  156 week-
premies betaald zijn. Voor het volledige pensioen zijn 50 betaalde - of
daarmee gelijkgestelde - weekpremies per jaar vereist.  Per jaar moe-
ten gemiddeld minimaal 13 weekpremies opgebracht zijn, zodat de 156
weekpremies binnen een termijn van 12 jaar voldaan moeten zijn (ge-
huwde vrouwen, die recht doen gelden op pensioen moeten minstens
premie betaald hebben over de helft van het aantal weken dat zij ge-
huwd zijn). Het basispensioen voor mannen is 57 sh. en 6 d. per week

1) a. Social Security Statistics, London 1961 (Guides to official Sources. nr.5)
b. E.E.G.-Studie: Serie Sociale Politiek, nr.4 en 5. 1962
c. S.E.R.: Advies over waardevaste bedrijfspensioenen, publicatie nr.11,  1961
d.  Vries,   C.W.: Het beroepsrecht   in het Ontwerp Algemene Bijstandswet,  in:

Sociaal Maandblad Arbeid, 5 april 1963, blz. 247 e.v.

344



(-+ f 25,-). Voor vrouwen is dit 35 sh. per week (i f 17,50). Indien de
echtgenote persoonlijk verzekerd is, krijgt zij op 60-jarige leeftijd
recht op 57 sh. 6 d. (de toeslag van 35 sh. vervalt dan).

Kinderen komen tot 15 jaar ten laste van de opvoeders (bij studie of
beroepsopleiding wordt dit 18 jaar). Voor het eerste kind wordt een
toeslag gegeven van 17 sh. 6 d. per week (i f 10,-). Voor elk volgend
kind wordt dit 9 sh. 6 d. per week (1 f 6,-). Een gehuwde man krijgt
bovendien een toeslag voor de echtgenote ter grootte van het pensioen
voor bejaarde vrouwen (35 sh.) indien deze geheel te zijnen laste komt,
ongeacht de leeftijd zi jner echtgenote.  Is deze echter ouder dan  60 jaar
dan zijn inkomsten, door haar verworven uit onregelmatige arbeid, toe-
gestaan. (Gehuwde bejaarden krijgen in Nederlandse valuta uitgedruktdusper jaar + f 220Q,-; alleenstaandemannen 1 f 1300,- en alleenstaan-
devrouwen  fDOO,-af 1300,-  per jaar, hetgeen  wel zeer pover genoemd
mag worden.) Mannen tussen 65 en 70 jaar (vrouwen tussen 60 en 65

jaar) die in deze periode nog gewerkt hebben en premie betaald hebben,
krijgen boven de 70 jaar (resp. boven de 65 jaar) een extra toeslag.

Bij deze pensioenen, die dus  voor alle ingezetenen gelden, worden  de
middelen verkregen van de verzekerden zelf, de groep werkgevers en
de Staat.

Bij de Staat moet onderscheiden worden het zogenaamde 'Exchequer
Supplement', d.w.z. enerzijds de rechtstreekse Staatsdeelname, ter
grootte van  + van de premies gestort door werkgevers en werknemers,
plus  1/3  deel  van de premies gestort door zelfstandigen en niet-actieve
personen, anderzijds de Staatssubsidie. De categorieon loontrekkenden,
zelfstandigen en niet-actieve personen betalen, ongeacht  hun loon of in-
komen, een vaste bijdrage per jaar, afhankelijk van de categorieen
waartoe zij behoren. Wel wordt in deze categorieen inzake de bijdrage
onderscheid gemaakt naar enerzijds geslacht en leeftijd en anderzijds
de vraag ofmen  al dan niet in z.g. 'graduated pensions'  valt. De finan-
ciering van de 'flat-rate pensions' geschiedt in omslagstelsel, terwijl
ook een element van kapitaaldekking aanwezig is in verband met het
feit dat een reservefonds in stand gehouden wordt.
b. De 'graduated pensions'

Deze pensioenregeling is ingevoerd in april  1961 en geldt alleen voor
loontrekkenden, wier weekloon ligt tussen £ 9.0.0.  en  £ 15.0.0.. Wanneer
de werkgever een minstens even gunstige regeling heeft getroffen,  kun-
nen de werknemers van verplichte deelname ontslagen worden.  De pen-
sioengerechtigde leeftijd ligt hetzelfde als bij de 'flat-rate pensions'.

De bijdrage-eenheid die kan fluctueren en die afkomstig moet zijn
van de werknemers hebben een pensioenvormend effect. (Het E.E.G.-
rapport noemt als bijdrage-eenheid voor mannen  £ 7.10.0. (f f 75,-)en voor vrouwen £ 9.0.0. (1 f 90,-).) Per bijdrage-eenheid wordt 6 d.
per week pensioen gegeven. Indien men de inning van zijn pensioen
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uitstelt, heeft zulks verhoogde pensioenen tot resultaat.
Aangaande de gezinsleden-toeslag is ons niets bekend. De middelen

van de'graduated pensions' worden uitsluitend verkregen door premie-
bijdragen van verzekerden en werkgevers. Zij die een weekloon heb-
ben, variierend van £ 9.0.0. tot £ 15.0.0. betalen in totaal BJ% van de
loonsom. Zowelde werkgevers als de werknemersbijdrage is 41%.  Per
6 april 1965 - 1970 - 1975 en 1980 wordt deze premie telkens, zowel
voor werknemers als werkgevers *% verhoogd.

7. ZWITSERLAND

De in 1948 ingevoerde 'Alters und Hinterlassen Versicherung'
(A.H.V.) had slechts tot taak een bodemvoorziening te verschaffen aan
iedere hiervoor in aanmerking-komende bejaarde, weduwe of wees 1).
Het normale enkelvoudige ouderdomspensioen is samengesteld uit een
voor allen gelijk vast bedrag van 450  Fr. (1 Fr.= + f 0,80) plus een
aantal verhogingen, waardoor het totate grondbedrag op + 750  Fr.  komt.
De gehuwde pensioengerechtigde ontvangt   160%   van   zi jn enkelvoudig
pensioen, mits zijn vrouw tenminste 60 jaar oud is.

De A.H.V. is tijdens de tweede wereldoorlog in het leven geroepen
uit solidariteitsoverwegingen ten opzichte van hen die in deze periode
hun dienstplicht moesten vervullen. Na deze tweede wereldoorlog moest

men aanpassen aan de gewijzigde ornstandigheden, omdat niettegen-
staande het feit dat de A.H.V. op het omslagstelsel gestoeld was, er
toch kapitaal gekweekt was (het z.g. 'Ausgleichfonds'). Men kreeg nu
de volgende financiering: 80% omslag en 20% K.D.S. Premieplichtig
zijn mannen, die inkomen verwerven, vanaf hun 2lejaar tot 66 jaar;
alleen vrouwen stoppen hun premiebetaling bij de beeindiging van hun
63e jaar.

Men komt pas voor ouderdomspensioen in aanmerking (art.  42  lid  1,
van het Bundesgesetz) in zoverre men geen ander pensioen geniet of de
uit anderen hoofde verworven pensioenen kleiner zijn dan het A.H.V.-
pensioen en inzover 2/3 deel van het jaarinkomen de volgende grens
niet overschrijdt: voor trekkers van ouderdomspensioen ten behoeve
van alleenstaanden 4.000 Fr:, voor trekkers van ouderdomspensioen
ten behoeve van echtparen 6.400 Fr.

Met andere woorden: alleenstaande bejaarden  die  meer dan 6.000
Fr. per jaar inkomen hebben (voor echtparen is dit 9.600 Fr.) vallen

niet onder de A.H.V.-voorzieningen, inzoverre deze betrekking heb-

1) a. Schreiber, K.H.: Zwitserland en het sociale minimum, uitgave: De Onderne-
ming, Den Haag. nr.1 en 2, 1964

b. S.E.R.: Advies over waardevaste bedrijfspensioenen, publicatie nr.11,  1961
c. Bundesgesetz: Anderung des Bundesgesetzes liber die Alters- und Hinter-

lassenversicherung, Bern, 20 maart 1964
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ben op ouderdomspensioenen (doordat  men  b.v. de zorg heeft  voor  kin-
deren, komen deze cijfers anders te liggen).

De A.H.V. ontvangt haar middelen uit drie bronnen, te weten:
1. betaalde premies: (geldig tot 1-1-1964)

Ieder betaalt 4% van zijn inkomen, ongeacht de hoogte hiervan. De
premie der werknemers wordt  voor de helft gedragen door de werk-
gevers; gereduceerde premie tot minimaal 2% betalen die werkne-
mers die minder dan 9.000 Fr. per jaar verdienen. Zelfstandigen
of zij die werkzaam zijn bij niet-premie plichtige werkgevers en
wier inkomen niet boven 9.000  Fr.  per jaar uitgaat, betalen eveneens
een gereduceerde premie, met een minimum van 2%;

2.  subsidies van de Overheid: (Beitrdge der 6ffentlichen  Hand):  per  jaar
350 miljoen Fr. De Staat betaalt hiervan 2/3 deel, de Kantons 1/3
deel.

3. rente van een uit overschotten gekweekt 'Ausgleichfonds' (vereve-  ,
ningsfonds).

Opmerking:
De berekende gemiddelde jaarpremie wordt bij de vaststelling van

het pensioen slechts in aanmerking genomen, voorzover  zij een bedragvan 600 Fr. niet te boven gaat (dit bedrag is 4% van 15.000 Fr.). De
boven de 600 Fr. uitgaande gemiddelde jaarpremie heeft dus  geen pen-
sioenvormend effect.

De pensioenen zijn zowel aan minima als aan maxima gebonden:

maximaal minimaal
alleenstaanden: 2400 Fr. 1080 Fr.
echtparen: 3840 Fr. 1728 Fr.

In verhouding tot het inkomen, verdiend in de actieve periode, blijkt
dat de A.H.V. echt een bodemvoorziening is die vooral voor de hogereinkomens weinig gewicht in de schaal legt (tabel 90).

Op 16december 1963 stelde de Bondsraad, gehoord de A.H.V.-Com-
missie, voor de pensioenen met + 1/3 deel te verhogen. De voorstel-
len zijn 19 december 1963 geaccepteerd, terwijl deze nieuwe regeling
in werking trad op 1 januari 1964.

Het vaste grondbedrag komt hierdoor op 1000 Fr.. Het gemiddelde
premiebedrag, dat een pensioenvormend effect zal hebben, wordt in
verband hiermede op 700 Fr. gebracht, hetgeen insluit dat inkomens
boven 17.500 Fr. per jaar geen pensioen meer opleveren.

De minima, resp. maxima worden nu voor:

alleenstaanden: 4/3 x 1080 Fr. = 1500 Fr.     4/3    x 2400 Fr. =3200 Fr.
echtparen: 160/100 x 1500 Fr. =2400 Fr. 160/100x 3200 Fr. =5120 Fr.

Het premiepercentage wordt ongewijzigd gehandhaafd op 4%, terwijl
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Ouderdomspensioen in procenten van het gemiddeld jaarinkornen

Enkelvoudig OuderdomspensioenGemiddeld ouderdornspensioen voor echtparen
jaarinkomen in % van kolom 1 in % van kolom 1

1                                2                                3

2500 Fr.                43                   69

5000 Fr.               31                   50

7500 Fr.                26                   42

10000 Fr.                22                   34

12500 Fr.                18                   29

15000 Fr.               16                  26

de inkomensgrens voor gereduceerde premies gesteld wordt op 12.000

Fr. Dit betekent zelfs een kleine daling van de premieontvangsten, niet-
tegenstaande het feit, dat een en ander kostenverhogend werkt. De kos-
tenverhogingen worden gedekt door op de premies een toeslag van  12*%
te zetten, welke toeslagen geen pensioenvormend effect hebben, terwijl
daarnaast de belastingen op tabak, sigaren en sigaretten verhoogd  wor-
den.

8. VERENIGDE STATEN

Pensioenuitkeringen geschieden in de V.S. 1) onder andere via de

z.g. 'Social Security Act' van 1936. De social security berustte toen
nog op het kapitaaldekkingsstelsel. In 1939 liet men het verband tussen

pensioenuitkering en fonds varen, waarna men in 1950 officieel over-
ging naar het omslagstelsel. Het bestaande fonds werd in de loop der
jaren kleiner, daar hieruit tot dan toe verworven rechten gehonoreerd
werden. In principe mag dit fonds niet groter zijn dan driemaal de jaar-
lijkse uitkeringen van de social security. (In 1950 was dit fonds nog
14,4 x de jaarlijkse uitkeringen, terwijl in 1960 het fonds nog slechts
2,6 x de jaarlijkse uitkeringen bedroeg). De kapitalen van het fonds

mogen alleen belegd worden in Staatsleningen.

1) a. Soule. G.: Das Wngere Leben, Frankfurt am Main 1959
b. S.E.R. Advies over waardevaste bedrijfspensioenen. publikatie nr,11,  1961
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De social security del<t zowel ouderdomsuitkeringen als invalidi-
teits/overlijdensuitkeringen en kostwinnersvergoeding, resp. weduwen-
en wezenvoorzieningen. De uitkeringen zijn bedoeld als bodemvoorzie-
ning. Er wordt een positieve administratie gevoerd, waarbij de kosten
zoveel mogelijk gedrukt worden. (In 1950 bedroegen de kosten 6% van
de jaarlijkse uitkeringen, tegenover  2,23 in 1957; gestreefd wordt naar
2%).

De middelen voor deze act bestaan uit enerzijds werkgevers- en
werknemersbijdragen, anderzijds uit bijdragen van zelfstandigen. Zo-
wel werkgevers als werknemers betalen ieder 2% van het loon over
maximaal $ 4800 per jaar, terwijl de zelfstandigen 3% over maximaal
$ 4800 betalen.

De uitkeringen geschieden alleen wanneer de hiervoor in aanmerking
komende verzekerde er om verzoekt. Per jaar, per persoon kan men
volgens  deze  wet een maximale uitkering van  8 1300 ontvangen  (.$  1  =
f 3.60). Al het meerdere dat men tot 72 jaar boven   $ 1200 verdient wordt
gekort op de social security-uitkering (deze wet iS tot stand gekomen
toen de werkeloosheid ook in de V.S.hoogtij vierde).  Daar de pensioenen
relatief laag zijn, blijven vele bejaarden niettegenstaande deze korting
doorwerken, daar arbeid toch nog de belangrijkste bron van inkomsten
voor hen is. In theorie kan een echtpaar - indien beiden lang en genoeg
verdiend hebben -  $ 2600 per jaar uit de social security trekken. Het
gezinsinkomen  moet dan echter minimaal  $ 5000 geweest zijn, hetgeen
een minimale terugval van 50% van het inkomen betekent.

Ter illustratie moge het volgende dienen. In 1959 leerde een repre-
sentatieve steekproef van 4000 bejaarden - aldus Soule - dat:
a. 1796 een pensioen had van minder dan it 1000 per jaar.
b. 47% een pensioen had van   8 1000 tot $ 2000 per jaar.
c. 27% een pensioen had van    $ 2000 tot  $ 5000 per jaar.
d.  6% een pensioen had van meer dan $ 5000 per jaar.
e.  3% een pensioen had dat niet vast te stellen was.

Uit een steekproef gehouden in 1951 bleek dat 9/10 van het aantal
bejaarden minder dan $ 400 repte per jaar van hun besparingen trok-
ken.   In 1955 werden aan prive- en overheidspensioenen  aan  15  mil-
joen pensioengerechtigden (dit is 1/13 van de Amerikaanse bevolking)
$ 11 miljard uitgekeerd, hetgeen een gemiddelde uitkering van $ 730
per jaar per persoon inhoudt. Indien men bedenkt dat met de rente uit
kapitalen (deze groeien niet plotseling drastisch aan!) de bejaarden
gemiddeld dus slechts aan + $ 1100 komen, dan kan niet gezegd worden
dat de uitkeringen rooskleurig zijn (een ongeschoolde arbeider verdient
+ $ 80 per weekl). Hier komt nog bij dat de meeste pensioenen niet
waardevast zijn; alleen de overheidspensioenen volgen vertraagd de
kosten van levensonderhoud. Men kan over het algemeen slechts door
een beroep te doen op 'de old age assistance' of door ontsparingen
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- b.v. door het ten gelde maken van een eigen huis - rond komen. Het
blijkt dan ook dat 40% van de bevolking van de V.S., zijnde de groep
met de laagste inkomens, ontspaart. Opgemerkt zij dat 2/3 van de ge-
huwde bejaarden   en   1 /3   van de ongehuwde bejaarden - aldus Steiner
en Dorfman - in de V.S. een eigen huis hebben, welke huizen slechts
voor  12 % met hypotheek belast zijn. De betreffende ontsparingen kun-
nen dus voor 87*% direct ten goede komen aan het eigen levensonder-
houd van de betreffende bejaarden. Indien men onvoldoende inkomen
bezit kan men additionele middelen trachten te krijgen, maar: 'Old
age assistance is not to be received unless he has passed a 'means
test', that is to qualify, he must prove himself well-nigh propertyless
and unable to earn anything' 1). Bovendien is deze hulp 'Additional
Help, administrated bythe several States, on a charitable basis', m.a.w.
men moet eerst bewijzen dat men pauper is (2/3 van de bejaarden heb-
ben  minder dan 6 2000 per jaar!), alvorens men onderstand op chari-
tatieve basis krijgt. Insiders weten wat een dergelijke hulp de waar-
digheid van de persoon kan aantasten! Geen wonder dat van al die be-
jaarden die onder het 'lower'-niveau leven 2/3 geen beroep doet op
prive- of overheidshulp!

Met Galbraith beamen wij, dat het armoedeverschijnsel door de ge-
woontewijsheid van het kapitalistische produktiesysteem met zijn be-
roep op zelf-verantwoordelijkheid geprolongeerd wordt, terwijl men
het verschijnsel zelf door charitatieve hulp tracht te camoufleren!

9. CANADA

Sinds 1953 kent Canada 2) een 'Staatspensioen voor allen'. Aan elke
bejaarde werd toen een uitkering van $ 480 per jaar gegarandeerd
(8 1= f 3,33).   Bij elke verkiezingsronde gingen deze uitkeringen om-
hoog,   zodat   in   1963 de uitkering  $  65 per maand bedroeg. De hoogten
van de pensioenen kunnen varieren, enerzijds afhankelijk van de woon-
plaats, anderzijds afhankelijk van de leeftijd waarop men het pensioen
laat ingaan. Men kan namelijk zelf bepalen of dit zal geschieden op 65-
of 70-jarige leeftijd of hier tussen in. De maximale uitkering zal  $ 175
per maand kunnen worden. De kosten voor dit Staatspensioen worden
gedekt door verschillende soorten belastingen een fractie te verhogen.
Boven dit pensioen kent men in Canada levensverzekeringsuitkeringen.

10. NOORWEGEN

Elke Noor van 70 jaar en ouder heeft, mits zijn inkomen en/of ver-
mogen bepaalde grenzen niet overschrijdt, bij wet van 6 juli 1957 - in

1) Steiner,   P.O. and D6rfman.  R.: The economic status of the aged, Berkeley and
Los Angelos, 1957, blz.83

2) Staatspensioen, nr.9, oktober 1963
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werking getreden op 1 januari 1959 - recht op een basispensioen, datechter niet waardevast is, daar er geen verbinding  is  met  loon of prijs-niveau 1). Alleenstaanden ontvangen 3.348 kronen per jaar (1 Noorse
kroon = f 0,50), gehuwden 5.028 kronen. De gemeenten zijn vrij op ditbasispensioen een aanvullend pensioen te geven. Indien zij hierbij het
inkomen en/of vermogen van de bejaarden in acht nemen zijn zij aan
bepaalde wettelijke regelingen gebonden.  In Oslo bijvoorbeeld bedraagthet aanvullend pensioen voor een alleenstaande 1200 kronen; voor een
echtpaar 2184 kronen. Alvorens men een aanvullend pensioen krijgtwordt een 'means-test' (zie V.S.) toegepast. Wanneer een echtpaar
meer dan 5238 kronen inkomen  per jaar heeft (een alleenstaande  meer
dan 3492 kronen), wordt het meerdere voor 50% in korting gebracht ophet aanvullend pensioen. De hiervoor benodigde premies worden opge-bracht door werkgevers, Staat en Gemeenten, terwijl de werknemers,
afhankelijk van hun inkomen, premie betalen (zij die minder dan 4000
kronen per jaar verdienen betalen niets). De administratie is in handen
van het 'Social Insurance Institution', die ook plaatselijke bureaus in
de Gemeente heeft.

Hierboven komen voor bepaalde groepen  (b.v. voor ambtenaren,  zee-lieden en boswerkers) verschillende wettelijke pensioenregelingen
voor), ingaande op 60- of 65- jarige leeftijd. De hiervoor benodigde pre-mies komen ten laste van werkgever, werknemer en Staat. Bejaarden
en gehandicapten betalen geen premie, tenzij hun inkomen boven een
bepaald niveau uitgaat. De uitvoering geschiedt gedecentraliseerd on-der toezicht van de'National Insurance Institution'. Naast deze regelin-
gen bestaan particulier gesloten pensioenen.

11. DENEMARKEN

Volgens de 'National Insurance Act' van 1933 was het beginsel derpensioenmaatregelen, de bejaarde een inkomen te verschaffen dat vol-
doende is om, zonder bijstand van Overheid of familie, zijn huishouden
te blijven voeren 2). Dit beginsel was reeds neergelegd in een Deense
wet van 1891, waardoor individuele bijstand aan boven 60-jarigen  werd
mogelijk gemaakt, zodat men hiervoor niet meer een beroep zou moe-ten doen op 'armenzorg' of familie. Voorafgaande premiebetaling was
niet vereist 3). Alleenstaande vrouwen kunnen van 62-jarige leeftijd af
een   beroep  doen   op de 'National Insurance  Act';  voor alle andere  ca-tegoriedn is een minimum leeftijd van 67 jaar vereist, uitgezonderd de

1) Blonk. mej. Mr. J.M.W.: Verslag Studiereis naar Zweden en Noorwegen. novem-
ber  1963

2) Welfare of the aged. Danish Social Structure pamphlet, nr.5, 1957
3) Levensavond, nr.85, oktober 1963
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invaliden of de door bijzondere omstandigheden hiermee gelijk te  stel-
len personen, die vanaf 60-jarige leeftijd een beroep kunnen doen op de
wet. In 1956 vielen 280.000 personen (58% van de bejaarden) onder de
wet, die hierdoor 760 miljoen kronen in totaal ontvingen, d.w.z. ge-
middeldperjaar perpersoon 2700 kronen (1 kroon = +f 0,52). Opmer-
kenswaard is dat in dat jaar slechts 17% van de bejairden een zo hoog
inkomen hadden, dat zij geen beroep zouden kunnen doen op de wet,
terwijl in feite 42% geen aanvraag indienden. (Eenzelfde verschijnsel
was hier onder de z.g. Noodwet Drees te constateren, hetgeen een be-

wijs moge zijn voor de stelling dat de bejaarden er in het algemeen
afkerig van zijn te vragen om materidle middelen - zelfs als zij er
recht op hebben - omdat zij het als een vragen om een gunst ervaren,
waardoor zij zich tot een bepaalde armlastige categorie gerekend we-
ten, hetgeen zii als een pijnlijke aanslag op hun persoonlijkheid voe-
len.)

De uitkeringen, voortvloeiende uit de 'National Insurance Act', zijn
waardevast doordat zij gekoppeld zijn aan de index van levensonder-
houd. De alleenstaanden ontvangen een uitkering, die 2/3 deel is van
de uitkering aan echtparen. De minimum uitkering, geldig voor het ge-
hele land, bedraagt voor een echtpaar 9% van het bruto gemiddelde

kostwinnersinkomen. Overigens treden differentiaties op, afhankelijk
van het inkomen der bejaarden en afhankelijk van de woonplaats (Ko-
penhagen, provinciesteden of landelijke ressorten). Ruim 20% van alle
bejaarden  (379 van diegenen die een beroep op de wet doen) heeft

geen andere inkomsten dan deze uitkeringen. De kosten van deze wet
worden gedragen door de Overheid (nationale, zowel als plaatselijke
overheid), die haar kosten gedeeltelijk verhaalt op die personen, die
een onverkorte inkomstenbelasting moeten betalen, omdat deze 1% van
hull inkomsten ten behoeve van deze wet moeten bijdragen, ongeacht
het feit of men zelf een beroep kan doen op deze wet. Sinds 1956 ont-
vangt iedereen, ongeacht zijn inkomen of vermogen, het bovengenoem-

de minimumpensioen. De hieruit voortvloeiende verhoogde kosten wor-
den gedekt doordat ieder hiervoor 1- % van zijn inkomen gaat betalen.

Zij die niet rond kunnen komen, ontvangen een hogere uitkering. In

Kopenhagen b.v. kan een echtpaar + 720 kronen aan pensioen per maand

bereiken, terwijl daarnaast nog een eigen inkomen mag staan van +

400 kronen, zonder dat het pensioen gekort wordt 1).
Zij die een uitkering krijgen krachtens de 'National Insurance Act',

zijn tegelijk verzekerd bij een door de Staat erkend 'health insurance
fund', waardoor men zich verzekerd weet van medische hulp, zieken-
huisopname, kosteloze of tegen gereduceerde tarieven medicamentale

hulp enz.. Uitsluiting kan alleen geschieden doordat men zich door

schuldige nalatigheid in het verleden niet gedekt heeft of in verband  met

1) Alsvoor
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medische uitsluiting wegens te hoge risico's.  In het laatste geval neemt
de Staat het risico over, zonder dat op de betreffende verhaal plaats-
vindt. De huisvesting in bejaardentehuizen tenslotte, is zodanig geregeld
dat de Staat de kosten  voor de min-vermogende bejaarden  voor  haar  re-
keningneemt. Deze bejaarden ontvangen alleen zakgeld (Kopenhagen  396
kronen per jaar; in provinciesteden 384 kronen, terwijl in plattelands-
gebieden 348 kronen per persoon in 1957 betaald werden).

12. ZWEDEN

Door een samenstel van financiele maatregelen heeft men de bejaar-
den een redelijk goede financiele positie verzekerd 1).

Reeds in 1913 werd in Zweden een nationaal pensioen voor ieder in-
gevoerd. Het basisbedrag was voor ieder gelijk en zeer laag. Het pen-
sioen kan sinds 1948 ingaan op 63 jaar en moet ingaan op 70 jaar. Op
67-jarige leeftijd ontvangt de ongehuwde  100%   van 3400 kronen  en  een
echtpaar 5333 kronen. Voor elke maand dat men eerder dan 67 jaar

wil gepensioneerd zijn, wordt een blijvende korting van 0,6% gegeven.
Voor elke maand dat men na het bereiken van de 67-jarige leeftijd geen
pensioen geniet wordt een blijvende toeslag van 0,6% gegeven. Op 63-
jarige leeftijd wordt men dus 4 x 12 x 0,6% = 28,8% gekort, terwijl men
bij 70-jarige pensionering 28,8% bijkrijgt.

Na  1980 zal de pensioensituatie bijna ideaal genoemd kunnen worden,
omdat bij wet van  1960 het basispensioen met het supplementspensioen
ongeveer 2/3 deel zal uitmaken van het inkomen dat men de laatste 15
jaar verdiend heeft (maximaal 2/3 van 35.000 kronen;  een goed gesala-
rieerd werker verdient in Zweden + 15.000 kronen per jaar; (1 kroon =
f 0.70). Vanaf die  tijd zal men ookzelf de kosten voor een bejaarden-
tehuis kunnen dragen (momenteel bedragen de kosten + 20 kronen per
dag). In de overgangsperiode betaalt de Gemeente het Fkort, rekening
houdend met het feit dat de bejaarde minstens 720 kronen zakgeld per
jaar moet hebben (de bejaarde draagt zijn inkomsten  af aan de Gemeen-
te die zelf aanvult wat tekort is op de pensionprijs; daar de Gemeente
meestal zelf de huizen exploiteert ligt deze methode van betaling voor
de hand). Gepensioneerden behoeven niet te betalen voor de (nationale)
ziektenkostenverzekering, voorzover het betreft ziekenhuis- of ver-
pleegtehuisopname en andere medische behandelingen. Na 180 dagen
opname moet men 5 kronen per dag gaan betalen.

Naast het basispensioen heeft de gepensioneerde recht op gemeen-
telijk vast te stellen huurtoeslag wanneer hij niet meer dan het basis-
pensioen en een klein inkomen heeft. Voor een alleenstaande komt dit
1) a.  Blonk, mej.  Mr. J.M.W.: Verslag Studiereis naar Zweden en Noorwegen, no-

vember 1963
b. S.E.R.: Advies over waardevaste bedrijfspensioenen, publicatie nr.11, 1961

353



basispensioen + huurtoeslag neer op 20 a 25% van het gemiddeld in-
komen van een goed gesalarieerd werker;  voor een echtpaar is dat 40%.

Het basispensioen is waardevast daar het zich elke maand aan de
algemene consumptie-prijzenindex aanpast en wordt genoten ongeacht..
inkomen of vermogen. De financiering komt uit premies die als een
bedrag voor de totale'Social Insurance' van het inkomen wordt afgehou-
den.

Het supplernentaire pensioen wordt elk jaar groter, doordat iedere
Zweed elk jaar  1%  meer van kijn inkomen moet afdragen  met  een maxi-
mum van  10% van zijn inkomen.  De met deze premies gekweekte fond-
sen, die belegd worden in industriele obligaties - speciaal in de wo-
ningbouw-sector - geven een zodanige rente dat men hoopt hieruit de
supplementaire pensioenen te kunnen honoreren 1).

13. RUSLAND

In maart 1956 werd in Rusland een nieuwe pensioenwet uitgevaar-
digd, in werking tredend  1  oktober 1956, Volkspensioenwet genaamd  2).
Deze wet voorziet zowel in oudedagsvoorziening als uitkeringen  bij  in-
validiteit en voorzieningen ten behoeve van weduwen en wezen.

De wet garandeert een premievrij Staatspensioen in de vorm van een
bodemvoorziening plus aanvullend gedifferentieerde pensioenen.

Dr.Otto Michalke zegt echter: 'Nach den Nachrichten, die jetzt uber
die  Durchfilhrung des Sowjetischen Pension-Gesetzes vorliegen, muss
man zu dem Ergebnis kommen dass sich dieses Gesetz in keiner Weise
als ein soziales Gesetz auswirkt, sondern vollstdndig den Wirtschaftli-
chen und politischen Zielen des Kommunismus untergeordnet ist' 3).

Het blijkt namelijk dat niet-arbeiders, de z.g. beambten, slechts
voor pensioen in aanmerking kunnen komen,  als zij de vereiste dienst-
tijd als arbeider hebben doorgebracht. De hoogte van het pensioen
wordt dan berekend over de hoogte van het loon, gedurende de tijd dat
de beambte arbeider was.

De landbouwsector valt niet onder deze pensioenwetgeving:  'Die Kol-
chosen mussen die soziale Sicherheit ihrer Mitglieder und deren  Fami-
lienangeh6rigen durch eigene 'Kassen der Gegenseitigen Hilfe' sicher
stellen'  4). Zij betalen hiervoor 2% van hun inkomen, terwijl afhankelijk
van de welstand der Kolchosen uitkeringen plaatsvinden. Hoewel de
landbouwbevolking 28% der totale bevolking uitmaakt, keren de Kol-

1) Levensavond, nr.85, oktober 1963: 'Skandinavische Bejaardenzorg, een voor-
beeld ?'

2) S.E.R.: Advies over waardevaste bedrijfspensioenen. publicatie nr.11, 1961
3) Michalke, Dr. Otto: Die Sozialversicherung in der Sowjet-Union, uitgave: Die

Angestellten-Versicherung, Berlin, jrg.10, november 1963
4) Alsvoor
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chosen slechts  1 J miljoen roebel aan pensioenen uit, terwijl de Staat
aan de niet-landbouw sector 21,6 miljoen roebel aan pensioenen uit-
keert. (Bijna de helft van de Kolchosleden is niet bij de onderstand-
kassen aangesloten en ontvangt dus niets ingeval van ziekte, invalidi-
teit of ouderdom).

In 1959 ontving slechts 1/3 van het aantal bejaarden pensioen uit
hoofde van de Volkspensioenwet. De mannen worden gepensioneerd op
60-jarige leeftijd na 25 jaar diensttijd; de vrouwen op 55-jarige leef-
tijd na 20 dienstjaren. In uitzonderingsgevallen worden ook pensioenen
uitgekeerd aan hen die hun dienstjaren niet voltooid hebben. De pen-
sioenen zijn waarschijnlijk te laag om van te leven; bijna de helft van
de gepensioneerden moet doorwerken (42%). Het gemiddelde loon be-
draagt volgens het tot 1965 lopende zevenjarenplan, per maand 80 tot
100 roebel (officidle koers van de roebel is 95 cent; de economische
waarde wordt op f 0,30 geschat). Na 25 jaar arbeid krijgt men 52 a 55
roebel pensioen per maand  (d.w.z.  55% van het bovengenoemde maand-
loon). Het minimum pensioen is 30 roebel per maand; het maximum
pensioen is 120 roebel per maand. Indien men zware arbeid verricht
heeft, is het minimale pensioen 56 roebel per maand (d.w.z. 60% van
het gemiddelde verdiende loon in deze categorie).

Hier  komen  nog de volgende toeslagen  bij:
a. 10% voor diegene die 15 jaar ononderbroken dezelfde arbeid op de-

zelfde plaats verricht heeft;
b. 10% wanneer men minstens 35 beroepsjaren arbeid achter zich heeft;..

c.  10% wanneer in het gezin minstens een persoon aanwezig is die niet
arbeidsgeschikt is;

d. 15% wanneer minstens vier arbeidsongeschil<te personen verzorgd
worden;

e. indien men door blijft werken en men minder dan 100 roebel per
maand verdient, krijgt men tenslotte nog een extra toelage van 15
roebel per maand.
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HOOFDSTUK IV

HET SOCIAAL WELBEVINDEN
VAN DE BEJAARDEN

In de voorafgaande hoofdstukken gaven wij eerst een sociografische
analyse van de bejaardenbevolking in de Gemeente Roosendaal en
Nispen; vervolgens werd een beschouwing gewijd aan de huisvestings-
resp. financiele situatie der bejaarden.

In dit hoofdstuk tenslotte zullen wij een beschrijving geven van die
factoren, die - naar onze mening - van invloed zijn op het levensgeluk
der bejaarden. Wij zullen hierbij aandacht besteden aan aspecten van
1. arbeid;
2. vrije tijd;
3. sociaal welzijn.

De volgorde der onderscheiden aspecten is doelbewust gekozen. Wij
zijn n.1. van mening, dat het bestaan in onze huidige samenleving der-
mate is bepaald door het arbeidsbestel, dat zinvol-leven voor velen
tegenwoordig alleen maar betekent zinvolle-arbeid-verrichten. 1)

Met Kwant achten wij hierdoor het leven voor de bejaarden vrij zin-
loos geworden; terecht wordt hun levensgeluk aangetast. Immers,  ken-
merkend voor bejaard-zijn is het, dat men,  in het algemeen gesproken,
niet meer actief deelneemt aan het produl<tieproces. Juist omdat ar-
beid voor het overgrote deel der bejaarden wegvalt, zal daarvoor in de
plaats een eigen levensplan moeten komen. Het ontbreken van dit le-
vensplan is, volgens Munnichs, zelfs de grondoorzaak van de bejaar-
denproblematiek 2). Het is daarom, menen wij, logisch na de belich-
ting van het arbeidsaspect het aspect van de vrije tijd aan de orde te
laten komen.

Vervolgens mag verwacht worden, dat bij het streven naar sociaal
welbevinden door de bejaarden, frequent sociale noden zullen voorko-
men, die afbreuk doen aan het nagestreefde levensgeluk. Deze noden
zullen gelenigd moeten worden door het maatschappelijk werk in rui-
me zin. Deze laatste modificatie biedt ons de mogelijkheid ook terrei-
nen, die nauw verwant zijn met het maatschappelijk werk, binnen ons
gezichtsveld te trekken. Met name denken wij hier aan gezinszorg,
vrijwilligershulp, revalidatie, gezondheidszorg, organisaties op het

1) Kwant, R.C.: Het arbeidsbestel, Utrecht 1962. blz.42
2) Munnichs, J.: De zin van deouderdom, in: Katholieke Bejaardenzorg, maart  1957,

blz.25
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terrein van het bejaardenwerk en - in relatieve zin - de zielzorg.
De veelheid van de hier aangegeven materie dwingt ons uiteraard

hier de nodige soberheid te betrachten; elk onderwerp vraagt immers
een studie op zich.

§ 1. HET ARBEIDSASPECT

Wij stellen ons voor dit aspect aan de hand van de volgende vraag-
stellingen nader te preciseren:
A.De betekenis van de arbeid voor de bejaarden.
B.Hoe isdearbeidssituatie voor de oudere arbeids-

krachten?
Beantwoording van deze positieve vraag zal ons hopelijk een dieper
inzicht geven in de arbeidsmogelijkheden op oudere leeftijd.

C.Welke redenen heeft men om na de pensioenge-
rechtigde leeftijd het werk nog te prolongeren of
te doen prolongeren?
Aan de hand van literatuurstudie zal een toetsing mogelijk zijn van
de door ons in de sociografische analyse verkregen inzichten.
In Hoofdstuk I hebben wij geconstateerd, dat het arbeidsaspect ty-
pisch een problematiek voor de mannen inhoudt. Als belangrijkste
redenen om te blijven doorwerken onderkenden wij enerzijds het
verlangen om hierdoor het inkomen te vergroten, anderzijds het
verlangen om creatief bezig te zijn. Afgewogen zal worden, of de
door de samenleving geboden arbeidsmogelijkheden stroken met het
verlangen van bejaarden om te blijven werken en met het streven
om te laten blijven werken. Deze vraagstelling is uiteraard kwali-
tatief bepaald.

D.Hoeveel arbeidskrachten blijven na de 65-jarige
leeftijd nog actief in het produktieproces of wen-sen hierin te blijven?
Deze zuiver kwantitatieve benadering zal het ons mogelijk maken
een antwoord te krijgen op de vraag, in hoeverre kwalitatieve be-
hoeften naar arbeid reeel bevredigd worden.

E.Op welke leeftijd moet pensionering nagestreefd
worden?
Hoewel de motieven om al dan niet door te werken zeer persoonlijk
zijn, zal in een geordende samenleving toch gezocht moeten worden
naar algemeen geldende regels die bepalen, op welks leeftijd men
pensioengerechtigd c.q. pensioengedwongen is.

F. Hoe dient de voorbereiding op de pensionering te
z ij n ?
Indien er een bepaalde tijd is om afscheid te nemen van actieve
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deelname aan het produl<tieproces, zal men voor het feit gesteld
worden, dat een bezinning - of men al dan niet een bepaalde poli-
tiek zal voeren om deze pensionering voor te bereiden - noodzake-
lijk is. Het antwoord op deze vraag zal een logische voorbereiding
zijn op de bespreking van de vrijetijdsbesteding in de volgende pa-
ragraaf.

A.De betekenis van de arbeid voor de oudere werk-
nemer c.q. bejaarde

Wi] zullen trachten de betekenis van de arbeid voor de oudere werk-
nemer te achterhalen door, uitgaande van het begrip arbeid, ons af te
vragen, wat niet-meer-arbeiden voor de werknemer betekent. Een ge-
deeltelijk antwoord op deze vraag wordt ons gegeven door de z.g.  'uit-
stotingstheorie'. Deze theorie wijst als hoofdoorzaak van de bejaar-
denproblematiek de pensionering aan. Zij wil daarmee benadrukken,
dat de mens  op een bepaalde leeftijd  uit het produktieproces 'gestoten'
wordt, waarna  hij  als  het ware een cumulatief proces van leeglopen,
verveling en vereenzaming in het vooruitzicht heeft. Dit alles wordt
dan gevangen in het algemene begrip 'bejaardenproblematiek', m.a.w.
buiten de arbeid wordt het leven als vrijwel zinloos ervaren.

Om het niet-meer-arbeiden daarentegen zinvol te maken, zal het
noodzakelijk zijn aan dit niet-meer-arbeiden zo mogelijk een eigen
positieve inhoud te geven. De sociaal-psychologische theorie van Elaine
Cumming biedt ons hierbij hoopvolle perspectieven. Immers door deze
theorie, waarop wij nog zullen ingaan, worden de vermeende absolute
gevolgen van het verlies van arbeid gerelativeerd.

Het begrip arbeid kunnen wij zowel in normatieve als positieve zin
verstaan.

In normatieve zin kan arbeid de betekenis hebben van 'inwerken op
de natuur'. De mens behoort arbeid  dan  te  zien  als 'een goddelijk deel-
hebben in het scheppingsgebeuren' 1).

In deze normatieve betekenis heeft arbeid volgens  Paus  Pius  X1I  een
gemeenschapvormend element en overbrugt het de tegenstelling tussen
werkgever en werknemer. 2) Het doorsnijden van deze gemeenschap-
vormende banden betekent voor bepaalde bejaarden een pijnlijke in-
greep in hun bestaan. Pensionering heeft voor deze categorie de be-
tekenis van pensioendwang 3).

1) Chenu, M.D., o.p.: De Arbeid, 1956, biz.26
2) Alsvoor, blz.92
3)  Munnichs, J. Voorbereiding   op de pensionering, in: Katholieke Bejaardenzorg,

november 1958, blz. 136
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In positieve zin zouden wij met Kwant 1) willen stellen, dat arbeid
die menselijke bezigheid is, die zich in een afhankelijkheidsverhouding
ter beschikking stelt van de gemeenschap. (In de begrippenterminolo-
gie van T6nnies zouden wij i.p.v. 'gemeenschap' over 'maatschappij'
moeten spreken.) Deze bezigheid moet zowel in uitvoering als voorbe-
reiding op deze uitvoering verstaan worden. In positieve zin leidt de
mens door zi jn arbeid een bestaan voor anderen, waarbi j de juridischearbeidsvrijheid een economische arbeidsdwang wordt  2). De categorie-
en die ontslagen willen worden van deze arbeids- d w a n g, ondergaan
pensionering  als een pensioen- r e c h t.

Door het onderscheiden van categorieen, die pensionering ofwel on-
dergaan als pensioen- p l i c h t ofwel als pensioen- r e c h t, wordt o.i,
duidelijk, dat de z.g. uitstotingstheorie slechts gedeeltelijke geldigheid
bezit. Immers, zoals gezegd, is volgens deze theorie het niet-meer-
arbeiden de grondoorzaak van het bejaardenprobleem, hetgeen slechts
kan betekenen, dat deze theorie alleen de categorie die pensionering
als pensioen- d w a n g ondergaat, voor ogen heeft. Aanhangers  van deze
theorie wijzen erop, dat door pensionering een aantal bindingen met
de maatschappij verloren gaat, waar praktisch geen compensatie te-
genover staat. Deze categorie vreest sociale isolering, gepaard gaande
met verminderde consumptiemogelijkheden, omdat het inkomen uit
pensioen slechts een gedeelte van het inkomen uit arbeid betreft 3).
Deze verminderde consumptiemogelijkheid wordt begrepen als soci-
aal-statusverlies 4). Onze maatschappij is er helaas nog niet in ge-
slaagd om, als compensatie  voor het verlies van arbeid en verminder-
de consumptiemogelijkheden, aan de pensionering een positieve inhoud
te geven. Wel kunnen wij een rol-ontwikkeling waarnemen, waarbij
getracht wordt hobby's te introduceren en sociaal contact d.m.v.'friendly visiting' te stimuleren.

Voor de categorie, die pensionering daarentegen ondergaat als een
pensioen- r e c h t, geldt de uitstotingstheorie  niet. De arbeid wordt
door deze groep ondergaan als een dwangsituatie, waaruit men door
pensionering verlost wordt 5). De pensioneringsperiode geeft deze

1) Kwant, R.C.: Het Arbeidsbestel, Utrecht 1962. blz.32 e.v.
2) Chenu, M.D- 04.: De Arbeid, 1956, blz.96
3) Ook het Amsterdamse rapport 'Bejaard zijn' komt tot deze conclusie: blz.77,noot 26
4)  Wentholt, R.: Bejaarden thuis, Ministerie van Maatschappelijk Werk, 1964, blz.13:

Met  Wentholt  zijn wij van mening dat o.i.v. de welfare-state de mens meer
pensioengericht wordt, d.w.z. minder gevoelig voor beroepsstatus. Dit meerpensioengericht worden is afhankelijk van de vraag Of men na pensionerin  eco-nomisch terugvalt. Deze stelling geldt niet voor die kleine groep. die met zijnarbeid ook niet-te-missen macht en leiderschap verliest.

5)  Braam, G.P.A.: Pensionering: verstoorde arbeid of lokkende rust? in: Sociolo-
gische Gids, jrg.11. nr.3. mei/juni 1964, blz.132
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groep de mogeli jkheid de persoonli jke hobby' s en eigen creativiteit
ongestoord te beoefenen c.q. te ontwikkelen.

Als  wij ons bezighouden met de vraag, of de pensionering in het al-
gemeen zal worden ondergaan als een pensioendwang of als een pen-
sioenrecht, komen wij tot de volgende redenering.
-  Het moderne arbeidsbestel is onder invloed van de natuurwetenschap-
pen rationeel, strak en exact van aard 1): zowel de gewone arbeider
als de specialist werken in het licht van een redelijkheid, die niet de
hunne is, omdat bepaalde branches van kennis hen te enen male moeten
ontgaan 2).
-  In het arbeidsbestel wordt alles vervangbaar. Doordat de mens alleen
arbeider is, wordt de onvervangbare persoon een vervangbaar indivi-
du. Hierdoor wordt de diepe menselijkheid prijs gegeven: de mens
heeft zijn veelzijdige mogelijkheden gereduceerd tot het ontwerp der
natuurwetenschappen. De mens wordt slechts functionaris en krijgt
ten hoogste bij de pensionering een onderscheiding voor bewezen dien-
sten 3).

Het is te begrijpen,  dat - indien  in een dergelijk klimaat arbeid  ver-
richt wordt 4) - deze niet of slechts ten dele begrepen kan worden,
waardoor pensionering als pensioenrecht gezien gaat worden. Uit een
onderzoek van Sandt 5) bleek, dat van de arbeiders 50% positief tegen-
over pensionering stond en van het leidinggevend personeel zelfs 88%.
Het verschil in waardering moet o.i. speciaal gezocht worden in het
feit, dat het pensioen der arbeiders kleiner is dan dat van het leiding-
gevend personeel. Voor deze laatste categorie zal het verlies aan 'oc-
cupational status' 6) betrekkelijk gering zijn.

Overigens moet bij het gebruik van het begrip 'statusverlies' niet
over het hoofd worden gezien, dat de betekenis van dit verlies slechts
duidelijk wordt in het kader van het sociale verband, waarin dit status-
verlies optreedt. In de zwemsport b.v. is men eerder verouderd dan
in de schaaksport. Een definitie van de ouderdom in sociologische zin  7)is daarom slechts te geven, indien deze definitie betrokken wordt op

1)  Kwant.  R.C.: Het Arbeidsbestel. Utrecht 1962, blz.41
2) Alsvoor, blz.44
3) Alsvoor. blz.53: De auteur spreekt hier van wetenschappelijk nihilisme; door

het natuurwetenschappelijk denken heeft de mens zijn mogelijkheden geredu-
ceerd. daar hij geen oog meer heeft voor andere beschouwingswijzen.

4) Alsvoor, blz.58: De opvoeding noemt men geslaagd, wanneer de kinderen een
belangrijke plaats in het arbeidsbestel hebben veroverd.

5) Sandt, M.A.van de: Onderzoekingen betreffende oudere werknemers en het pen-
sioneringsvraagstuk, in: Sociale Wetenschappen. jrg.7, nr.2. blz.1256) Kruyt. C.S.: Zelfmoord, 1960, blz.320-332. Ook Kruyt heeft twijfel uitgesproken
of de gevolgen van het verlies van 'occupational status'  wel zo groot zouden zijn.

7) Moor. R.A.de: Herfsttijd van de levensloop, 1956, blz.42. Met de Moor onder-
schrijven wij status als een bepaalde positie in een sociaal verband.
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een specifiek sociaal verband. Met De Moor 1) zijn wij daarom van

     mening, dat
de grondoorzaak der bejaardenproblematiek niet zetelt in

de pensionering als zodanig, maar in de optredende statusveranderin-
gen, die breuken in het gedragspatroon veroorzaken, omdat de sociale

,   mogelijkheden om behoeften te bevredigen anders zijn geworden.
Wil de pensionering door alle categorieen bejaarden zinvol beleefd

worden, dan zal o.i. primair gezorgd dienen te worden voor een zo-
danige pensionering, dat de sociale mogelijkheden om behoeften te be-
vredigen niet geringer worden dan tijdens de actieve periode. Boven-
dien zal na de arbeidsperiode een eigen, positieve inhoud aan het niet-
meer-arbeiden gegeven dienen te worden. Rekening houdende met de
verminderde fysieke en/of psychische en/of mentale factoren, zal het
als feitelijkheid geaccepteerd moeten worden, dat de tijd om te arbei-
den een aflopend karakter heeft. In de arbeidssituatie van oudere werk-
nemers zal men daarop bedacht moeten zijn. Wij noemen dit een eis
van goed personeelsbeleid.

De betekenis van de arbeid voor de oudere werknemers wordt in het
licht van de sociaal-psychologische theorie van Elaine Cumming dui-
delijk. Zij stelt dat de persoon op latere leeftijd deelneemt aan een
wederzijds proces van terugtrekking uit de sociale structuren, waarvan
de bejaarde deel uitmaakt 2). Deze terugtrekking geschiedt onder in-
vloed van individueel-psychologische resp. biologische factoren, op

welke factoren ook de maatschappij reageert door als het ware haar
verbanden voor bejaarden te sluiten. De vermeende absolute gevolgen
van het verlies van arbeid worden door deze theorie op een gezonde
wijze gerelativeerd, omdat de arbeid, hoe belangrijk ook, niet alleen
het levensgeluk van de bejaarden uitmaakt. Juist doordat de bejaarde
zich t.z.t. spontaan terugtrekt uit de sociale structuren, afhankelijk
van zijn individuele gesteltenis, moge het duidelijk zijn, dat de bete-
kenis van de arbeid even spontaan  t.z.t. aan belangrijkheid zal inboeten.

Door deze constatering is uiteraard geen antwoord gegeven op de
vraag, in welke situatie de oudere werknemer zich in het huidige ar-
beidsproces geplaatst ziet. In de volgende deelparagraaf zullen wij
deze situatie nader onderzoeken, omdat deze situatie bepalend is voor
de mate waarin de oudere werknemer arbeidsvreugde kan verwerven.

B. De huidige arbeidssituatie voor de oudere arbeids-
krachten

De momentele arbeidssituatie wordt o.i. bepaald door factoren die
gelegen  zijn  in:

1) Alsvoor, blz.34
2) Cumming, E., and L.R.Dean, D.S.Newell and Mc.Caffrey: A tentative theory of

aging. in: Sociometry. 1960, blz.23
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a) de persoon zelf, individuele factoren genoemd;
b) de maatschappij als zodanig

) sociale factoren
c) maatschappelijke vooroordelen

ad a)
De individuele factoren worden zowel bepaald door de persoonlijkeomstandigheden van de arbeidskracht, t.w. zijn lichamelijke, geeste-lijke en mentale gesteldheid  als wel door de vraag, of hij zelf de be-

slissing kan nemen om op oudere leeftijd al dan niet te blijven door-
werken. Indien wij deze persoonlijke omstandigheden trachten te ver-
algemenen, krijgen wij van de oudere arbeidskracht het beeld te zien
dat in tabel 91 is geschetst 1).

1) a. Frings, J. en A.Lux: Voor een oplossing van het vraagstuk der oudere werk-
nemers, uitgave: Federatie der katholieke werkgevers 'De oudere werkne-
mer in het bedrijfsleven', Documenten en opinies, januari 1957, nr.8, blz.61.
J.Frings, directeur van het Internationaal Technisch Bureau, dringt aan op
scholing van oudere arbeiders om hierdoor het werkloosheidsrisico kleiner
te maken.

b. Ross, A., Mc.Farland and Brian M.0'Doherty: Work and Occupational skills,
in: Birren. James. E.: Handbook of aging  and the individual psychological  and
biological aspects, Chicago 1959, blz.496

c.  Stern, E.: Psychologie van middelbare leeftijd en ouderdom, Utrecht  1961,
blz.47. Deze auteur stelt, dat ook reeds Adler, Visscher, Rothacker en Von
Bracken erop gewezen hebben, dat fysieke gebreken gecompenseerd kunnen
worden door psychische ontplooiing; Von Bracken betitelt dit met het begrip
'herstructurering', waarmede hij bedoelt,   dat de oudere werknemer d.m.v.
zijn ervaring dezelfde resultaten kan verkrijgen als zijn jongere snellere
collega. De wijze waarop dit resultaat verkregen wordt, verschilt echter.

d. Cahn, L.A.: Psychiatrische problemen van deoude dag,  Den  Haag 1964, blz.59
e. Belbin. Eunice and Sylvia Shimmin: Training the middle aged for inspection

work. in: Occupational psychology, Januari 1964, blz.48 e.v. Volgens deze on-
derzoekers behoeft het verlies aan snelheid bij oudere werknemers niet op
te treden, wanneer men het betreffer werk herleidt tot eenvoudige hande-
lingen.

f. Lavens, Albert: Het vraagstuk der oudere werknemers, Federatie    der
katholieke werkgevers. in: Documenten en opinies, januari  1957, nr.8, blz.61.
Lavens stelt o.a. dat het verlies van fysieke kracht en intellectuele vaardig-
heid gecompenseerd wordt door ervaring, levenswijsheid, accuratesse en
regelmaat in het werk.

g.  Welford, A.T.: Aging and Human Skill, Oxford 1958. blz.13;283. Hoewel deze
schrijver erkent, dat de psychische in tegenstelling tot de fysieke capacitei-
ten blijven, merkt hij eveneens op, dat de ervaring. wanneer andere werk-
methodes geintroduceerd worden, geen compenserende rol meer kan vervul-
len.

h.  Bruning, H.A.M.. Kruisverenigingen en bejaardenvraagstuk, in: Katholieke
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T a b e l   91
Facetten van de oudere arbeidskracht

Facetten Facetten
die verminderen die vermeerderen

fysiek kracht

soepelheid
van beweging

psychometrisch arbeidstempo regelmaat
accuratesse
aandacht

voor het detail

rationeel scheppingskracht concentratie
geheugen methodisch werken

mentaal aanpassingsvermogen prudentie
initiatief ervaring
dynamiek levenswijsheid
verbeelding tucht

geduld
standvastigheid

moreel nauwgezetheid
zin voor goed

afgewerkte arbeid

sociaal sociabiliteit

ziekteverzuim boven de 60 jaar:
3 a 4 maal zoveel
verzuim als in de
groep van 20-30 jaar

ongevalsfrequentie       * in verhouding
tot de jeugdige
arbeiders

zintuiglijk gehoor smaak
gezicht

Uit het samengestelde overzicht concluderen wij, dat gewoonlijk alle
nadelige aspecten die zich in de arbeidssituatie op oudere leeftijd kun-
nen voordoen, in vele gevallen door voordelige aspecten gecompenseerd
kunnen worden.
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ad b)
Deze factoren worden o.i. bepaald door conjuncturele data. On-

der conjuncturele data 1) verstaan wij de bepaalde conjunctuurperioden
van de conjunctuurcyclus, t.w. de inflatie c.q. deflatie.

Tijdens de inflatie zal, uit welvaartsoverwegingen. praktisch elke
produktie aangemoedigd worden met als gevolg, dat in principe elk
aanbod van arbeid een vraag tegenover zich kan vinden. Hierbij moet
evenwel aangetekend worden, dat het z.g. economische principe met
zijn streven naar maximale winst 'overmatige' produktie tegengaat,
zodat het mogelijk is, dat tijdens de hoogconjunctuur een groot gebrek
bestaat aan arbeidskrachten in de ene bedrijfstak, terwijl in de andere
een'overschot' aan arbeidskrachten is waar te nenien. Een snelle om-
scholing om hierdoor van de  ene  in de andere bedrijfstak tewerkgesteld
te kunnen worden, ligt de jongere arbeidskracht - door zijn grotere
flexibiliteit - veelal beter dan de oudere functionaris.

Tijdens de deflatie daarentegen zal de vraag naar arbeid het aanbod
overtreffen, met als consequentie dat aan een gedeelte van de vraag
niet tegemoet gekorren kan worden. Hierdoor worden vooral de oudere
arbeidskrachten getroffen. Geconstateerd is, dat niet alleen in Neder-
land, maar ook in Noorwegen, Denemarken, West-Duitsland, Zwitser-
land, Frankrijk, Belgi8, Engeland, Wales, Schotland, Verenigde Staten
van Noord-Amerika en Canada de werkloosheid onder oudere werkne-
mers groter is dan onder de jongere collegae 2). Jaffe en Wila„ski  kwa-
men zelfs tot de conclusie, dat in het algemeen gesproken oudere ar-
beidskrachten chronisch door werkloosheid worden getroffen 3). De
oorzaken van deze chronische werkloosheid zijn hierin gelegen, dat deoudere arbeidskracht minder geschoold is dan de jongere krachten;
oudere krachten kunnen zich ook minder snel aan veranderde situaties

Gezondheidszorg  jrg.32, januari 1963, blz.9. Volgens de schrijver heeft Prof.
Burger het ziekteverzuim resp. de ongevalsfrequentie van oudere werknemers
t.o.v. jongere krachten onderzocht; het resultaat van dit onderzoek is in de
door ons opgestelde tabel 91 verwerkt.
Betreffende het zintuiglijke facet in tabel 91 zouden wij erop willen wijzen,
dat hierin een vingerwijzing ten behoeve van de warme maaltijdenvoorziening
gelegen is. Men zal hier eens te meer grote zorg moeten betrachten, daar het
geconcentreerd zijn op maaltijden bij bejaarden een natuurlijke compensatie
kan zijn voor gezichtsverlies en/of verloren gehoorscherpte.

i) Tartler, R.: Renmerideal und Altersgrenze, in: Soziale Welt, Gottingen, nr.3,Marz 1962, blz.205
1) Delsinne, L. L'emploi despensionnes;  l'age du droit a la pension,  in:  Le pro-gres social, Liage, nr.78, fevrier 1964, blz.22-24
2)  Richter,  H.L.: Die Arbeitslosigkeit Skerer Arbeitsnehmer, Bad Homburg 1958,blz.187
3) Jaffe, A.J. and J.R.Milawski: Unemployment, Retirement and pensions: Social

and psychological aspects of aging, New York/London 1962, blz.290
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aanpassen 1). De vakopleiding is bij de oudere generaties immers van
minder betekenis dan bij de huidige jongere generatie. Daar de onge-
schoolde arbeidskracht eerder getroffen wordt door werkloosheid dan
de geschoolde, is het begrijpelijk, dat de oudere eerder de gevolgen
van de werkloosheid ondervindt dan de jongere generatie 2). Men stelt
wel als compensatie teg over de geschooldheid van de jeugd, dat de
oudere arbeidskracht meer ervaring bezit en geschoold is door zelf-
onderricht 3). Deze compensatie doet echter niets af aan het feit, dat
door de automatisering de ervaring minder belangrijk wordt, terwijl
de technische ontwikkeling het gewicht  van het zelfonderricht  ook klei-
ner doet worden.

Bezien vanuit de feitelijke maatschappelijke mogelijkheden inzake
het kunnen-werken concluderen wij daarom, dat de oudere arbeids-
kracht veelal in een nadelige positie verkeert ten opzichte van de jon-
gere werknemer.

ad c)
De toch al nadelige positie der oudere werknemers, voortvloeiend

uit de boven uiteengezette individuele en sociale factoren, wordt nog
verergerd door maatschappeli jke vooroordelen t.a.V. de oudere kracht.
Verschillende auteurs hebben dit reeds onderkend 4). De consequen-
ties van deze vooroordelen zijn, dat bij sollicitaties eerder jeugdige
dan oudere werknemers worden aangenomen, zelfs ook al zouden ou-
dere krachten even goed of beter kunnen arbeiden 5). Deze vooroor-

delen komen o.i. ook tot uiting, doordat werknemers boven een zekere
leeftijd niet meer voor bepaalde functies in aanmerking komen. Wij
achten dit nog reeel voor functies, die een zodanige inhoud hebben,
dat aangenomen mag worden, dat deze functies door oudere krachten
slechts bezwaarlijk aanvaard kunnen worden.  Wat te zeggen echter van
al die gevallen, waarin leeftijdsbarrieres gesteld worden zonder dat

1)  Wentholt, R.: Bejaarden thuis: Ministerie van Maatschappelijk  Werk,    1964,
blz.11

2)  Frings,  J. en A.Lux:  Voor een oplossing  van het vraagstuk der oudere werkne-
mers, uitgave: Federatie der katholieke werkgevers 'De oudere werknemer in
het bedrijfsleven', in: Documenten en opinies, januari 1957, nr.8, blz.50

3) Lavens, Albert: Het vraagstuk der oudere werknemers: Federatie der katho-
lieke werkgevers, in: Documenten en opinies, januari 1957. nr.8, blz.8, 9

4) a. Frings, J. en A.Lux: Voor een oplossing van het vraagstuk der oudere werk-
nemers, uitgave: Federatie der katholieke werkgevers 'De oudere werkne-
mer in het bedrijfsleven', in: Documenten enopinies. januari 1957, nr.8, blz.31

b. Forssmann. Sven: Occupational mobility and old age, in: Social and psycho-
logical Aspects of agini New York/Lnndon 1962, blz.178

c. Odell,  Ch.E.: The personnel and guidance journal, december  1958
5) Tartler, R.: Renmerideal und Altersgrenze. in: Soziale  Welt,  Gottingen, nr.3,

Mdrz 1962, blz.206
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dit strikt noodzakelijk  is ?  Aan een studie van Gafaber ontlenen  wij  het
overzicht in tabel 92 1).

T a b e l   92

Soorten werkzaamhedenLwaarvoor in Pennsylvanie Percentage van de bedrijven,
leeftijdsbarrieres die restricties aanleggen

gesteld worden

Mijnindustrie 70,0

Dienstverlening 66,7

Financion 57,0

Handel 55,0

Transport 53,3

Textiel 49,2

Niet alleen in de U.S.A., maar ook in Europa zien wij, dat het aan-
bod van arbeid dikwijls gecoupeerd wordt door dergelijke barriAres.
Morse zegt in dit verband, dat het stellen van zulke leeftijdsgrenzen
'sozial, wirtschaftlich, psychologisch, physiologisch und menschlich
gesehen, uberholt und unzula nglich' is 2). Met Morse zijn wij van me-
ning, dat het stellen van leeftijdsbarriAres in vele gevallen als discri-
minatie gezien moet worden.

Het stellen van algemene leeftijdsgrenzen, waarboven men niet meer
naar een bepaalde functie kan solliciteren, is o.i. onrechtvaardig, daar
de kwaliteit van de functionaris m.b.t..de inhoud van de functie voor
de aanneming bepalend moet  zijn.  Daar de kwaliteit  van de functionaris
sterkpersoonlijk bepaald  is,  is het trekken van algemene leeftijdsbar-
rieres zinloos, tenzij men zeer specifieke functies op het oog heeft.
Wij denken hier b.v. aan functies, die een grote spierkracht vereisen,
omdat bekend is, dat juist op oudere leeftijd de fysieke kracht aange-
tast wordt 3). Volgens de onderzoeker Wackwitz zou het breukpunt
voor lichamelijke inspanning op 50-jarige leeftijd liggen 4). Indien

1)  Gafaber. W.M.: Employment and retirement of elderly workers, in: Public Health
Reports, Vo.72, nr.12, 1957, blz.1061

2) Morse,  D.A.:   Erwerbstdtigkeit  und  Ruhestand, in: Journal des associations  pa-tronelles, Zurich, nr.27,5 juli 1962, blz.550
3) Lavens, Albert: Het vraagstuk der oudere werknemers, Federatie der ka-

tholieke werkgevers, in: Documenten en opinies, januari 1957. nr.8. blz.9
4) Groot. J.de: De oudere arbeider, medisch-psychologische beleidsaspecten. in:

Nederlandse Vereniging voor Bedrijfspsychologie, Den Haag, nr.28, blz.11-12
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dergelijke onderzoekingen algemeen erkend zouden worden, zouden
deze algemeen gevonden data o.i. toegepast kunnen worden op speci-
fieke functies, waar dan wel leeftijdsbarrieres gesteld kunnen worden.
Het valt gemakkelijk in te zien, dat erkenning van dit standpunt tot
gevolg zal hebben, dat de meeste nu geldende leeftijdsbarrieres moe-
ten vervallen, daar zij niet aan bovengenoemde voorwaarden (algemeen
erkende data op specifieke functies toegepast) voldoen. Het zou o.i.
daarom van een juist personeelsbeleid getuigen indien de maatschappi j,
in plaats van leeftijdsbarrieres te stellen, doelbewust zou trachten om
die werkzaamheden, die geschikt zijn voor oudere werknemers, ook
aan dergelijke krachten toe te wijzen. Uit een onderzoek van Heron
en  Chown te Liverpool 1) bleek echter, dat de managers zich nog niet
de moeite gaven om geschikte werkzaamheden voor oudere werknemers
te zoeken. Uit eigen ervaring is het ons bekend, dat deze houding he-
laas niet alleen in Liverpool voorkomt.

Wij willen hiermee niet zonder meer poneren, dat op oudere leeftijd
overplaatsing het ideale middel zou zijn om aangepaste arbeid te ver-
krijgen. Immers overplaatsing heeft in twee op de drie gevallen een
loondaling tot gevolg, zodat  het geen wonder  is,  dat er onder de oudere
arbeidskrachten weinig animo voor dergelijke maatregelen bestaat 2).
Met Welford zijn wij van mening, dat de bestaande ' job' beter geschikt
gemaakt kan worden door b.v. betere interne werkverdeling of techni-
sche   vereenvoudiging dan totale 'job' -verwisseling   toe te passen  bij
oudere werknemers 3). Naast het voordeel, dat men daardoor niet te-
rug behoeft te gaan in loon, wordt hiermee ook bereikt, dat het opge-
bouwde sociale relatiepatroon niet verstoord wordt. Overplaatsing
moet o.i. slechts in incidentele gevallen, in het belang van de betref-
fende arbeidskracht, overwogen worden. Een juist gericht bedrijfs-
maatschappelijk werk heeft hier een reele taak 4).

Gelukkig zijn wij met enkele experimenten 5),die ten doel hebben

1) Heron, A. and Sheila M.Chown: Semi-skilled and over-forty, in: Social and psy-
chological aspects of aging, New York/London 1962, blz.198-199

2) Sandt, M.A.van de: Onderzoekingen betreffende oudere werknemers en het pen-
sioneringsvraagstuk, in: Sociale Wetenschappen, jrg.7, nr.2, 1964, blz.128

3) Welford, A.T. Aging and Human Skill, Oxford 1958, blz.287
4) Onder een juist gericht bedrijfsmaatschappelijk werk zouden wij willen verstaan

het maatschappelijk werk, dat de methode van het individuele maatschappelijk
werk hanteert, in plaats van het bedrijfsmaatschappelijk werk in dit verband op
te vatten als een soort groepswerk voor oudere arbeidskrachten.

50 a. Zelfelder-van der Laan, C.Th.: Pensioen in zicht, Ministerie van Maatschap-
pelijk Werk, 1964, blz.16-25

b.  Rooryck, A.A.C.: Het individueel en sociaal belang van een bezigheid voor be-
jaarden, uitgave: Labor, Brussel 1959, blz.28. De auteur vermeldt in dit ver-
band de gelukkige experimenten van de 'Compagnie des Machines Bull' in-
zake ontslag, thuiswerk en de opstelling van een lijst van lichte werkzaam-
heden t.b.v. de oudere werknemers.
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de arbeidssituatie van de oudere werknemers meer aan te passen aan
hun mogelijkheden. Wij noemen hier:
1) de zogenaamde afbouwregeling: het loon wordt gegarandeerd, onaf-

hankelijk van de functie;
2) de mogelijkheid om met vervroegd pensioen te gaan;
3) de mogelijkheid tot ontslag, dat echter slechts op verzoek van de

oudere werknemer verleend wordt (Ford-fabrieken);
4) creatie van thuiswerk inplaats van arbeid in de fabriek;
5) het opstellen van een lijst van lichte werkzaamheden die speciaal

gereserveerd worden voor oudere werknemers;
6) boven een bepaalde leeftijd vrijstelling van ploeg- en tariefarbeid;
7) periodiek geneeskundig onderzoek (firma Stork).

Indien Wij tot slot in kort bestek de arbeidssituatie van de oudere
werknemers zouden moeten kenpchetsen, dan zouden wij willen con-
cluderen, dat door de maatschappelijke vooroordelen deze arbeids-
situatie niet gelukkig genoemd kan worden.  In vele gevallen wordt dis-

I criminerend opgetreden, waardoor de oudere werknemers  als  een  spe-
ciale groep gezien gaan worden, hetgeen desintegratieverschijnselen
oproept. Anderzijds zijn ook experimenten te noemen, die van meer

1 begrip voor de oudere werknemers getuigen, omdat deze er doelbewust
,; op gericht zijn deze arbeidskrachten in de maatschappij geintegreerd

te houden. Momenteel zijn deze gunstige experimenten echter nog
slechts een druppel in een oceaan van vooroordelen en lethargie. In
verband hiermede zouden wij nogmaals willen benadrukken dat leef-
tijdsgrenzen in het algemeen niet gesteld moeten worden: een persoon-
lijke selectie moet bepalend zijn voor de vraag, of men een bepaalde
functie kan vervullen. Het laten vervallen van deze barrieres zou wel-
licht van positieve invloed kunnen zijn op het streven om ook op oudere
leeftijd nog van functie te veranderen, wanneer deze te zwaar wordt.
Nu moeten wij helaas constateren, dat men zich dikwijls krampachtig
aan de bestaande functie vastklampt, terwijl de hiermee gepaard gaande
toenemende ongemakken verheimelijkt worden 1), omdat men vreest
werkloos te worden.

C.Welke redenen heeft men om na de pensioenge-
rechtigde leeftijd het werk nog te prolongeren
of te doen prolongeren?

I. Het aanbod van arbeidskrachten
Uit literatuurstudie is ons gebleken dat, wat de niet-zelfstandige

beroepsbeoefenaars betreft, de volgende redenen opgegeven werden

1) Stern, E.: Psychologie van middelbare leeftijd en ouderdom, Utrecht 1961, blz.167
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om na pensionering toch nog een aanbod van arbeid te blijven uitoefe-
nen:

1) inkomensvergroting;
2) persoonlijke voorkeur voor werk.

Bij verschillende schrijvers troffen wij nog meer gedetailleerde
beweegredenen aan. Deze detaillering had echter steeds op speciale
beroepsgroepen betrekking.

ad 1)
Een   onderzoek te Birmingham  door 11 artsen  bij 1062 mannen  tus-

sen  60 en 69 jaar wees uit, dat 78,5% van de 98% die wensten te blijven
doorwerken, dit deedom financidle redenen   1). Uit Nederlandse onder-
zoekingen van Van Zonneveld bleek, dat 64% van diegenen die tussen
60 en 69 jaar wensten te blijven doorwerken, dit deed om financidle
redenen 2). Volgens Hackett blijft in Groot-Brittannid bijna de helft
van de nog werkzame bejaarden om puur geldelijke redenen doorwer-
ken, terwijl bij de andere helft financiele gronden in vele gevallen
mede een rol spelen  3). Uit een publikatie van Sandt 4) bleek, dat bij de
gewezen (lagere?) beambtengroepering de gevreesde financi61e ach-
teruitgang de doorslag geeft om een aanbod van arbeid te blijven uit-
oefenen. Ook Wentholt komt tot de bevinding, dat de vrees om inkom-
sten te verliezen een belangrijke drijfveer is om na de 65 jaar te blij-
ven doorwerken 5). Dezelfde conclusies 6) kunnen getrokken worden
uit studies van het Internationaal Arbeidsbureau, Rainsbury en Rubbens-
Franken. De door ons sociografisch onderzoek gevonden conclusie,

1) Brown, R.G.. M.C.McKeown and A.G.W.Whitfield: Medical fitness in relation
to employment of men aged 60 to 69. in: Geriatrics. 13 april 1958. blz.240

2) Zonneveld. R.J.: The Health of the aged, Assen 1961, blz.271
3) Hackett. A.M.: L'emploi des travailleurs ages en Grande-Bretagne, in: Droit

social, Paris. nr.5. mai 1962, blz.279
4) Sandt, M.A.van de: Onderzoekingen betreffende oudere werknemers en het pen-

sioneringsvraagstuk, in: Sociale Wetenschappen, jrg.7, nr.2, 1964, blz.134
5)  Wentholt, R.: Bejaarden thuis, Ministerie van Maatschappelijk Werk,  1964,  blz.9
6) a. International labour review: 'An international survey of part-time employ-

ment', Geneva, november 1963, blz.501
b. International labour office: 'Report of the director-general: Age of Retire-

ment and pensionable age'. Geneva 1962, blz.66
c.  Rainsbury, J.P.: Preparation for Retirement, in: Journal for Industrial Nurses,

London, March/April 1961, blz.93
d.  Rubbens-Franken, E.: Is geleidelijke pensionering mogelijk? in: Sociale Zorg,

20 juli 1958, blz.212 e.v.
e. Braam, G.P.A.: Pensionering: verstoordearbeidof lokkende rust? in: Sociolo-

gische Gids, jrg.11, nr.3, mei/juni 1964, blz.133. Zelf uit een relatief zeer
kleine steekproef van 89 bejaarden bleek reeds een zwak verband tussen in-
komenshoogte en het aanbod van arbeid van gepensioneerden te bestaan: 23%
van de niet meer werkenden met een inkomen van minder dan f 4.000,- per
jaar   wenste te werken tegen  14%  met een inkomen van minder dan  f 4.000,-
per jaar.
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1  dat financion van doorslaggevende betekenis zijn om een aanbod van
L arbeid uit te oefenen, worden aldus frappant gestaafd.

ad 2)
De gevonden tweede algemene reden om te blijven doorwerken, n.1.

de persoonlijke voorkeur voor arbeid, blijkt bij nadere bestudering het
resultaat te zijn van een complex van beweegredenen. Brown 1) komt
tot de bevinding, dat 20,5% van de nog werkzame bejaarden persoon-
lijke voorkeur voor arbeid als voornaamste reden laat gelden, terwijl
Hackett 2) het getal van ca 5090 noemt. Het hieraan ten grondslag lig-
gende complex van beweegredenen wordt kennelijk veroorzaakt door
de omstandigheid, dat de betreffende bejaarden bepaalde verwachtin-
gen  aangaande hun arbeid hebben,  t.w.:

a) nuttig willen zijn voor de maatschappij 3), waardoor zij gerespec-
teerd blijven 4). 0.i. hebben diegenen die deze verwachtingen koes-

teren zich zo sterk met hun arbeid geidentificeerd, dat zij psychisch
niet in staat zijn los te komen van de idee, dat leven niet alleen be-
staat uit arbeiden. Het valt niet te ontkennen, dat wij hier met een
maatschappelijke mentaliteitskwestie te maken hebben, die zowel het
bejaarde als niet-bejaarde deel  van de maatschappij aangaat; immers,
die bejaarden die zich zo sterk met hun werk vereenzelvigd hebben,
refereren zich al doende aan diegenen, die menen,  dat men alleen door
te arbeiden 'voor vol' aangezien kan worden 5).

b) het kunnen handhaven van het vertrouwde sociale relatiepatroon 6).
Dit spreekt met name vooral in een stedelijke samenleving 7); in-

dien onze samenleving erin zou slagen om het relatiepatroon niet al-
leen afhankelijk te laten zijn van het arbeidsmilieu waarin men ver-
keert, dan zouden deze verwachtingen vanzelf minder opgeld doen.  Een

1) Brown, R.G ., M.C.McKeown and A.G.W.Whitfield: Medical fimess in relation to
employment of men aged 60 to 69. in: Geriatrks, 13 april 1958. blz.240

2) Hackett, A.M.: L'emploi des travailleurs  ages en Grande-Bretagne, in: Droit
Social, Paris, nr.5, mai 1962, blz.280

3) International labour review:  ' An international survey of part-time employment',
  Geneva, november 1963, blz.502
4) Gafaber, W.M.: Employment and retirement ofelderly workers, in: Public Health

Reports, Vol.72, nr.12, 1957, blz.1060
5) Livson, Florine: The transition into Retirement and old age: Attitude toWard

work and retirement. Reichard S. c.s.: Aging and personality, New York 1962,
blz.71

6) A.  Rainsbury.  J.P.:  Preparation for Retirement, in: Journal for Industrial Nur-
ses, London, March/April 1961, blz.93

b. International labour review: 'An international survey of part-time employ-
ment'. Geneva. november 1963, blz.502         ,

7) Tartler. R.: Die Altersfrage, sozialp Xufgabeder Gegenwart, Bad Homburg  1958,
blz.22
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harmonische gezinsopbouw en doelbewuste bevordering van contacten
buiten het werk dient daarom speciaal gestimuleerd te worden.
c) het kunnen bezig-blijven 1); met Stern 2) zijn wij van mening, dat

slechts bij uitzondering dit bezig-blijven  om  het  werk zelf geschiedt.
Men heeft alleen geen andere tijdvulling dan het vertrouwde werk. In
de door ons aan de orde te stellen volgende paragraaf, inzake de vrije
tijdsbesteding, komen wij hierop nader terug.

II. De vraag naar arbeidskrachten

De vraag naar arbeidskrachten is afhankelijk van de motieven die
de werkgevers bewegen om een vraag naar arbeid uit te oefenen. Deze
beweegredenen blijken zowel conjunctureel als bedrijfseconomisch
bepaald te zijn. Met name in de inflatieperiode, de gunstige periode
voor de economische expansie, zal de vraag naar arbeidskrachten
groot zijn  3). Het algemene arbeidskrachten-tekort 4) zal de werkgever
in deze periode prikkelen om in zijn streven naar productiviteitsex-pansie een optimale werkgelegenheid 5) te scheppen. Wanneer het be-
treffende bedrijfofde bedrijfstak een bepaalde arbeidsmarkt tegenoverzich vindt, hebben de bejaarden een gunstige concurrentiepositie, om-dat zij kunnen voldoen aan het motief van de werkgevers, om zo goed-koop mogelijke krachten aan te trekken 6) - aannemende,  dat de oudere
kracht kwalitatief hetzelfde presteert als de jongere werkkracht. Daar
deze tijd een trendmatige inflatie  te zien geeft,  mag  uit het bovenstaan-
de geconcludeerd worden, dat tegenover de vraag naar arbeid door ge-
pensioneerden, over het algemeen een gunstig aanbod van arbeidsmo-
gelijkheden zal staan. Wat in verband hiermee het principe 'equal pay
for equal work' 7) betreft, menen wij het volgende te kunnen stellen:
a) het is in het belang van de bejaarden zelf, dat zij hun prestaties nietlager laten waarderen dan die van hun jongere collega's; daarnaast

1) a.  Rainsbury, J. P.: Preparation for Retirement, in: Journal for Industrial Nurses,
London, March/April 1961, blz.66

b. Livson, Florine: The transition into Retirement and old age: Attitude toward
work and retirement, Reuchard S. c.s.: Aging and personality,  New York  1962,
blz.35

2)  Stern, E.: Psychologie van middelbare leeftijd en ouderdom, Utrecht 1961. blz.162
3) Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid: Arbeid van bejaarden. 1958.

blz.7

4) International labour review: 'An international survey of part-time employment',
Geneva, november 1963, blz.498

5) Gafaber. W.M.: Employment and retirement of elderly workers. in: Public Health
Reports, Vol.72, nr.12, 1957. blz.1060

6) International labour review: 'An international survey of part-time employment',
Geneva, november 1963. blz.499

7) Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid: Arbeid van bejaarden, 1958,
blz.27
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is het het belang van de jongere generatie, dat de oudere generatie
de arbeidsmarkt niet verstoort door een lagere prijs voor zijn arbeid
te vragen.

b) het is evenzeer een belang van de bejaarden, dat zij zich van vol-
doende consumptiegoederen verzekeren, die zij, zolang zij geen

welvaartvast pensioen hebben, alleen via concurrentie op de arbeids-
markt kunnen verkrijgen. Deze concurrentiestrijd, die gericht is op
het aanbieden van goedkopere bejaarde arbeidskrachten, zou zelfs het
algemeen kostenpeil kunnen drukken, hetgeen in het belang van de be-
jaarden is, zolang zij aangewezen zijn op nominale pensioenuitkerin-
gen.

Wanneer aldus de bejaarden als groep een voldoende grote kracht
op de arbeidsmarkt zouden kunnen ontwikkelen, zouden zij zelfs hun
jongere collegae  voor de keus kunnen stellen  door hen ofwel te steunen
in hun streven naar welvaartvaste pensioenen - waartegenover de be-
jaarden dan het principe van'equal pay for equal work'zouden toepas-
sen - ofwel wanneer zij voor het idee van de welvaartvaste pensioenen
geen steun van de jongere generatie krijgen  - door het bovengenoemde
principe los te laten, waardoor de bejaarden sterk concurrerend zouden
kunnen gaan optreden.

D. H o e v e e l a r b e i d s k r a c h t e n b l i j v e n   n a   6 5 - j a r i g e    l e e f-
tijd nog in het produktieproces of wensen daarin
te blijven?

Een werkelijk exacte beantwoording van het eerste deel van deze
vraag bleek helaas niet mogelijk te zijn, eensdeels omdat de gegevens
betrekking hadden op verschillende perioden of groepen en anderdeels
omdat de vraag of iemand nog werkzaam is zowel opgevat kan worden
in full-time als part-time verband. Een meer exact onderzoek in de-
zen zou veel licht op deze materie kunnen werpen.

Munnichs .1) merkt   in een bepaald artikel  op,  dat in Nederland  van
de mannen boven de 65 jaar nog 35,5% werkzaam is (vrouwen 6,3%);
Van Zonneveld 2) heeft geconstateerd, dat van de mannen van 65 tot en
met 69 jaarnog  31%  meer  dan  3  uur  per dag arbeiden, terwijl nog  eens
11% per dag enige betaalde arbeid verricht. De volkstelling 1947 geeft
een percentage nog werkzamen boven de 65 jaar van 24,8%, terwijl
in 1960 een percentage van 16,6% geconstateerd werd, te weten 19,9%
van de bejaarde mannen en 2,69 van de bejaarde vrouwen. Wentholt
vermeldt op zijn beurt een percentage van 15% voor de nog werkzame

1)  Munnichs,  J.M. A.: Algemeen overzicht, arbeid van bejaarden in diverse landen,
in: Katholieke Bejaardenzorg, november 1958, blz.126

2) Zonneveld. R.J. van: The Health of the aged. Assen 1961. blz.270-271
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mannelijke bevolking boven de 65 jaar 1).
Het verschil tussen deze ver uit elkaar liggende percentages wordt

verduidelijkt door het onderzoek in Utrecht van Braam  2),  die , ermeldt,
dat 19% der personen boven de 65 jaar nog full-time werkt; nog eens
18% werkt part-time, terwijl hiernaast nog 6% af en toe arbeid ver-
richt. Munnichs en Van Zonneveld hebben kennelijk de bejaarden die
zowel full-time als part-time werkzaam zijn bedoeld, terwijl de ge-
gevens van de volkstelling en van Wentholt alleen betrekking hebben
op full-time werkzamen.

Rekening houdende met de onderscheiden perioden van onderzoek
kunnen wij concluderen, dat men in steeds kleiner aantal nog werkzaam
blijft. Wij wijten dit enerzijds aan de betere pensioensituatie, ander-
Zijds aan het feit dat de zelfstandige beroepsbeoefenaar, die zelf kan
beslissen of hij al dan niet blijft doorwerken, een steeds kleiner deel
van de gehele produktieve bevolking uitmaakt. Volgens Wentholt zijn
de nu nog werkzame bejaarden veelal middenstanders, landbouwers  en
beoefenaars van vrije beroepen, m.a.w. groeperingen die afhankelijk
van hun gezondheidstoestand in grote mate zelfstandig kunnen beslis-
sen om na 65 jaar te blijven doorwerken.

Ook uit Braam's onderzoek 3) te Utrecht kunnen wij de invloed van
de verbeterdepensioensituatie, resp. het al dan niet zelfstandig kunnen
beslissen of men al dan niet blijft doorwerken, afleiden. Illustratief is
tabel 93 4).

Het blijkt, dat de groep employe's  met een inkomen beneden  f 5.500,-
per jaar onder de bejaarden een relatief sterke bezetting inneemt  (5090
tegen 3696). Ongunstiger nog ligt de verhouding voor de arbeiders in de
laagste inkomensgroep (64% tegen 37%).

Uit een onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid blijkt, dat in de sector zelfstandigen het aantal werkzaam-
blijvenden groter is dan in de sector onzelfstandigen, terwijl beide
sectoren in de loop der tijd kwantitatief afnemen 5). (Zie tabel 94)

Volgens het C.B.S. 6) waren in 1960 van alle zelfstandige mannelijkd
bedrijfshoofden 9% boven de 65 jaar, vrouwen 11%, terwijl van alle in
loondienst werkzame mannen slechts 1,4% bejaard was (vrouwen 0,996).

1)  a.  Wentholt, R.: Bejaarden thuis: Ministerie van Maatschappelijk  Werk,  1964,
blz.10

b. C.B.S.: Maandschrift  juli 1965: Beroepsarbeid onder bejaarden, blz.703
2) Braam, G.P.A.: Bejaarden in Utrecht, Utrecht 1964, blz.97
3)  Braam, G.P.A.: Pensionering: verstoorde arbeid of lokkende  rust? in: Sociolo-

gische Gids, jrg.11. nr.3. mei/juni 1964, blz.128
4) C.B.S.: Maandschrift juli 1965: Beroepsarbeid onder bejaarden, blz.703-707
5) Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid: Interimrapport inzake de ar-

beid van bejaarden, 1958, blz.18
6) C.B.S.: Maandschrift juli 1965: Beroepsarbeid onder bejaarden, blz.705
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T a b e l  93
Sociale positie van de mannen (1960)

(Verhoudingscijfers in % van het totaal)
Beroeps- Totale
bevolking

beroeps-
van 65 jr bevolkingen ouder

Bedrijfshoofden                                                60           18
Bedrijfshoofden
(excl.landbouw en vrije beroepen):

werkend met personeel                             48          55
werkend zonder personeel                           52           45

Totaal 100 100

Employe's per 100 arbeiders
(excl. landarbeiders)                            73         52

Hogere employ&'s                                     29          14
Overige employe's:

inkomen > f 5.500,- per jaar                         21            50
inkomen < f 5.500,- per jaar                             50             36

Totaal 100 100

Arbeiders (excl. landarbeiders):
inkomen > f,5.500,- per jaar                        2           7
inkonnen f 3.750, - f 5.500,- per jaar             34            56

inkomen < f 3.750,- perjaar                 64        37

Totaal 100 100

T a bel 94

Nog werkzame bejaarden

Jaar Zelfstandig In loondienst

1920 25% 25%

1947 22% 13%

1956 17% 10%
(1 70.000 personen) Ct 45.000 personen)

Voorlopige conclusie: van de mannelijke bejaarden in Nederland blijft
* tot j deel full-time, dan wel part-time werkzaam. Dit aantal nog
werkzame bejaarden neemt in de toekomst af.
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In vergelijking met andere landen mag zeker niet gezegd worden,  dat
de Nederlandse bejaarde langer werkzaam blijft dan zijn buitenlandse
collega. Het tegendeel moge zelfs, rekening houdende met onze con-
clusie, dat t tot 1 deel van de Nederlandse bejaarden nog werkzaam
is in het produktieproces, uit tabel 95 blijken.

T a bel 95

Aantal werkenden per 100 mannelijke bejaarden in de volgende landen  1)

Bondsrepubliek                                                27
Belgie                                                      30
Oostenrijk                                                       31
Engeland                                      32

Italie                                   35

Zwitserland                                                              37
Canada                                                                      39

Verenigde Staten                               41

Frankrijk                                                         54
Japan                                      55

Deze nog werkzame groep concentreert zich vooral in de 65- tot en
met de 69- jarige leeftijd. Een studie van Doublet  2)  inoge een en ander
adstrueren: op 65-jarige leeftijd werkten in Frankrijk  nog  70%  van  de
mannen, op 70-jarige leeftijd is dit 60% en op 75-jarige leeftijd 45%.
Conclusie:
1.  in  vergelijking met andere landen wordt  er  door de Nederlandse  be-

jaarden relatief weinig deelgenomen aan het produktieproces;
2. het i tot  + deel van de mannelijke Nederlandse bejaarden, dat wel

blijft deelnemen aan het arbeidsproces, is hoofdzakelijk geconcen-
treerd in de leeftijdsgroep van 65 tot 69 jaar;

3. te verwachten  is,  dat deze nog werkzame groep in kwantitatief op-
zicht zal afnemen en wel onder invloed van:
a) verbeterde pensioenssituatie;

1) Tartler, R.: Renmerideal und Altersgrenze, in: Soziale Welt, Gbttingen,  nr.3,
Mdrz 1962, blz.200

2)  Doublet, J.: Age de la retraite et prolongation  de  la vie ,humaine, in: Droit Social:Paris, mars 1961, blz.178: 'Mais les personnes agees continuent avant tout a
travailler en raison de l'insuffisance des pensions ou des retraites'.
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b) de mate waarin men zelfstandig kan beslissen om te blijven door-
werken.

Rooryck 1) vermeldt, dat een onderzoek in Groot-Brittannid uitge-
wezen had, dat nog 35 a 40% van de bejaarden wenste door te werken
(om financiele motieven), terwijl uit een onderzoek van Sargent 2) ook
een percentage van 35% resulteerde. (Uit ons onderzoek volgde een
percentage van 30,1%). Wij moeten bij deze wens van de bejaarden om
te mogen werken wel incalculeren,  dat deze veelal geconditioneerd  is
(met name wordt veel licht werk gevraagd) 3). Uit het feit, dat van de
nog werkzame bejaarden een belangrijk deel zelfstandig werkzaam is,
terwijl de geconditioneerde wens om te gaan werken ook aanzienlijk
is, moge volgen, dat de mogelijkheid om aan deze geconditioneerde
wensen in loondienst-verband te voldoen niet groot is. Een werkelijke
invloed van de bejaarden op de huidige arbeidsmarkt-verhouding moet
dan ook als irreeel van de hand gewezen worden. Dit geldt te meer in-
dien we bedenken, dat in 1947 slechts 4,2% van de produktieve manne-
lijke bevolking bejaard was (vrouwen 2,4%), terwijl in 1960 nog maar
2,896 van de mannelijke produktieve bevolking ouder dan 65 jaar bleek
te zijn (vrouwen  1,596)  4).  Van de totale beroepsbevolking  is  dus  ca  390
bejaard.

Bij de beantwoording van de vraag naar de motieven om te blijven
werken, of te laten blijven werken, hadden wij de redle mogelijk-
heid van deze invloed nog niet onderkend. Met de nu verwerkte gege-
vens moeten wij concluderen, dat het in het belang van de bejaarden
zowel als van de niet bejaarden is om de arbeidsmarktverhoudingen
niet te verstoren en te streven naar realisatie van het principe: 'equal
pay for equal work', hetgeen alleen te bereiken is, wanneer door de
nog werkzame bejaarden kwalitatief en kwantitatief hetzelfde gepres-
reerd kan worden als door zijn jongere collegae.

Wij komen nu automatisch tot behandeling van de vraag:

1) Rooryck, A.A.C.: Het individueel en sociaal belang  van een bezigheid  voor  be-
jaarden, uitgave Labor, Brussel 1959, blz.23

.2) Ross, A.. Mc.Farland and Brian M.0'Doherty: Work and Occupational skills.
in: Birren, James, E.:. Handbook of aging and the individual psychological and
biological aspects, Chicago 1959, blz.60

3) Braam, G.P.A.: Bejaarden in Utrecht. Utrecht 1964, blz.98
4) a. Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid: Interimrapport inzake de

arbeid van bejaarden, 1958. blz.18: Het Ministerie van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid heeft becijferd, dat in 1947 van her totaal aantal werkenden 4,2%
bejaarde mannen waren  en 34% bejaarde vrouwen.  In  1889 was dit voor beide
sexen 4.6% en in 1909 4,9% resp. 4%.

b. C.B.S.: Maandschrift juli 1965: Beroepsarbeid onder bejaarden, blz.703
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Ch Tabel 96
\1
00

Factoren die de pensioengrens bepalen

pensioen-
grens-

tendentie

sociaal/politiek  
Iwelvaartsstaat .........0.*
niet-welvaartsstaat      .........               4

demografisch  uitbreidende
bevolking         .       .       .       .       .       .       .       .                        W

(sterfte-
algemene tabellen) |inkrimpende bevolking   .   .   .  .   .   .   .   .          4

macro-econ.
 deflatie

(staat-

huishoudkundig) | inflatie   .      .      .      .      .      .      .      .economisch
landbouw in principePensioen-
(vrij rhythme) '    '    '    " ' vrij

grens- micro-econ.
factoren (bedrijfs- industrie

huishoudkundig) (gedwongen
 

zware beroepen           *

rhythme)
niet-zware

beroepen      4

Ilichamelijk **  gezond .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        4zwakke gezondheid .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         *
individuele 1
*          Ipsychisch ** Igezond .  .  .  .  .  .  . .....  4

Izwakke gezondheid .   .   .   .   .  .   .   .   .   .         *

* Bepaald door individuele prestatiemogelijkheid c.q. prestatie ereidheid, afhankelijk van de mate
waarin men fysiek of psychisch gezond is.

** De pensioengrens is hier sterk persoonlijk bepaald o.i.v. bovengenoemde algemene factoren.



E.Op welke leeftijd moet pensionering nagestreefd
worden?

Het met pensioen gaan kan, zoals wij reeds aan het begin van para-
graaf 1 van dit hoofdstuk geconstateerd hebben, zowel negatiet als po-
sitief beoordeeld worden. h. negatieve zin houdt het een verplicht
niets-doen en eer verminderd inkomen in 1), terwijl in positieve zin
gesproken het recht op arbeid vervangen wordt door een recht  op  rust  2).

Aan de hand van literatuurgegevens 3) kwamen wij tot de conclusie,
dat de pensioengrens bepaald wordt  door de factoren die in tabel 96
zijn samengebracht.

De huidige Nederlandse situatie wordt gekenmerkt door een uitbrei-
dende bevolking, levend in een welvaartsstaat met trendmatige inflatie,
terwijl overwegend niet-zware veredelde industriele produl<ten ge-
fabriceerd worden. Het is daarom, mede aan de hand van tabel 96, te
begrijpen dat de pensioengrens betrekkelijk vast verankerd is; immers,
de factoren die de pensioengrens tenderen te verlagen worden gecom-
penseerd door factoren met verhogende invloed. Opmerkelijk is bijnader inzien de geringe invloed van het medisch aspect ter vaststel-
ling van het pensioneringsniveau. Men hoort namelijk wel stemmen die
het betreuren dat de pensioengrens niet geleidelijk verhoogd wordt,
omdat onder invloed van de medische wetenschap de sterfte-tabellen
(algemene factor) een zodanige verandering ondergaan hebben, dat zo'n
verhoging gerechtvaardigd zou zijn 4). De Staatscommissie voor de
pensioenwetgeving kwam echter tot de conclusie, dat in een periode
van ongeveer 35 jaar de levenskansen van personen van 40 jaar slechts
met  2 * jaar waren toegenomen 5), welke jaren  men,  naar onze mening,
onder invloed van de welvaartsstaat liever in gezegende rust doorbrengt.
1)  Morallet. J.: Overwegingen    bij de pensioengerechtigde leeftijd. in: Belgisch

Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr.2, Brussel, februari 1964, blz:291
2) Tartler, R.: Renmerideal und Altersgrenze, in: Soziale Welt. Gottingen, nr.3,

MSrz 1962, blz.211
3) a. Alsvoor, blz.203-211

b.  Morallet, J. Overwegingen   bij de pensioengerechtigde leeftijd, in: Belgisch
Tijdschrift voor Sociale Zakerheid, nr.2, Brussel, februari 1964, blz.290

c.  Morse, D.A.: Erwerbstiitigkeit und Ruhestand, in: Journal des associations pa-
tronelles, Zurich, nr.27, 5 juli 1962, blz.549

d. Welford, A.T. Aging and human Skill, Oxford 1958, blz.7
e. Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid: Interimrapport inzake de

arbeid voor bejaarden, besproken in Katholieke Bejaardenzorg, jrg.5,  nr.1,
januari 1959, blz.24

4)Ministerie van Sociale Zaken,en Volksgezondheid: Interimrapport inzake de ar-
beid voor bejaarden, besproken in Katholieke Bejaardenzorg. jrg.5, nr.1, janu-ari 1959, blz.24

5) Nederlandse Federatie van Bejaarden: Kritische bezinning op het Rapport vanhet Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid: Arbeid voor bejaarden,1960, blz.6
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Wat de individuele factoren betreft heeft Prof.Querido in 1953 reeds

opgemerkt  1), dat invaliditeit ten opzichte van het bedrijf primair eco-
nomisch en slechts secundair medisch bepaald is. Met Querido onder-
schrijven wij dat afkeuring, doordat men ongeschikt wordt voor een
bepaalde funktie, afhangt  van de faktor of de arbeidsmarkt in deze al
dan  niet   ruim is; zuiver medische beoordeling zal onder invloed  van
een wisselende arbeidsmarkt schipbreuk lijden.

De economische factoren achten wij het zwaarst te wegen bij de be-
paling van de pensioengrens. Dit economische accent  komt ook tot diting
als wij de organen of instanties die op dit terrein internationale afspra-
ken tot stand gebracht hebben, in aanmerking nemen 2).

In  1933  werd  op de conventie  van de Internationale Arbeidsorganisa-
tie vastgesteld, dat gestreefd diende te worden naar een algemene pen-
sioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. In 1944 stelde de 'Income-secu-
rity Recommandation' voor mannen een pensioengrens van 65 jaar
voor, terwijl de pensioengrens voor vrouwen 60 jaar zou dienen te
zijn. 'The Seafarers Pensions Convention', gehouden   in 1946, stelde
voor haar leden, afhankelijk van de nationale situatie, een pensioen-
grens van 55 of 60 jaar voor, terwijl in 1952 de 'Social Security Con-
vention' als minimum standaard een pensioengrens van 65 jaar vast-
stelde. In een resolutie van de Europese Regionale Conferentie van de
Internationale Arbeidsorganisatie werd in 1955 vastgesteld, dat de mi-
nimum pensioengrens tussen de 60 en 65 jaar moet liggen, afhankelijk
van de omstandigheden in de diverse landen, terwijl de grens  voor  vrou-
wen   5 jaar lager behoort te liggen  3). Deze resolutie  werd  op  20  juni
1962 door Minister Veldkamp nog gememoreerd in een door hem uit-

1) A.V.O.maandblad, 25 oktober 1953
2)  Report of the director-general: 'Older people;  work and retirement', Interna-

tional Labour Conference, International Labour Office, Geneva 1962, blz.90
3) a. Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid: Arbeid van bejaarden,  1958,

blz.17

b. Rooryck, A.A.C.: Het individueel en sociaal belang van een bezigheid voor
bejaarden, uitgave: Labor. Brussel 1959, blz.25: Alva Myrdal en Viola Klein
betogen in 'Women's two roles', dat vrouwen niet eerder op pensioen behoe-
ven dan mannen, daar het werk minder zwaar  is dan vroeger. Bovendien heeft
de vrouw meer overlevingskansen, terwijl het motto van 'het zwakke geslacht'
statistisch een fabel gebleken is. - Deze argumenten bleken op het U.N.0.-
Seminar te Konigswinter in 1959 geen genade in de ogen van de aanwezigen
te kunnen vinden, omdat:
-  het arbeidsritme anders  is dan vroeger  (het  meer of minder zwaar  is  daar-

om niet te bepalen);
- de vrouw naast haar arbeid in de onderneming ook haar huishoudelijke taak

heeft. met als gevolg chronische vermoeidheid en totale aftakeling. veelal
vodr de 60-jarige leeftijd.
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gesproken rede op de 46ste zitting der 1nternationale Arbeidsconfe-
rentie 1).

Dat naast de economische factoren, demografische en sociaal-poli-tieke factoren  een rol spelen  2) moge blijken  uit  de  door ons opgestel-
de tabel 97.

T a b e l  97
Onderzoek naar pensioendata lit verschillende gebieden (begin 1961)

Pensioen- Austra-
grens Europa Amerika Afrika Azid lio/Nw- Totaal

Zeeland

70 jaar      3        1(a)     -        -        -        4
67 jaar      4        --       -        -        -        4

65 jaar     13        6        1        1        1(d)    22

62 jaar      2        -        -        -        -        2

60 jaar     8       6       2 3(c) 2(d)     21

55 jaar     1      5      3(b)    1      -     10
50 jaar     -       1       -       -       -       1
Totaal         31          19           6           5           3          64(·,)

Opmerkingen:
a) Deze pensionering wordt geheel uit openbare fondsen gefinancierd.b) Per 1 juli 1961 heeft 'Leopoldville' besloten in plaats van de pensioengrens op55-jarige leeftijd te handhaven.  deze voor mannen op 65 jaar te brengen  en  voor

vrouwen op 60 jaar.
c) De U.S.S.R. heeft een pensioengrens op 60-jarige leeftijd.
d) Deze pensioenen zijn wat Australid betreft slechts te verkrijgen via een z.gp

means-test (zie Hoofdstuk III) op 65-jarige leeftijd; wat Nieuw-Zeeland betreft,
op 60-jarige leeftijd (op 65-jarige leeftijd past Nieuw-Zeeland geen means-test
toe).

e) In 28 van de 64 regelingen wordt de vrouw op jongere leeftijd pensioengerech-tigd. In 26 van de 28 regelingen is het verschil 5 jaar.

De pensioneringsgrens wordt voor zeer zware en ongezonde beroe-
pen meestal verlaagd. In de Mijnindustrie b.v.  is de grens  55  jaar,  ter-wijl bij de Zeevaart ook een belangrijke pensioengrensverlaging op-

1) Veldkamp, G.M.J.: De sociale aspecten van de ouderdom: arbeid en pensioen,in: Sociaal Maandblad Arbeid. jrg.17, nr.9,5 september 1962. blz.5542) Report of the director-general: 'Older people; work and retirement', Interna-tional Labour Conference, International Labour Office. Geneva 1962, blz.69
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treedt   1). Het blijkt   dat de pensioneringsgrens lager is naarmate de
be.'olking minder levenskansen heeft (Afrika  en  Azio).

In Australid/Nieuw-Zeeland is o.i. de gunstige economie van het land
oorzaak van de relatief lage pensioneringsleeftijd, hoewel de means-
test hiermee in schrille tegenstelling staat. De sociaal-politieke in-
vloed komt ook tot uiting  in de maatregelen die Leopoldville als repre-

sentant van de niet-welvaartstaten heeft moeten nemen (zie tabel 96).
Laten wij echter terugkeren naar onze eigen nationale situatie. Op

nationaal niveau vinden wij in de wetgeving weinig steun ter bepaling
van de pensioengrens. De Pensioen- en Spaarfondsenwet zegt niets
van de ingangsdatum van pensionering. Evenmin zegt het Burgerlijk
Wetboek en het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 hier
iets van 2). Men kan stellen, dat bij de bepaling van de pensioengrens
drie partijen betrokken Zijn, t.w. werkgevers, werknemers en belan-
gengroeperingen, zoals vakbondorganisaties, bejaardenbonden e.d. De
strijdvraag bij deze bepaling handelt - rekening houdende met de reeds
hiervoor genoemde pensioneringsfactoren (zie tabel 96) - over de
vraag of men flexibele ofwel vaste pensioneringsgrenzen voor staat   3).
Beide systemen hebben hier voor- en tegenstanders, ieder overtuigd
van de enige juistheid van hun argumenten. Wij zullen beide stelsels
aan een korte bespreking onderwerpen.

Flexibele pensionering?
In het buitenland staan met name deAmerikaanse vakbonden deze soort

pensionering voor, terwijlin ons  land ook stemmen hiervoor opgaan 4).
De consequentie van flexibele pensionering, zoals Bierfelder 5) voor-
staat,   is een verlaagd of verhoogd pensioen naarmate men korter dan
wel langer gewerkt heeft. In Belgie wordt dit systeem gedeeltelijk ge-

1) Alsvoor, blz.70
pensioengrens der zeevaarders in:
Chili .  .  .  .  . . 60 jaar (normaal 65 jaar)
Noorwegen .  .  . , 60 jaar (normaal 70 jaar)

Japan   .  ,  .  . . 55 jaar (normaal 60 jaar)

Frankrijk . . . . 50 jaar (normaal 65 jaar)
2)  Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid: Arbeid van bejaarden,  1958,

blz.28-30: Wel zegt het Burgerlijk Wetboek, sinds de invoering van het nieuwe
ontslagrecht op 1 juli 1954. dat bij Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
de werkgever een maximale opzeggingstermijn van 13 weken  in  acht moet nemen,
terwijl de werknemer gebonden is aan een maximale termijn van 6 weken.

3)  Tartler, R.: Renmerideal und Altersgrenze, in: Soziale Welt. Gottingen,  nr.3,
Marz 1962, blz.204

4) a. Alsvoor, blz.204
b. Sandt, M.A.van de: Onderzoekingen betreffende oudere werknemers en het

pensioneringsvraagstuk, in: Sociale Wetenschappen, jrg.7, nr.2, 1964, blz.94
5) Tartler, R.: Renmerideal und Altersgrenze. in: Soziale Welt. G6ttingen, nr.3,

Mdrz 1962. blz.211
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volgd; daar is naar beneden flexibiliteit mogelijk, terwijl naar boven
een maximum grens van 65 jaar is gesteld 1).

Het motief om flexibiliteit naar boven te wensen wordt o.i. zeer
sterk op economische gronden gebaseerd. Met Morellet zijn wij van
mening, dat toepassing van een soepele pensioneringsgrens veelal  'af-
gedwongen' wordt onder invloed van bespottelijk lage pensioenen 2').
Deze dwang gaat uit zowel  van de werknemers  die door pensioengrens-
verhoging langer in staat blijven een hoger inkomen dan het inkomen
uit pensioen te verdienen, als van de werkgevers die bij gunstige con-
junctuur langer kunnen laten doorwerken.

Veel gehoorde argumenten ter vestiging van flexibele pensioengren-
zen zijn 3):
1. argumenten in de persoonlijke sfeer:

a.  de  behoefte  aan  rust  is te persoonlijk  om een algemene pensioen-
grens te kunnen stellen;

b. hoogwaardige arbeidskrachten kunnen nu zeer lang in het produk-
tieproces blijven;

2. argumenten van meer algemene aard:
a. men suggereert, onder invloed van ons moderne arbeidsbestel,

dat de mens die niet werkt minder waard is, waardoor de eigen-
waarde van de gepensioneerde aangetast wordt. Bij gedwongen
pensionering verliest de oudere arbeider, daar hij  zich deze dwang
bewust is, de interesse in zijn werk. Omdat men heden ten dage
zijn arbeid veelal ziet als de enig mogelijke menselijke contact-
sfeer, zal dwangpensionering in vele gevallen een traumatische
uitwerking hebben;

b.  in tijden van inflatie zal de krappe arbeidsmarkt door oudere ar-
beiders verruimd worden; deze verruiming zal tegelijkertijd tot

1 ) Merchiers. L.: Opzeg aan de toekomstige ouderdomsgepensioneerden.  in:  Tijd-
schrift voor sociaal recht, nr.2, Brussel 1963, blz.59-62: Men onderscheidt
hierbij zogenaamde arbeiders en bedienden. De arbeider wordt normaal op 65-
jaziige leeftijd gepensioneerd (vrouwen 60 jaar). Vervroegde vrijstelling vanmaximaal 5 jaar is mogelijk tegen een pensioenderving van 5% per jaar. Volle-
dig pensioen houdt in, dat men niet meer mag werken, tenzij gelegenheidswerk.
d.w.z. men mag niet langer dan 50 uur per gepensioneerde per maand arbeid
verrichten op straffe van pensioenverlies. De bedienden worden praktisch ana-
loog gepensioneerd, met dien verstande, dat   van de gekapitaliseerde waarde
van de persoonlijke stortingen opgevraagd mag worden  en dat  men dan  toch  zijn
beroepsactiviteit mag prolongeren.

2) Morallet, J.: Overwegingen    bij de pensioengerechtigde leeftijd. in: Belgisch
Tijdschrift voor Sociale Zakerheid, nr.2, Brussel, februari 1964, blz.293

3) a. Tartler, R.: Renmerideal und Altersgrenze, in: Soziale Welt, G6ttingen. nr.3,
Mdrz 1962, blz.203

b.  Morallet, J.: Overwegingen   bij de pensioengerechtigde leeftijd, in: Belgisch
Tijdschrift voor Sociale Zakerheid, nr.2, Brussel, februari 1964, blz.294-295:
Morallet signaleert, dat een vaste pensioneringsgrens voor velen een ver-
momd schavot betekent (zie argument 2b).
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gevolg hebben, dat de druk op de actieve bevolking - doordat zij
voor de nog niet of niet-meer actieven moet zorgdragen - minder
wordt, terwijl de nog werkzame bejaarde een welkome aanvul-
ling op zijn (te) kleine pensioen verwerft (algemeen economisch
motief);

c. de vrije beroepen zullen zich achtergesteld voelen, omdat zij -
bij een vaste pensioneringsgrens op b.v. 65-jarige leeftijd - niet
met pensioen kunnen gaan.

Deze argumenten overziende kunnen wij de motieven van persoon-
lijke aard onderschrijven, evenals het algemeen economische motief.
De argumenten betrekking hebbende op het arbeidsbestel verwerpen
wiL-omdat wij leven en arbeid niet wensen te identificeren. Ook buiten
de arbeidssfeer achten wij de mens in staat gelukkig te zijn of te wor-
den (zie volgende paragrafen). Het argument  van de vrije beroepen ten-
slotte achten wij irreeel, omdat de kern van het vrije beroep juist het
zelfbeslissingsrecht inhoudt.

Een vaste pensioneringsgrens?
In het buitenland staan met name de Duitse vakbonden een vaste

pensioneringsgrens voor, terwijl ten onzent een werkgroep van het
Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid ook dit stelsel voor-
staat 1). De argumenten gebruikt voor dit systeem zijn 2):
1. motieven in de persoonlijke sfeer:

a. na pensionering - terwijl men nog goed gezond is - kan men nog,
omdat men verdiende rust krijgt, maatschappelijk belangrijke
functies vervullen;

b. beoordelen ofiemand nog kan blijven werken is nu niet nodig,  zo-
dat (ingebeelde) bevoor- of benadeling door de werkgever voor-
komen wordt.

2.  rnotieven van meer  algemene  aard:
a. de arbeiders weten waar zij aan toe zijn, zodat men gemakkelij-

ker naar de pensioneringsdatum kan toe leven;
b. dit stelsel vordert een minimum aan administratieve maatregelen;
c. doordat de oudere werknemers gedwongen zijn op een bepaalde

datum te vertrekken, zijn de jongere werknemers meer verze-
kerd van promotiekansen. Bovendien kunnen 'te oude' werkne-

1)  a.  Tartler. R.: Renmerideal und Altersgrenze. in: Soziale Welt, Gottingen,  nr.3,
Marz 1962. blz.204

b. Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid: Personeelsbeleid, Litte-
ratuurinformatie, aflevering 37. maart/april 1959

2)  a.  Morallet, J.: Overwegingen   bij de pensioengerechtigde leeftijd, in: Belgisch
Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr.2, Brussel, februari 1964, blz.294-295

b. Tartler. R.: Rentnerideal und Akersgrenze, in: Soziale Welt, Gottingen, nr.3,
Marz 1962, blz.202
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mers nuniet meer de groepslonen drukken, waardoor arbeidson-
rust voorkomen wordt; de opbrengsten worden hierdoor groter
terwijl de kosten relatief minder worden.

Indien wij deze argumenten overzien, menen wij te moeten stellen,
dat het meer persoonlijke motief inzake het vervullen van maatschap-
pelijk belangrijke functies alleen waar is, indien de maatschappij hier-
toe ook de gelegenheid biedt; dit is helaas maar al te sporadisch het
geval. Maatschappelijk belangrijke functies worden daarom terecht
door de bejaarden in eigen organisaties gecrederd. De (ingebeelde)
bevoor- of benadeling door de werkgever is, menen wij, door goede
voorlichting inzake de objectieve techniek van beoordeling, te voorko-
men: reden waarom wij dit argument niet sterk achten.

Het motief inzake de arbeidszekerheid  (2a)  ligt o.i. zeer re6el, maar
de argumentering inzake de administratieve maatregelen lijkt ons
meer een organisatorische kwestie en derhalve evenmin zwaarwegend.
Het laatste argument tenslotte, is een typische weerslag van een fou-
tieve gedachtengang inzake de mogelijkheden van de oudere werkne-
mer. Voorlichting van de jongere krachten lijkt hier hoogst gewenst.

Het is niet te verwonderen, dat onder invloed van al deze argumen-
ten pro en contra een bepaald systeem,  in de loop der jaren een aantal
voorstellen inzake de pensioneringswijziging geponeerd  zijn,  t.w.:
1.  het zogenaamde afvloeiingssysteem  1):

Dit systeem staat met oplopende leeftijd, steeds grotere perioden van
niet-werken voor, tijdens welke perioden men ook niet gehonoreerd
wordt. Het gevolg van dit systeem is, dat het voordeliger is b.v. op
70-jarige leeftijd met pensioen te gaan i.p.v. slechts relatief gerin-
ge perioden gehonoreerd te krijgen. Het lijkt ons duidelijk, dat dit
zogenaamde flexibele systeem in feite een economisch dwang-sys-
teem is. Wij betitelen dit systeem daarom als onwaarachtig.

2. Rekening houdende met de mogelijkheden van de onderneming  2), die
sterk bepaald  zijn  door een gunstige conjunctuur, wordt ook gedacht
aan 3):
a. blijven doorwerken, met behoud van pensioen (Nederland);
b. langer werken, waarna hoger pensioen (Zweden);
c. verhoging van de pensioneringsgrens (Congo);
d. gedifferentieerde pensioenen, afhankelijk van werkobject en per-

soon zelf (Verenikde Staten).

1)  Rubbens-Franken,   E.:  Is gbleidelijke pensionering mogelijk? in: Sociale  Zorg,
20 juli 1958, blz.213-214

2)  Merchiers, L.: Opzeg  aan de toekomstige ouderdomsgepensioneerden.  in:  Tijd-
schrift voor sociaal recht, nr.2, Brussel 1963, blz.64

3) Veldkamp, G.M.J.: De sociale aspecten van de ouderdom: arbeid en pensioen,
in: Sociaal Maandblad Arbeid, jrg.17, nr.9, 5 september 1962, blz.556
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Het moge duidelijk zijn, dat, welke politiek men ook wil voeren, het
van belang is, dat een dergelijke politiek ministerieel gesteund en ge-
stimuleerd wordt. Wentholt spreekt in dit verband van structureel beleid
op het hoogste niveau 1). Voorgesteld wordt  van de pensioen- p l i c h t
een pensioen- r e c h t te maken, waardoor men met behoud van volledig
pensioen vrijwillig kan blijven doorwerken, een en ander in relatie tot
de belangen van de gemeenschap. 'Er zijn werksoorten', aldus Wentholt,
'waarin de bejaarden gemakkelijker kunnen blijven doorwerken dan in
andere werksoorten. Men zal de bejaarden de kans moeten geven af te
vloeien naar die soorten, hetgeen een structureel beleid op het hoogste
niveau vergt, Bezigheidstherapeutische activiteiten, d.w.z. bejaarden-
werkplaatsen, hebben met dit structureel beleid niets van doen en
zijn in dit verband slechts te betitelen als lapwerk' 2).

Wij menen, dat zonder een dergelijk structureel beleid - een beleid,
dat wij van harte onderschrijven  -, elke politiek, gevoerd voor bepaal-
de beroepsgroepen, ten dode opgeschreven is daar de veranderingen
in deze beroepsgroepen te veelvuldig kunnen zijn 3).

Uitdrukkelijk willen wij er in dit verband op wijzen, dat naar onze
opvatting, de pensionering zeker niet de grondoorzaak der bejaarden-
problematiek genoemd mag worden, maar slechts een van de vele oor-
zaken 4). Dit neemt echter niet weg, dat wij er wel voorstander van
zijn, dat ten behoeve  van de oudere werknemers bepaalde maatregelen
getroffen worden, analoog aan die voor de groep jeugdigen, zoals ver-
korte werktijd, meer vakantie e.d. ter voorbereiding op het pensioen.

Alvorens echter nader in  te gaan op deze pensioenvoorbereiding wil-
len   wij een e i g e n v o o r s t e l    doen ter bepaling   van de gewenste
pensioneringsgrens. Wij gaan hierbij uit van het conjuncturele feit, dat
wij ofwel in een deflatie ofwel in een inflatieperiode'verkeren, waarbij

1) Wentholt, R.: Bejaarden thuis: Ministerie van Maatschappelijk Werk, 1964, blz.
13-15

2) Uit het hierna volgende moge blijken, dat deze soort werkplaatsen structureel
geen enkele rol spelen.
a.  Visser, A.: Rotterdamse gepensioneerden hebben hun eigen werkgemeenschap,

in: Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, jrg.18, nr.15, 5 september 1964,
blz.309 Visser vermeldt, dat de Rotterdamse werkplaats gestart is met 1%
van de bejaarde mannen. terwijl men rekent op een Uitgroei tot 4%111

b. Het Nieuwsblad van het Noorden meldt 3 oktober 1963, dat de produktie-
cooperatie 'Door Arbeid Fit' ondanks propaganda mislukt is.

c. 'Op leeftijd' meldt in haar januari/februari-nummer 1964 blz.55: Volgens
Prof.Roeterink (Eindhoven) moet de bejaardenwerkplaats een intelligente
hobby-beoefeningzijn; geld is dan ook secundair (hetgeen o.i. weer een argu-
ment  is om te betwijfelen of wij in deze werkplaatsen wel van arbeid kunnen
spreken).

3) Tartler. R.: Rentnerideal und Altersgrenze. in: Soziale  Welt,  G6ttingen,  nr.3,
Marz 1962, blz.208

4) Braam, G.P.A.: Bejaarden in Utrecht. Utrecht 1964, blz.97
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differenties i.v.m. wisselende werkgelegenheid per bedrijfstak moge-
li jk zijn. In onze opvatting moet de werkgelegenheid bedrijfstaksgewijze
bepaald worden, waarbij de afvloeiing naar bedrijfstakken met man-
krachttekort begeleid dient te worden op departementaal niveau (op
lokaal niveau via de G.A.B.'s).
a. Bij niet-full-employment staan wij een starre pensioneringsgrens

voor, omdat een dergelijke grens enerzijds anti-cyclisch werkt en
anderzijds de jongere werknemers zo min mogelijk belemmert in
hun zorg om d.m.v. arbeid te voorzien in de behoeften van zichzelf
en hun gezin. In de huidige situatie zouden wij de grens in het alge-
meen vastgesteld willen zien op 65-jarige leeftijd (vrouwenberoepen
en zware- of gevaarlijke beroepen b.v. 5 jaar vervroegd).
Vervroegde pensionering zal kunnen geschieden op medische en/of
sociale indicatie na een hiertoe gedaan persoonlijk verzoek van de
werknemer. Elk jaar vervroegd pensioen zal gepaard moeten gaan
met een korting van b.v. 1%% van het eindsalaris op het pensioen.

b.  Indien er wel full-employment is, zal volgens ons een flexibele pen-
sionering dienen plaats te vinden, omdat hierdoor aan de behoeften
van de relatiefkleine groep die wenst door te werken, gemakkelijker
kan worden voldaan.

I .

Pensionering voor 65 jaar zal analoog kunnen verlopen met de rege-
ling wanneer er geen full-employment is. In dit flexibele systeem
zal het echter ook mogelijk zijn om na  65  jaar te blijven doorwerken.
In plaats van een korting zal dan b.v. per meer-jaar het pensioen
verhoogd worden met 11.% van het eindsalaris, met dien verstande
dat na 65 jaar ook de werkgever vrij moet zijn om een medische
en/of sociale indicatie te laten vaststellen om hierdoor op redelijke
gronden de betreffende boven-65-jarige werknemer te kunnen pen-
sioneren.
Het voordeel van deze regeling is, dat hierdoor de eventuele kor-

tingen en toeslagen zelfs Uit te drukken zijn d.m.v. gedeeltelijke dag-
taken, terwijl tegelijkertijd de arbeidsmogelijkheden van de actieve
bevolking zoveel mogelijk aangepast worden  aan de onderscheiden  con-
junctuurperiode.

Voorwaarde voor een goede functionering van onze regeling is slechts,
dat per bedrijfstak nauwkeurig de werkgelegenheidsmogelijkheden bij-
gehouden worden en dat de eventuele medische en/of sociale indicatie
objectief vastgesteld Wordt door daartoe bevoegde deskundigen.

In deze visie houdt een uitgesteld pensioen tegelijkertijd een ver-
hoogd pensioen  in. Een variatie hierop zou zijn, dat geen verhoogd
pensioen wordt uitbetaald, wanneer men blijft doorwerken en tegelij-
kertijd volledig pensioen geniet. Macro-economisch gezien, drukken
beide variaties met dezelfde premielast.  Zou deze premielast te zwaar
worden, dan kan een algemene pensioengrensverhoging plaatsvinden.
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Na aldus de pensioneringsgrens besproken te hebben, komen wij voor
het feit, dat afgezien van de wijze van vaststelling van deze grens, het
pensioneringsmoment op zeker ogenblik voor ieder aangebroken is.
Hoewel wij gesteld hebben dat, naar onze mening, de nu opdoemende
problematiek slechts een der vele oorzaken der bejaardenproblematiekis, willen wij in dit verband toch deze deelproblematiek aan de orde
stellen.

F.De pensioenvoorbereiding

Volgens mevr.C.Th.Zelfelder-van der Laan lioudt voorbereiding op
pensioen   in: 'Het opwekken van belangstelling  voor de problemen  die
zowel in geestelijke, materiele als lichamelijke zin in de periode
van voorbereiding kunnen opdoemen' 1). Naar onze mening behoort
hier ook direct bi jgevoegd te worden: . . . . . als in sociale zin', omdat
hierin de problematiek van het contactverlies verdisconteerd wordt.

Gesteld kan worden, dat in ons land het opwekken van bedoelde be-
langstelling zowel van binnen als van buiten het bedrijfsleven uit nogin de kinderschoenen staat 2). Er bestaat dan ook nauwelijks een re-
latie tussen de voorbereiding op de pensionering en de voldoening die
men hiervan tijdens de pensioneringsperiode smaakt  3).  Wil deze voor-
bereiding gezien gaan worden als een integrerend deel van een goede
Dersoneelspolitiek, dan zal tenminste aan de volgende voorwaarden
voldaan moeten worden.
1.  De  uitvoering  van deze politiek zal moeten geschieden door terzake

deskundigen, functionarissen die zowel bekend zijn met de opvat-
tingen van de moderne personeelspolitiek, als met de problematiek
van deoudere werknemer c.q. de boven-65-jarige. De idee dat reeds
uitgerangeerde functionarissen deze taak wel op zich kunnen nemen 4,
moet dan ook als absoluut onaanvaardbaar van de hand worden ge-
wezen.

2.  De   voorbereiding  op de pensionering zal reeds jaren  voor  het  be-
reiken van de pensioengrens ter hand genomen moeten worden. Im-
mers, als men aan de jeugd een zeer geruime tijd van voorbereiding

op de actieve periode besteedt, waarom zou men dan niet eveneens
een geruime tijd van voorbereiding op het pensioen besteden, om de

1)  Zelfelder-van   der   Laan, C.Th.: Pensioen in zicht: Ministerie van Maatschap-
pelijk Werk, 1964, blz.7

_) Sandt, M.A.van de: Onderzoekingen betreffcnde oudere werknemers en het pen-
sioneringsvraagstuk. in: Sociale Wetenschappen. jrg.7. nr.2, 1964, blz.134

3) Margory, J. and Ph.D.Mack: An evaluation of a retirement planning program,
in: Journal of Gerontology. Vol. 13, 2 april 1958, blz.198

4) Creyton, J.W.: De tweede helft, blz.26-27
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bejaarde voorbereid de passieve periode te laten ingaan ?   1)

ad 1.

Diegenen die deze politiek gaan hanteren zullen zich ervan bewust
moeten zijn, dat de onderscheiden beroepsgroepen zowel in hun voor-
bereiding op het bejaard-zijn, als in hun bejaard-zijn zelf verschillen-
de gedragspatronen vertonen, bij welke verschillen de voorbereiding
op de pensionering moet aansluiten  2). Met name zouden de ongeschool-
de arbeiders het meeste belang hechten aan geld: vanzelfsprekend me-
nen wij, omdat gebrek hieraan hun grootste nood naar voren brengt.
De geschoolden zouden zich moeilijk van hun werk kunnen losmaken,
hetgeen te begrijpen is, als wij bedenken dat proefondervindelijk be-
wezen is, dat het arbeidsrespect groter is naarmate men meer ge-
schoold is. Zakenlui zouden het meest belang aan zelf-expressie
hechten, terwijl technici het sociaal contact primair zouden achten 3).
Met Heron 4) zijn wij van mening, dat het bijzonder dienstig zou zijn
om de onderzoekingen op dit terrein centraal samen te laten komen,
om hierdoor te trachten meer algemeen geldende kennis te verwerven;
deze kennis kan dan weer aangewend worden bij een goede pensioen-
voorbereiding.

ad 2.

Pensioenvoorbereiding eist o.i. een zodanige specialistische per-
soneelspolitiek, dat de oudere bedrijfsgenoot door deze politiek na de
pensionering   nog een aantal gelukkige levens jaren beleeft. Wij zouden
het i.v.m. de vereiste specialisatie gewenst achten, dat een aparte
stichting in het leven geroepen werd, die dan haar diensten aan onder-
scheiden bedrijven zou kunnen aanbieden. Een analoog voorbeeld ach-
ten wij de reeds bekende stichtingen voor de bedrijfs jeugd 5). Hoewel
wij pleiten voor een dergelijke centrale stichting, die dan tegelijker-
tijd centraal documentatie- resp. researchcentrum zou kunnen zijn.
kunnen wij ons ook voorstellen, dat met name de grotere bedrijven de

1) a. The Royal Society of Health Journal, March/April 1963, blz.53
b.  Bartels, A.H.J.: Voorbereiding  op de ouderdom,  Rede bij de opening van de

kliniek voor psychisch gestoorden te Venray op 13 december 1965, in: Ka-
tholieke Gezondheidszorg. maart 1965. blz.107

2) Burgess, E.W.: Attitudes to aging and retirement of employees in industries by
different economic levels, in: Journal of Gerontology, Vol.12, April 1957, blz.
436

3) Birren, James  E.:  H ndbook of aging and the individual psychological and bio-
logical aspects, chapter XXII: The use of time and energy by John E.Anderson;
Chicago 1959, blz.792 e.v.

4) Heron, A.: Preparation for retirement; solving new problems, in: Publication
for the Preparation for Retirement Committee  by the National Council of social
service, London 1961, blz.10-24

5) Zelfelder-van  der Laan, C.Th.: Pensioen in zicht: Ministerie van Maatschap-
pelijk Werk, 1964, blz.31
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totstandkoming van een dergelijke stichting niet afwachten, doordat  zij
de pensioensvoorbereidingsproblematiek in eigen personeelsbeheer
trachten op te lossen. Wij hopen overigens wel, dat een dergelijke zelf-
standige uitvoering een centraal beleid niet in de weg zal staan, omdat
in het andere geval waarschijnlijk alleen de grotere bedrijven tot een
gefundeerd beleid zullen kunnen overgaan, terwijl op lange termijn
gezien alle bedrijfsgenoten hiervan toch zouden moeten kunnen pro-
fiteren.

Na  aldus de globale voorwaarden  van de voorbereiding op de pensio-
nering - deskundigheid  en  'long run policy' - onderkend te hebben,
willen wij nu trachten een antwoord te geven op de vraag, in hoeverre
deze politiek reeds ingang heeft gevonden, hoe deze politiek gevoerd
wordt en met welke resultaten.

Wat ons land betreft kan vastgesteld worden, dat van een algemeen
gevoerde politiek inzake de voorbereiding op het pensioen geen sprake
is; slechts hier en daar zien wij incidentele experimenten, zodat wij
eigenlijk niet veel verder zijn dan 'wishful thinking'. In het kader van
de experimenten kan melding gemaakt worden van hobby-stimulering
en organisatie van culturele evenementen  1).  Wat het 'wishful thinking'
betreft willen wij verwijzen naar de gedachtengang van Sandt 2) die
vooral het voordeel van hobby-beoefening beklemtoont en Creyton 3)
die in het 55ste jaar elke werknemer aan een medische keuring wil
onderwerpen, waarna hij selectief herplaatst kan worden. Deze her-
plaatsing is o.i. met name voor de hoger geplaatsten praktisch niet
te verwezenlijken.

Indien wij de pensioenvoorbereiding in het buitenland in ogenschouw
nemen, met name in de Verenigde Staten en Engeland, dan moeten wij
concluderen, dat vooral in de Verenigde Staten deze politiek meer the-
oretisch gefundeerd wordt dan in  ons  land 4). Bekend  is  het z.g. 'study-
discussions program', getiteld'Aging in a modern world' onder leiding
van Clark Tibbits en Wilma Donahue van de Michigan University, be-
nevens het program van Ernest Burgess en Margery  Mack van de  Uni-

1) Alsvoor, blz.z3: 'Enkele bedrijven in Nederland stimuleren vanaf het 63ste jaar
hobby's, zoals tuinieren. Een groot havenbedrijf organiseert culturele manifes-
taties  via museum Boymans  voor  jong  en oud'.  Naar onze overtuiging  is  dit  ha-
venbedrijf op de goede weg, omdat het hierdoor demonstreert de oudere werk-
nemer niet te willen isolerenl

2) Sandt, M.A.van de: Onderzoekingen betreffende oudere werknemers en het pen-
sioneringsvraagstuk, in: Sociale Wetenschappen, jrg.7, nr.2, 1964, blz.130

1) Creyton, J.W.: De tweede helft. blz.100
4)  Heron. A.: Preparation for retirement; solving new problems. in: Publication  for

the Preparation for Retirement Committee by the National Council of social
service, London 1961, blz.11
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VI

versiteit van Chicago, getiteld 'Making the most of maturity' 1).Op-
vallend is hier, dat getracht wordt de problematiek, schuilend in de
voorbereiding op de pensionering,  op het hoogst mogelijke wetenschap-
pelijk niveau theoretisch te funderen. Het onderzoek van Gafaber 2),
Pennsylvanid, geeft ons in verband hiermee mogelijkheden om geinfor-
meerd te worden over de praktische resultaten van dit personeelsbe-
leid. In een onderzoek bij alle bedrijven met meer dan 1000 werlme-
mers in Pennsylvanie bleek, dat de factoren financion en gezondheid
in het brandpunt van de belangstelling stonden. Uit onderzoekingen op
verschillende tijdstippen kwam ookduidelijknaar voren, dat hier sprake
was van een werkelijke lacune in het personeelsbeleid, gezien het feit
dat in een gering aantal jaren de politiek van pensioenvoorbereiding
een enorme opgang maakte 3).

Dat deze personeelspolitiek anderzijds ook in de Verenigde Staten
nog in de kinderschoenen staat, moge blijken uit het volgende.

Een onderzoek bij 657 bedrijven met in toyaal meer dan 2& miljoen
werknemers in het Oosten en midden der Verenigde Staten leverde -
aldus Gafaber - het volgende resultaat op inzake de inhoud van dit soort
personeelsbeleid:
1. Voor de pensionering:

a. algemeen gericht beleid:
-  19% van de bedrijven gaf langere vakanties naarmate men ouder

werd;
- 16% van de bedrijven stimuleerde hobby's;
-13% van de bedrijven introduceerde om- en herscholingscur-
sussen;

- minder dan 3% voerde een zelfstandige politiek van voorberei-
ding op de pensionering op zodanige wijze,  dat de oudere werk-
nemers werkelijk voorbereid de pensionering tegemoet konden
zien;

- bij 49% der bedrijven tenslotte was geen sprake van een alge-
meen gericht beleid;

b. persoonlijk gericht beleid:
- van de 657 bedrijven bleek 54% gesprekken te arrangeren met

diegenen die gepensioneerd gingen worden;
de betreffende gesprekken hadden voornamelijk de volgende in-
houd:

1) Alsvoor. blz.12-13
2) Gafaber, W.M.: Employment and retirementof elderly workers, in: Public Health

Reports, Vol.72, nr. 12,1957, blz.1062-1064
3) In heel Pennsylvanid hadden in 1948 slechts enkele bedrijven belangstelling voor

deze problematiek. In 1952 voerde na een intensieve voorlichting ongeveer 50%
van de bedrijven deze politiek in, terwijl een follow-up-onderzoek leerde. dat
in 1954 reeds 65% van de bedrijven voorbereiding op pensioen als een integre-
rend deel van het totaal personeelsbeleid ingevoerd hadden.
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V

* 45% van de gesprekken ging over de grootte van het te ver-
wachten pensioen;

* 34% van de gesprekken ging over de te verwachten financiele
moeilijkheden;

* slechts 8% van 54%, nog geen 4*90 van alle onderzochte bedrij-
ven, had tenminste 2 gesprekken met de oudere werknemers
in het jaar van pensionering.

2. Na de pensionering:
Onderzocht werd het contact van het bedrijf met gepensioneerde be-
drijfsgenoten:
- 41% van de bedrijven wilde nog met oud-employe's spreken over

hun problemen;
- 24% van de bedrijven stuurde attenties bij verjaardag, Kerstmis

e.d.;

-22% van de bedrijven bood zonodig financiitle hulp;
- 15% van de bedrijven bood 'sociale hulp', d.w.z. niet-financi6le
hulp;

-13%  van de bedrijven onderhield schriftelijk contact.
De  aandacht zij er op gevestigd,  dat  hier geen sprake  is  van  een  'of-
of'-verhouding, maar in vele gevallen van een 'en-en'-verhouding.
Wij schatten, blijkens de voorafgaande gegevens (49% van de be-
drijven voerde geen algemeen beleid en slechts 54% van de bedrij-
ven voerde een meer persoonlijk gericht beleid), dat het contact met
ex-bedrijfsgenoten door ongeveer 50% van de bedrijven in het ge-
heel niet meer onderhouden wordt.
Indien wij een ervaringsterrein op dit gebied in Eurolpa willen zoeken,

dan zouden wij hier het zoeklicht op Groot-Brittannie willen richten.
Bekend  zijn   hier  het  z.g. ' Rubery-Owen scheme'  1)  en het 'Glasgow
Day Release scheme'  2).   Het Plan- Rubery-Owen onderscheidt  vi jf fa-
cetten bij de pensioenvoorbereiding, t.w.:
a. vormen van behuizing;
b.  financi61;
c.  zorg  voor de gezondheid;
d. vrije tijdsbesteding;
e. persoonlijke aanpassing.

Deze facetten worden in afzonderlijke lezingen behandeld, gedeeltelijk
1) a.  Rainsbury, J.P.: Prepara:ion for Retirement, in: Journal for Industrial Nurses,

London, March/April 1961, blz.95-98
b.  Zelfelder-van der Laan, C.Th.: Pensioen in zicht: Ministerie van Maatschap-

pelijk Werk, 1964, blz.36-37
c.   Heron, A.: Preparation for retirement: solving new problems, in: Publication

for the Preparation for Retirement Committee  by the National Council of
social service, London 1961. blz.17

2)  Heron,   A.:   Preparation for retirement: solving new problems. in: Publication
for the Pieparation for Retirement Committee by the National Council of social
service. London 1961, blz.17
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in de tijd van de werkgever, geueeltelijk in de tijd van de werknemer.
Aan het slot van een dergelijke lezingencyclus wordt gelegenheid tot
debat gegeven. In het voorjaar wordt bovendien een weekend-confe-
rentie georganiseerd, op welke conferentie ook de echtgenotes uitge-
nodigd worden  (van hen hangt het namelijk grotendeels af, of de per-
soonlijke aanpassing slaagt). De kosten van deze pensioenvoorbereiding
worden door de onderneming gedragen. De cursus staat onder leiding
van een bedrijfspsycholoog. Men begint de cursus door een persoon-
lijk interview  1) van ongeveer 45 minuten met elke werknemer die 50
jaar is geworden, waarna met de lezingen een aanvang gemaakt wordt.
Op  55-, 60- en 64-jarige leeftijd wordt de gehele cursus herhaald.  Ook
de stafleden blijken voor deze pensioenvoorbereiding belangstelling
te hebben 2).

Wij willen er in dit verband de aandacht op vestigen, dat o.i. juist
deze pensioenvoorbereiding het belangrijkste is voor diegenen die ge-
schoold zijn. Immers, naarmate men meer geschoold is, zal men zich
meer met zijn arbeid geidentificeerd hebben, terwijl de pensioenvoor-
bereiding er juist primair op gericht is mensen van hun arbeid los te
maken. Het blijft een schot voor de boeg, wanneer men zich alleen op
de lagere bedrijfscategorieon richt. Wij kunnen ons niet aan de indruk
onttrekken, dat men het zich nog vrij gemakkelijk maakt, doordat de
middelbare en hogere bedrijfshierarchie niet automatisch  in  deze  voor-
bereiding betrokken wordt.

Indien wij een voorzichtige conclusie mogen trekken uit de nu opge-
dane praktijkervaringen, dan zouden we willen stellen, dat 'oplossen'
van financiole problemen toch wel de hoofdschotel der pensioenvoor-
bereiding vormt, hetgeen, naar onze opvatting, een schijnoplossing
blijft zolang de pensioenen zelf niet toereikend zijn om zich op het-.*zelfde materi6le niveau als voor de pensionering te kunnen handhaven.
De werkelijke inhoud  van de pensioenvoorbereidingen  zal  er veel meer
op gericht moeten zijn om zonder arbeid toch een zinvol en gelukkig
bestaan te kunnen leiden, hetgeen een zinvolle tijdsbesteding buiten de
arbeidssfeer impliceert.

Toch willen wij niet ontkennen, dat - zolang de pensioenen ontoe-
reikend zijn - het niettemin waardevol kan zijn om over de financidle
problematiek te spreken. In een dergelijk gesprek kan n.1. getracht
worden de aanstaande gepensioneerde begrip bij te brengen voor zijn
situatie, die hij daardoor beter leert aanvaarden, zodat hij zijn ouder-
dom positiever kan beleven. 'The well-adjusted (volgens Florine Livson
1) Dit interview geschiedt op basis van vrijwilligheid. De 50-jarige werknemer

krijgt een schriftelijke uitnodiging voor dit gesprek. waar + 8090 positief op re-
ageert.

2) Hoewel ook deze cursussen op vrijwillige basis gehouden worden, blijkt ook
hier een groeiende belangstelling te bestaan. Aanvankelijk nam slechts 30% vande potentidle deelnemers actief deel. Bij een volgende cursus bleek dit reeds
60% te zijn.
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de aangepaste, d.w.z. diegene die na pensionering tevreden is) had a
more positive conception  of the social value  of  aged and retired people
than the poorly adjusted' 1).

Tabel 98 uit een studie van Margory and Mack 2) moge het boven-
staande adstrueren.

T a bel 98

Favorable Percent of response
Statennent

response Pre-test Post-test

I've enough money to get along
on . agree 40,6 53,4

I've got quite a few plans for the
future . agree 56,6 71,9

I'm well satisfied with what I've
accomplished in life  .  .  . . agree 50,2 61,9

Wij zien dat, zonder dat aan de feitelijke situatie iets veranderd is,
toch een betrekkelijk groot aantal personen na verkregen inzicht zich
beter met deze situatie kan verenigen. Wij willen hierbij echter extra
benadrukken, dat het beter-aangepast-zijn niet verkregen is, doordat
de frequentie der sociale contacten vergroot is 3). Deze gunstige re-
sultaten zijn o.i. alleen verkregen, doordat men er in geslaagd is de
betreffende aanstaande gepensioneerden in hun persoon-zijn aan te
spreken.

Het kernpunt van de pensioenvoorbereiding zal echter, zoals hier-
voor reeds betoogd is, moeten bestaan in het richting geven aan het
zoeken naar een zinvolle tijdsbesteding buiten de traditionele arbeids-
sfeer om. Uiteraard moet naast dit kernpunt aandacht besteed worden
aan zorg voor gezondheid, woonvormen e.d., afhankelijk van de persoon-
lijke behoeften der aanstaande gepensioneerden.

1) Livson, Florine: The transition into Retirement and old age: Attitude toward
work and retirement, Reichard  S. c.s.: Aging and personality.  New  York  1962,
blz.75

2) Margory, J. and Ph.D.Mack: An evaluation of a retirement planning program,
in: Journal of Gerontology, Vol.13, 2 april 1958, blz.201

3) Livson. Florine: The transition into retirement   and   old age: Attitude toward
work and retirement,   in:   Reichard,   S.,   c.s.:  Aging and personality,  New  York
1962, blz.78: 'Friendships tended to be warmer and more intimate among those
who adjusted well to retirement. Although almost  half of the retired saw their
friends more frequently than when they are younger,  this  was of  itself not related
to good adjustment.'
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In deze paragraaf over de arbeid in het kader van de bejaardenpro-
blematiek hebben wij ons eerst afgevraagd, wat de betekenis van deze
arbeid voor oudere, al dan niet gepensioneerde krachten is.

De zin van arbeid bleek dan primair hierin te zijn gelegen, dat ar-
beid de middelen verschaft om onze behoeften te bevredigen. Op de
tweede plaats brengt arbeid zodanige sociale relaties met zich mee,
dat hierdoor sociale isolering grotendeels voorkomen wordt. Wij leven
maatschappelijk in een sfeer, waarin ons a.h.w. wordt opgedrongen te
geloven, dat alleen arbeid het leven zinvol maakt. Daartegenover heb-
ben wij gesteld, dat al het mogelijke moet worden gedaan om deze idee
te niet te doen. Aanvaarding van deze gedachtengang moet immers de
opvatting tot consequentie hebben, dat het leven van de bejaarde mens,
zo niet geheel dan toch voor een groot deel, zinloos is geworden: dit
nu achten wij onaanvaardbaar.

Na ons aldus bezonnen te hebben op de betekenis van de arbeid,  heb-
ben wij de arbeidssituatie van de oudere werknemers nader overwogen,
waardoor wij tegelijkertijd meer begrip kregen voor de factoren die
maatschappelijk bepalend zijn voor de vraag, of men ook na pensione-
ring kan blijven doorwerken.

De arbeidssituatie blijkt bepaald te zijn door factoren zowel van in-
dividuele als van sociale aard. De individuele factoren worden bepaald
door de persoonlijke omstandigheden van de oudere kracht, t.w. psy-
chosomatische en mentale gesteldheid en de vrijheid om al dan niet te
bepalen, of men wenst te blijven doorwerken. De sociale factoren blij-
ken bepaald te worden door conjuncturele data, terwjjl maatschappe-
lijke vooroordelen, tot uiting komend in leeftijdsbarrieres bij bepaalde
functies, ook een grote rol bliiken te spelen.

Het bleek, dat over het algemeen gesproken de arbeidssituatie voor
de oudere werknemer niet aantrekkelijk genoemd mag worden.  Het  ge-
volg hiervan  is,  dat het overgrote deel van de oudere werknemers
graag met pensioen zou gaan, mits zij niet te zeer in hun financion
beknot en daardoor niet sociaal geIsoleerd worden.

Hoewel men incidenteel wel tot gunstige experimenten komt zoals
afbouwregeling, vervroegd pensioen e.d., menen wij dat hier een alge-
mene lijn nog zeer gemist wordt. In verband hiermede stelden wij  voor
de hinderlijke zinloze leeftijdsbarrieres bij vacatures te laten verval-
len en in plaats daarvan geschikte werkzaamheden speciaal te reser-
veren voor oudere werknemers.

Hoewel voor een zeer grote groep het blijven doorwerken na pensio-
nering - gezien in het licht van de arbeidssituatie - niet interessant
is, meenden wij toch voor diegenen die wel wensen te blijven doorwer-
ken de motieven van deze geprolongeerde arbeid nader te moeten on-
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derzoeken. Deze verlengde arbeid kunnen wij zowel van de vraag- als
van de aanbodszijde beschouwen.

Het aanbod van oudere arbeidskrachten bleek primair om economi-
sche motieven uitgeoefend te worden, met daarnaast nog een complex
van redenen die alle de persoonlijke voorkeur voor arbeid min of meer
benadrukken, t.w. het gevoel om nuttig te zijn, de drang om gerespec-
teerd te blijven, het handhaven van het vertrouwde relatiepatroon, het
iets-te-doen-hebben e.d. Uit de nadere precisering bleek wel, dat wij
de persoonlijke voorkeur voor arbeid 'cum grano salis' moeten ne-
men, omdat de arbeid zelf hier slechts een zeer ondergeschikte rol
speelde.

De vraag naar oudere arbeidskrachten bleek macro-economisch
conjunctureel bepaald te zijn, terwijl micro-economisch de bedrijfs-
economische motieven de doorslag geven.

In yerband hiermede stelden  wij   voor het adagium 'equal pay  for
equal work' - indien zulks mogelijk zou zijn - te hanteren als sociaal-
politiek argument. Voorwaarde is, dat diegenen die leiding zouden ge-
ven aan deze politiek, zich ook hun grote verantwoordelijkheid t.a.v.
het algemeen belang bewust zouden zijn, hoewel het groepsbelang der
bejaarden richtinggevend moet blijven.

Bij nader inzien bleek, dat een dergelijke politiek in de huidige si-
tuatie niet reeel gevoerd kan worden, omdat men kwantitatief te weinig
invloed heeft op de arbeidsmarkt (slechts + 3% van het totaal aantal
produktieven is bejaard). Rekening houdendB met de gezondheidstoe-
stand van de bejaarden is het o.i. ook niet aan te bevelen een aanbod
van oudere werkkrachten, waardoor wel invloed verkregen zou kunnen
worden  op de arbeidsmarkt, onder invloed van pressure-groups kunst-
matig te stimuleren.

Hoewel van het totaal aantal produktieven slechts + 3% boven de 65
jaar is, bleek dit te betekenen dat in de bejaardengroep zelf   tot +
deel der bejaarden, hoofdzakelijk voorkomend in de leeftijdsgroep van
65 tot 69 jaar, hetzij full-time, hetzij part-time nog arbeid verricht.
Daarbij bleken de motieven die volgens onze studie ten grondslag lig-
gen aan het aanbod van arbeid door oudere werkkrachten ook inderdaad
de doorslag te geven, t.w. economische motieven en de vrijheid om  zelf
beslissingen te kunnen nemen. Mede omdat de wens naar arbeid veelal
een geconditioneerde wens bleek te zijn (licht werk), spraken wij de
verwachting uit, gezien ook het statistische verloop,  dat  in de toekomst
het aanbod van oudere werkkrachten zal afnemen.

Vervolgens werd gezocht naar de factoren die de pensioneringsgrens
zouden bepalen.

Deze factoren bleken uiteen te vallen in algemene en individuele
factoren, n.1. enerzijds sociaal-politieke, demografische en economi-
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sche (zowel macro-, als micro-) factoren, anderzijds fysieke en psy-chische factoren. De medische invloeden bleken in verband hiermede
ondergeschikt te zijn aan de economische invloeden.

Het onderzoek mondde uit  in de vraag naar een flexibele of een vaste
pensioneringsgrens.

Bij de bespreking van de flexibele grens onderschreven wij de per-soonlijke argumenten, terwijl de algemene argumenten alleen maar
door ons als juist bevonden werden inzoverre zij door inflatie bepaald
waren.

Wat de vaste pensioneringsgrens betreft kwamen  wij  tot de conclusie
dat de persoonlijke argumenten  in het algemeen gesproken onhoudbaar
zijn, terwijl van de algemene argumenten alleen de arbeidszekerheid
door ons als juist onderkend werd.

Ons persoonlijk voorstel inzake de pensioneringsgrens  is de logische
consequentie van de al dan niet als juist beoordeelde argumenten in-zake  vaste of flexibele pensionering.  Naar onze mening  moet  om  rede-nen van %:beidszekerheid bil  schaarep werkie eginheid een vaste pen-
sioneringsgrens gehanteerd worden, terwijlin tijden van goede werkge-1-egaiheid nieer persoontijke kirgumenien een rol kunnen spelen, totuirarukking komend in een flexibele pensionering. De werkgelegenheid
behoort dan bedrijfstaksgewijze beoordeeld te worden door de G.A.B.'s,terwijl geheel dit structurele beleid op departementaal niveau begeleid
dient te worden.

Tenslotte bespraken wij de politiek van pensioenvoorbereiding,
waarbij wij concludeerden dat dit personeelsbeleid nog slechts in de
kinderschoenen staat. Kritiek leverden wij op het feit dat deze politiek(noodgedwongen) nog te veel bepaald is door financidle zorgen van de
aanstaande gepensioneerden.

Wij bepleitten in dit verband een centraal nationaal orgaan dat deincidentele onderzoekingen moet verzamelen  en  dat  zelf als research-
centrum moet kunnen optreden. Bovendien  zou dit orgaan o.i. uitermategeschikt zijn om in eigen uitvoering leiding te geven aan de pensioen-
voorbereiding, waardoor theorie en pral<tijk ideaal gekoppeld zouden
zijn.

Ten overvloede vermelden wij hier, dat de bejaarden zelf direct hun
inbreng moeten kunnen hebben in deze opzet.

Op dit subtiele terrein van de pensioenvoorbereiding is o.i. deskun-
digheid elementair, een deskundigheid die slechts op lange termijn
verkregen zal kunnen worden. Uitgangspunt hierbij moet zijn, dat pen-stoenvoorbereiding inhoudr een voorbereiding op een zinvol bestaanbulten de arbeidssfeer om.
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§ 2. DE TIJDSBESTEDING DER BEJAARDEN

Inleiding

In deze paragraaf zullen wij allereerst trachten het begrip 'tijdsbe-
steding' te begrenzen. Daarna kunnen wij nagaan, welke elementen die
tijdsbesteding beinvloeden en welke mogelijke factoren haar tegenwoor-
dig kenmerken.

Vanuit deze begripsomschrijving zullen wij deze problematiek ana-
lyseren vanuit het gezichtspunt der maatschappij. De opvatting van de
bejaarden zelf kunnen wij hierna aan een analyse onderwerpen. In dit
verband zullen wij pogen de oorzaken van deze problematiek op te
sporen.

Zodra wij deze oorzaken hebben onderkend, kunnen  wij ons afvragen,
of deze problematiek voor de betreffende categorieen bejaarden wel-
licht opgeheven, of tenminste getemperd kan worden.

Als wij hierna kunnen komen  tot het vaststellen  van een aantal  na -
strevenswaardige doeleinden, zullen wij nagaan welke resultaten  m.b.t.
deze doeleinden reeds zijn bereikt.

A. Begripsomschrijving van de tijdsbesteding

Zinvolle tijdsbesteding kan o.i. zowel waarneembare volstrekte in-
activiteit als veelzijdige creatieve activiteit inhouden.

Met opzet gebruiken wij hier de adjectieven 'waarneembaar' en
'creatief'. Wij willen hiermede aangeven, dat het z.g. waarneembare
'niets-doen' 1) mogelijk een niet-waarneembare act van meditatie 2)
insluit, hetgeen o.i., hoewel we geen activiteit waarnemen, toch een
werkelijk zinvolle tijdsbesteding kan zijn. Het begrip 'creatief' 3)
sluit een veelheid van uitingsvormen in. Met van de Loo zijn wij van
mening, dat de m ns als creatief wezen identiek is met de mens als
cultuurwezen. De oorzaak van de fundamentele creativiteit is de men-

I) Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg: Richtlijnen Lunteren, 1963, blz.14:
'Door velen wordt binnen het kader van de tijdsbesteding ook het 'niets-doen'
als funktioneel gezien.'

2) Rubbens-Franken. mevr.E.: Mogelijkheden voor tijdsbesteding door bejaarden.
blz.6 (Rapport van de sectie bejaardenzorg van de Stichting Vrijzinnig Protes-
tante Centrale voor Maatschappelijk Werk te Utrecht)

3) a.  IJssel de Schepper, B.J.: Creativiteit en organisatorisch klimaat,  Den  Haag
1962; blz.9: creativiteit is niet exact te formuleren daar er irrationele ele-
menten in zitten.

b. Munnichs. J.M.A.: Creativiteit tijdens de levensgang. in: Bejaardenwerk, ja-
nuari/februari 1963. blz.11/12: Gebleken is dat creativiteit in de zin van
'presteren' niet meer van de doorsnee bejaarde verwacht mag worden, daar
de prestaties culmineren  rond het 33ste levensjaar: Harvey C.Lehman publi-
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selijke vrijheid. Deze creativiteit kan - aldus van de Loo 1) - onder-
scheiden worden naar drie vormen, t.w. expressiviteit (b. v. een kin-
dertekening), productieve creativiteit (in de zin van presteren) en ar-tistieke creativiteit. Deze laatste soort creativiteit is sterk gebonden
aan milieu, c.q. opvoeding. Indien wij aldus het begrip creativiteit
interpreteren, zijn talloze variaties in tijdsbesteding mogelijk.

B. Welke factoren kenmerken de huidige tijdsbeste-
ding?

Het spel-element 2) is veelal een belangrijke factor. Dit element
is overigens geen vereiste factor om van tijdsbesteding te kunnen
spreken 3 ). Volgens Kaplan  zijn de volgende factoren daarentegen  wel
vereist:
1) Er zal een antithese moeten bestaan t.o.v. de factor arbeid, m.a.w.

de economische functie van arbeid is contrair aan de sociale func-
tie van tijdsbesteding. O.i. zetelt de tijdsbestedingsproblematiek in
het feit, dat de juistheid van deze stellingname maatschappelijk niet
erkend wordt; immers zodra de tijdsbesteding maatschappelijk ge-
organiseerd wordt, zien wij veelal een stimulering van activiteiten
dIe hoger gewaardeerd blijken te worden, naarmate zij meer in de
sfeer van ons, arbeidsbestel passen; daardoor wordt tijdsbesteding
gezien als pseudo-arbeid 4). Die tijdsbesteding zal echter pas recht
zinvol worden, als maatschappelijk erkend wordt, dat het middels

ceerde in 1963: Age and Achievement.  Voor de natuurwetenschappelijke pres-
taties lag de top volgens Lehman tussen de 30 en de 40 jaar; voor de roman-
kunst en essays tussen de 40 en de 50 jaar. Zo stelde Lehman voor allerlei
gebieden toppen vast, terwijl de gemiddelden van deze toppen rond het 33ste
levensjaar bleken te liggen. Deze conclusie van Lehman is later door andere
onderzoekers bevestigd. Prof. van Lennip sloot aan bij de experimentele data,verworven door de Brit Welford  en de Amerikanen Birren en Botwinnick,  die
verband legden tussen motoriek en leeftijd. Nu bleek. aldus van Lennip, dat
volgens statistische onderzoekingen de twee lijnen van kennis, ervaring en
inzicht enerzijds en motorische snelheid anderzijds, elkaar snijden op het33ste levensjaar.Creativiteit in  de zin van Lehman, d.w.z. 'prestatieleveren'
is voor de doorsnee bejaarden niet meer te verwachten (zie ons hoofdstuk 1,
paragraaf Arbeid).

1) Loo, K.J.M.van de: Bejaard zijn en bezig zijn, in: Bejaardenwerk. jrg.9, nr,4,
juli/augustus 1963, blz:113

2) Anderson,  N.:  Work and Leisure, London 1961. blz.49
3)  Kleemeier, R.W.: Aging and Leisure. New York-Oxford 1961: chapter  13:  'To-ward a theory of leisure for.social gerontology  by Max Kaplan'. blz.392
4) Streur, J. F.:De georganiseerde tijdsbesteding  van de bejaarden. in: Tijdschrift

voor Maatschappelijk Werk,   jrg.11,   nr.21. 5 december 1957, blz.333: Streur
herinnert in dit verband aan een lezing van een bekende dame wier cursussen
veel opgang maakten. Deze lezing handelt over de wijze waarop de bejaarden
tot tijdsbesteding, die uit handenarbeid zou bestaan, gebracht moeten worden.
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tijdsbesteding tot ontwikkeling brengen van sociale relaties even
waardevol is als het middels arbeid mogelijk maken van bestedin-
gen ter dekking van onze materiele behoeften.

2) De tijdsbesteding zal gepaard dienen te gaan met een gevoel van
blijheid, omdat men zijn tijd aldus kan besteden. Door dit gevoel
van blijheid onderscheidt deze soort tijdsbesteding zich in het alge-
meen van de tijdsbesteding door arbeid, daar arbeidsvreugde slechts
door een kleine groep aan de arbeid zelf ontleend wordt.

3) De door ons voorgestane tijdsbesteding zal een minimum aan rol-
verplichtingen behoren mee te brengen. Immers de factor arbeid
als tegenhanger van bedoelde tijdsbesteding brengt juist een maxi-
mum aan rol-verplichtingen met zich mee. De mensen die buiten
de arbeidssfeer  hun tijd wensen te besteden, dienen zodanig psycho-
logisch ingesteld te zijn, dat zij zich vrij voelen om al dan niet een
bepaalde tijdsbesteding na te streven, c.q. te hebben. De factoren
van een 'minimum aan rol-verplichtingen' enerzijds en een 'zich
psychologisch vrij voelen' anderzijds houden bepaalde consequenties
in voor diegenen die deze tijdsbesteding wensen te organiseren. Als
wij deze organisatie straks aan de orde stellen, zullen  wij deze  con-
sequenties nader onder ogen zien.

4) Bovendien zal de tijdsbesteding in nauwe relatie moeten staan met

het cultuurpatroon van de onderscheiden persoon of groep. Met
Stalpers zijn wij overtuigd van het feit, dat de vreugde om de tijd op
een bepaalde wijze te besteden zeer milieu- en dus cultuurbepaald
is 1).

Indien wij ons afvragen, waartoe in onze Westerse maatschappij de
bovengenoemde factoren leiden, dan komt het ons voor, dat de tijdsbe-
steding   in het algemeen gekenmerkt wordt door Iiassiviteit  2).  Deze
passiviteit houdt volgens Crozier 3) het euvel in, dat de bejaarde te
weinig activiteiten ontplooit.

Het kwam in feite hierop neer dat de bejaarden dit moeten leren, dit moesten
domi, nog weer iets anders, vooral niet mochten vergeten, e.d. En het doel van
dit alles?........ Her vervaardigen van rieten voorwerpen, maar . . . . . . en dat was

het belangrijkste...,-. van superieure kwaliteit, die  met het beste winkelprodukt
zouden kunnen worden vergeleken.  'Dit  is dan', aldus Streur, 'een voorbeeld  van
georganiseerde tijdsbesteding, zoals zij thans blijkbaar door leidinggevende
funktionarissen kan worden verstaan' (en zoals ze helaas o.i. nog steeds door
velen verstaan wordtl I)

1) Stalpers, J.: Sociaal pedagogisch werk - de noodzaak van begeleidende vorming,
Inaugurale rede Tilburg 1965, blz.19: 'Wij zijn het eens met de havenarbeider
die men de grootheid van Mozart wilde duidelijk maken en die antwoordde, dat
dit onmogelijk was omdat hij ook geen 'Mozartbaantle' had'.

2) Oldendorff, A. e.a.: Mens,en arbeid, Utrecht 1956 (E.A.Trotsenburg, blz. 83-84)
3) Crozier, Michel: Employes et petits functionaires parisiens. Notes sur le loisir

comme moyen de participation aux valeurs  de la societe bourgeoisie, in: Esprit,
27e annee, nr.274. juin 1959, blz.947-948
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Hiertegenover staan zij die menen, dat door teveel activiteiten van
de lagere sociale milieus de activiteiten  van de hogere sociale milieus
beinvloed worden, waardoor cultuurnivellering gevreesd wordt 1).
Naar onze mening moeten wij inderdaad meer bedacht zijn op teveel
dan wel te weinig activiteiten, niet zozeer omdat wij cultuurnivelle-
ring vrezen als wel omdat wij ervoor beducht zijn, dat de initiatiefne-
mers op het terrein van de tijdsbestedingen der bejaarden - veelal
niet-bejaarden, afkomstig uit de z.g. middelbare en hogere milieus -,
hun stempel trachten te drukken op bejaarden die juist bij voorkeur
afkomstig zijn  uit de lagere milieus; conflicten door grote verschillen
in cultuurpatroon zijn daarbij niet denkbeeldig. In tegenstelling tot
Schelsky  2)   zien  wij  hier he: gevaar van 'vrijetijds-ziekte'  meer  ver-
oorzaakt door de hogere dan door de lagere klasse!

De passiviteit t.a.v. de tijdsbesteding kan o.i. verklaard worden uit
het feit, dat door de verkorte arbeidstijd de dienstverlenende sector
van het bedrijfsleven de kans gekregen heeft zover uit te groeien, dat
zij een'vermaak-industrie' heeft kunnen opbouwen, waar tijdsbesteding
tegen betaling wordt aangeboden. Ons arbeidsbestel houdt zich actief
bdzig met de produktie van tijdsbestedingsmogelijkheden, die de con-
sument naar keuze passief kan genieten. Dat dit kenmerkende verschijn-
sel van onze tijdsbesteding niet bepaald een gunstige voedingsbodem
genoemd kan worden voor de bevordering van eigen activiteiten, be-
hoeft geen betoog. De factoren die voor de producenten de tijdsbeste-
dingsvariaties bepalen, zijn 3):
a)leeftijd en geslacht; in een nachtclub treden bij voorkeur

jonge danseressen op; de bokssport is typisch mannelijk, evenals
vissen; instuiven zijn vooral voor de jeugd aantrekkelijk, terwijl
breien meer door vrouwen dan door mannen wordt beoefend;

b)sociale hiorarchie: de bevinding van Burgess, dat detijds-
besteding na pensionering gemakkelijker zal verlopen, naarmate
men hoger geklasseerd is in de beroepshidrarchie, werd ook door
ons onderzoek - zie hoofdstuk I - bevestigd; immers, de plaats op
de beroepsladder bepaalt de sociaal-economische en culturele be-
hoeften van de betreffende persoon; o.i. is met name op dit punt
meer zorgvuldigheid van de producent gewenst dan tot op heden

1) Anderson, N.: Work and Leisure, London 1961. blz.85-86: 'Its cultural manifes-
tations (lower class) are an eager excited and superficial imitation of the real
thing (of the high class)'.

2) Schelsky, Helmut: Die sceptische Generation, DGsseldorf/Koln 1957, blz.360:
De auteur gebruikt hier het begrip 'Freizeitsuchtigkeit'.

3) a.  Kleemeier, R.W.: Aging and Leisure, New York-Oxford 1961: chapter  11:
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'The Nature and Values of meaningful free-time activity' by Robert J.Havig-
hurst, blz.316:

Tijdsbestedi,ig in verband met
Soort Sociale klasse Leeftijdtijdsbesteding Geslacht

mannen vrouwen

lezen upper/middle vrouwen

lower/middle
upper/lower

formele upper/middle beginnende vanaf 60 jaar
organisaties bij  40 tot  70 jr neemt

neemt belangstelling
belangstelling         af

af

informele upper/middle voorkeur geen bepaalde
organisaties tussen 50en 60 voorkeur

jr. voor deze
organisaties

sport upper/middle vanaf 60 jr
scherp
dalende

belangstelling
tuinieren:

moestuin upper/middle vanaf 60 jr
bloemen lower/lower steeds meer
rotstuin lower/lower belangstelling

handenarbeid lower/middle vanaf 60 jr
upper/lower steeds meer
lower/lower belangstelling

televisie lower/middle
upper/lower
lower/lower

vissen lower/middle mannen
upper/lower

fannilie-,

vrienden- lower/lower
bezoek

Overigens wordt - aldus Ha··ighurst, blz.318-320 - de tijdsbesteding meer
bepaald door persoonlijke interesse dan door sociale klasse, geslacht of
leeftijd.  Met name speelt een belangrijke  rol de vraag of de persoon sterk
gebonden is door zijn verrichte arbeid. Indien dit zo is, dan is de tijdsbeste-
ding zeer moeilijk buiten deze sfeer te brengen.

b.  Heron, A.: Preparation for retirement:  a new phase in occupational develop-
ment, in: Occupational psychology,   nr.1-2, London, January/April   1962,
blz.21. Heron stelt, dat volgens Burgess de (toekomstige) aanpassing van de
bejaarden groter is, naarmate men een hoger geklasseerd beroep heeft.

c. Birren, James E.: Handbook of aging  and the individual. psychological  and
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veelal betracht wordt 1).
c) p e r s o o n l i j k e i n t e r e s s e, zowel van producent  als van consu-

ment; de producent zal zich overigens veelal meer richten naar de
smaakvan de client dan naar eigen interesse; de persoonlijke inter-
esse wordt scherp bepaald door opvoeding en reeds opgedane erva-
ring 2); opvoeding en ervaring op hun beurt zijn weer van grote in-
vloed  op de emotionele leerblokkade  van de betrokken personen  3).

C.De problematiek der tijdsbesteding, beschouwd
vanuit het oogpunt der maatschappij

Het moge duidelijk  zijn,  dat  het  voor een evenwichtige tijdsbesteding
noodzakelijk is, dat al de hierboven besproken factoren met elkaar
harmonioren. Gezien de ingewikkeldheid van zowel de maatschappij
als de persoon zelf, moge het geen verwondering wekken, dat er een
permanente disharmonie in de tijdsbestedingspatronen dreigt.

Het valt niet te ontkennen,  dat de vrije-tijdsbesteding pas als sociaal
probleem tot uitdrukking gekomen is in een maatschappij die geken-
merkt is door een relatief grote stoffelijke welvaart. Vercruysse's
stelling, dat de bezorgdheid om 'de ervaring van vrije tijd als leegte'
pas zin krijgt tegen de achtergrond van de overtuiging, dat een maxi-
male welvaart en een ideale verdeling daarvan bereikt zijn 4), is vol-
gens ons echter te extreem gesteld. Immers, een ideale verdeling van
de welvaart is objectief niet vast te stellen, daar teveel subjectieve
interpretaties mogelijk zijn. Afgezien van deze subjectieve interpre-
taties is het een onweerlegbaar feit, darin de z.g. 'rijke landen' een

biological aspects, Chicago 1959: chapter XX11: The use of time and energy,
by John E. Anderson, blz.794: Volgens Anderson hangt de tijdsbesteding af
van persoonlijke voorkeur, vroeger opgedane ervaring, opvoeding en de so-
ciaal-economische, culturele status.

d.  Loo, K.J.M. van de: Bejaard zijn en bezig zijn. in: Bejaardenwerk,  jrg.9, nr.4.
juli/augustus 1963, blz.113. De persoonlijke weerstanden, die bij de onder-
scheiden creativiteitsvormen optreden (expressief, produktief, artistiek)
worden 'mental-blocks' genoemd. Deze mental-blocks worden onderscheiden
in:

1. Emotionele blokkades: Deze vinden hun grond in de vrees fouten te maken
of een figuur te slaan.

2. Leer-blokkades:  Ik ben te oud om te leren (de volkswijsheid zegt andersl).
1) Zie de interpretaties inzake buurthuiswerk,  C/O  sec.   e.d.  van het Ministerie

van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Voor de doorsnee-burger, ja
zelfs voor de zogenaamde deskundigen, te weten de buurtwerkleiders, zijn deze
soort activiteiten bijna niet te 'vertalen'.

2) Kleemeier, R.W.: Aging and Leisure, New York-Oxford 1961, chapter 11
3) Loo, K.J.M. van de: Bejaard zijn en bezig zijn, in: Bejaardenwerk, jrg.9, nr.4,

juli/augustus 1963, blz.113
4) Vercruijsse. E.V.W.: Vrije tijd, een onzekere of beperkte vrijheid. in: Wijsge-

rig Perspectief, jrg.3, nr.6, juli 1963, blz.287 e.v.

403



vrije-tijdsproblematiek naar voren  komt.  In deze industrieel  hoog ont-
wikkelde gebieden is onder invloed  van de steeds voortschrijdende me-
chanisatie een arbeidstijdverkorting mogelijk geworden met als ge-
volg, dat de netto vrije tijd is toegenomen 1). Blijkbaar  is het besteden
van de tijd, waarin niet meer gewerkt behoeft te worden, een sociaal
probleem geworden. vdor relatief korte tijd, toen er nog geen sprake
was van betrekkelijk grote welvaart, was het normaal om op zo vroegmogelijke leeftijd te gaan werken en dit vol te houden tot men hiertoe
niet meer in staat was. Voor het aankweken van liefhebberijen of hob-by's was uiteraard praktisch geen tijd. Door de toegenomen vrije tijd
is men echter tot de ontdekking gekomen, dat men, door het ontbreken
van liefhebberijen als het ware voor een leegte geplaatst is die moei-
li jk op te vullen  is, daar echte liefhebberijen slechts langzaam tot ont-
plooiing te brengen zijn. Het is daarom hoogst belangrijk vroegtijdig
een interesse voor hobby's aan te kweken 2)o

Een maatschappelijk strijdpunt 3) inzake de te volgen politiek om
deze interesse-ontwikkeling te stimuleren, is de vraag of deze hobby-
beoefening al dan niet buiten huiselijk verband moet geschieden.  In  het
ene geval krijgen apart te creeren organisaties op het terrein van de
volksontwikkeling een groot werkgebied, hetgeen consequenties kan
hebben voor buurthuizen, wijkcentra  e.a.;  in het andere geval  zal  deze
beinvloeding veel omzichtiger en indirecter moeten geschieden, omdat
dan de liefhebberijen in huiselijke kring beoefend zullen worden, het-
geen gevolgen inhoudt voor de communicatie tussen ouders en kinde-
ren. Op deze strijdvraag zullen wij verderop nader ingaan.

De grote moeilijkheid bij deze hobby-ontwikkeling is, dat deze sti-
mulering moet geschieden door een maatschappij die gebaseerd is op
het beginsel dat alleen arbeid waardevol is. Het begrip arbeid wordt
geidentificeerd  met de begrippen  tijd en geld 4 ). In een op dergelijke
waarderingen gebaseerde maatschappij is het uiteraard verbazend
moeilijk om aan tijdsbestedingen buiten de arbeidssfeer waarde toe te
kennen. Dit neemt echter niet weg dat het noodzakelijk is om aan de
vrijetijdsbestedingen een maatschappelijk gewaardeerde inhoudsvolle
functie  toe te kennen 5). Alleen de creatie van een dergelijke functie

1)  Anderson,  N.:  Work and Leasure,  London 1961, biz.22  e.v.
2)  Reichard, S.: Aging and personality.  New  York 1962: chapter 5: Adjustment to

retirement, by Florine Livson, blz.170
3) De verhouding tussen maarschappelijk werk en cultureel werk.  1957; Samenvat-

ting van de gedachtenwisseling bij het tweede overleg op 16 en 17 mei, blz.373
4) Birren, James E.: Handbook of aging and the individual, psychological and bio-

logical aspects, Chicago 1959: chapter XXII: The use of time and energy, by
John E.Anderson. blz.791

5) Tartler,   R.: Die Altersfrage, soziale Aufgabe der Gegenwart, Bad Hornburg1959, blz.22
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zal de vrijetijdsproblematiek voor de maatschappij kunnen opheffen.
Wanneer de maatschappij hierin niet slaagt, mag men er ook niet

over verwonderd zijn, dat met name de adolescenten als groep met
voel vrije tijd provo's worden  en dat gepensioneerden alleen een pres-
siegroep vormen   1) om grotere stoffelijke welvaart te bereiken.  Im-
mers, het begrip stoffelijke welvaart is blijkbaar een begrip, dat door
onze huidige maatschappij positief gewaardeerd wordt.

De problematiek gezien vanuit het gezichtspunt der maatschappij is
dus gelegen in het feit, dat een maatschappelijk positieve waardering
opgebouwd zal moeten worden voor die tijdsbestedingen welke buiten
de arbeidssfeer gelegen zijn. Deze waardering zal er moeten komen
op straffe van het spontaan tot ontwikkeling brengen van maatschappe-
lijk negatieve reacties  bij die groepen die over een relatief grote vrije
tijd kunnen beschikken. Dit houdt een mentaliteitsverandering in, waarin
met name de sociale pedagogiek een grote bijdrage dient te leveren.

D. Beschouwt de bejaarde de tijdsbesteding zelf als
een probleem?

Helaas ontbreken ons de gegevens om hier een direct concreet ant-
woord op te geven. Een groots opgezet onderzoek zou hier mogelijk
meer inzicht kunnen verschaffen. Uit de ons bekende onderzoekingen
zouden wij echter willen concluderen, dat deze problematiek voor de
bejaarden zelf lang niet zo zwaar ligt als wel uit suggestieve perspu-
blicaties of uit mededelingen van bepaalde vrijwilligersorganisaties
afgeleid zou kunnen worden. Sandt komt met name tot de conclusie, dat
voor de meeste gepensioneerden  de ti jdsbesteding geen groot probleem
vormt. Veel belangrijker voor de aanpassing van de gepensioneerde
aan de nieuwe omstandigheden acht  hij de houding van de vrouw  2).  Uit
een onderzoek te Watergraafsmeer bleek, dat nog geen 10% van de ge-
enqueteerden vond, dat zij te weinig tijdvulling hadden 3). Pollock
kwam tot de conclusie, dat voor nog geen 4% der bejaarden de :pro-
blematiek der verveling' bestond. Volgens hem waren  voor de meesten
der bejaarden echte problemen: geldzorgen, angst voor ziekte  en  het
zich aangewezen weten op charitatieve organisaties 4).

Terzake de tijdsbesteding constateerden wij uit ons sociografisch
onderzoek een zekere cultuurarmoede, maar deze soort armoede werd
door de bejaarden zelf niet als probleem ervaren.

1) Pollock, Friedrich: Der alte Mensch in unserer Zeit, Stuttgart 1958, blz.126
2) Sandt, M.A. van de: Onderzoekingen betreffende oudere werknemers en het pen-

sionerings*raagstuk, in: Sociale Wetenschappen, jrg.7, nr.2, 1964, blz.131
3) Gilhuis. C.: Pastorale zorg aan bejaarden. Kampen 1956. blz.222
4) Pollock, Friedrich: Der alte Mensch in unserer Zeit, Stuttgart 1958, blz.123
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Als algemene conclusie moge gelden, dat slechts een betrekkelijk
klein deel der bejaarde groepering de tijdsbesteding als problematisch
onderkent  1). De oorzaken  van deze problematiek zullen wij aan een
nadere beschouwing onderwerpen.

De oorzaken der tijdsbestedingsproblematiek zoals
die zich bij de bejaarden zelf openbaart

Heron 2) meent, dat door de voortdurende 'struggle for  life'  de  mens
geen tijd heeft gehad om buiten zijn werktijd bepaalde bezigheden te
verrichten. Randa113) ziet in de vroeger zeer lange werktijden de ver-

klaringdat de mensniet geleerd heeft een bepaald vrijeti jdsbestedings-
patroon teontwikkelen; Oldendorff 4 ) wijst  erop, dat de niet-bezittende
klasse vroeger eenvoudigniet over een bepaalde vrije tijd kon beschik-
ken. Oldendorff wenst de ontstane lacune in het tijdsbestedingspatroon
op te heffen door middel van bepaalde steun en leiding, te geven door
daartoe bevoegde instanties en personen.

Zij, die steun en leiding moeten geven aan hen die nu reeds met dat
probleem zitten, zullen echter kennis moeten hebben van de algemene
structuur van de betreffende groep, omdat de te nemen sociaal-peda-
gogische maatregelen - willen deze maatregelen althans effect resul-
teren - afgestemd moeten zijn op deze structuur.

Ook onze ervaring leert, dat de problematiek voor die bejaarden,
waarvoor de tijdsbesteding een probleem is, veroorzaakt wordt door
het feit, dat men in zijn actieve periode niet geleerd heeft liefheb-
berijen te ontwikkelen, omdat hiervoor te enen male de tijd ontbrak.
Wij moeten hierbij wel bedenken, dat de 'economie van de overvloed'
slechts bereikt is, doordat de maatschappij op arbeid, produktie en
geld gericht is 5). Anderson stelt zelf dat in de Verenigde Staten, waar
de economie van de welvaart het verst gevorderd is, nu reeds tegen-
over  elke  8 uren arbeid  11 uren netto-vrije-ti jd staan.  In de toekomst
zal dit zelfs 7 uren arbeid tegenover 16 uren vrije-tijd worden. Die-
genen die nu niet leren, buiten de arbeidssfeer om, een liefhebberij te

1) In absolute getallen betekent dit o.i. voor de hedendaagse Nederlandse situatie
nog altijd een problematiek voor ongeveer 85.000 bejaarden.

2)  Heron, A.: Preparation for retirement:  a new phase in occupational development,
in: Occupational psychology,  nr.1 -2, London, January/April 1962, blz.2

3) Kaplan, Jerome: Das Alter als soziales Problem, Zurich 1956: Vorwort  von
Ollie A.Randall, blz.10-11

4 ) Oldendorff, A. e.a.: Mens en arbeid, Utrecht 1956, blz.12-13
5)  a.  Kleemeier, R.W. Aging and Leisure, New York-Oxford 1961, blz.9

b. Birren, James E.: Handbook of aging and the individual. psychological and
biological aspects, Chicago 1959: chapter  XXII:  The  use of time and energy,
by John E.Anderson. blz.791

c. Anderson, N.: Work and leisure, London 1961, blz.127
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ontwikkelen, zullen in de toekomst zeer zeker het probleem 'verve-
ling' aan den lijve gaan ondervinden.

Nu reeds betreft dit die bejaarden die het niet-meer-kunnen-arbei-
den  alleen maar als een leegte kunnen ervaren 1). Deze categorie be-
staat hoofdza0kelijk uit mannen, die in hun actieve periode de meer
ondergeschikte functies vervulden en die buiten hun arbeid geen ver-
dere activiteiten ontwikkelden. De bejaardenclubs kunnen met name
voor deze categorie uitkomst bieden 2). Een tweede categorie vormen
de zieke bejaarden, met name de chronisch zieken, waarvoor het wel-
fare-werk een bezigheidstherapie is  3). De derde, meest ontoegankelij-
ke categorie, welke wij de 'psychisch ongrijpbaren' zouden willen
noemen, wordt gevormd door hen, die geen vrede kunnen hebben met
het reeds geleide leven of zij die hun leven zouden willen overdoen,  zij
die verstoord zijn, negatief ingesteld, de ondankbaren, de schuldbe-
wusten, de melancholieke, afhankelijke, angstige typen.

Een sluitende typologie ontbreekt ons helaas. Naar onze mening be-
staat er dringend behoefte om te komen tot een algemeen aanvaarde
typologie, waarin de nu bekende onderscheiden typologieen onderge-
br.acht kunnen worden 4).

1) Siebrecht,  V.:  Auch ake Menschen k6nnen arbeiten, in: Arbeit, Beruf und  Ar-
beitslosenhilfe, nr.5, Stuttgart, 10 Mai 1963, blz.94-95

2)  Kleemeier,  R.W.:  The  use and meaning  of  time in special settings, in: Social
and psychological aspects of aging, edited by Clark Tibbets and Wilma Donahue,
Columbia University. New York/London 1962, blz.913

3) Zonneveld, R.J.van: Bezig blijven: referaat gehouden  op 26 oktober 1957 op de
Studiedag inzake de bezigheidstherapie voor bejaarden in het gebouw voor Kun-
sten en Wetenschappen te Utrecht

4) a. Blihler,  Ch.:  Old  age and fulfilment  of life with consideration of the use of
time in old age, in: Vita Humana, vol.4, nr.3, 1961, blz.130-131
Charlotte BUhler onderscheidt twee hoofdgroepen, n.1. de aangepasten, d.w.z.
zij die in hun relatie met de maatschappij niet problematisch zijn enerzijds,
en de onaangepasten, d.w.z. zij die in hun relatie met de maatschappij wel
problemen oproepen anderzijds.
De 'aangepasten' zijn zij die tevreden zijn met hun geleide leven; een sub-
categorie wenst in verband hiermede rust te hebben, terwijl een andere sub-
categorie voortdurend actief bezig blijft. De onaangepasten daarentegen zijn
eensdeels niet tevreden met hun geleide leven (veelal  komt dit doordat  zij  hun
capaciteiten overschatten; tijdens hun actieve periode komt deze ontevreden-
heid niet zozeer naar voren omdat zij steeds hopen de gewenste promotie
alsnog te bereiken), anderdeels is er een categorie die hun leven zouden wil-
len overdoen omdat zij volgens hen van de maatschappij niet de juiste kansen
heeft gekregen (deze zijn ook reeds tijdens hun actieve periode ontevreden).
De onderzoekers Bertalanfly, Schr6ddinger, Toman en Emerson hebben voor
deze twee hoofdgroepen z.EL grondpatronen onderkend: de aangepasten voelen
hun behofften bevredigd, hebben begrip voor eigen beperktheid. kunnen tot
creatieve ontplooiing komen en hebben een interne harmonie. De onaangepas-
ten voelen hun behoeften niet bevredigd, kunnen niet tot creatieve ontplooiing
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E.Mogelijke oplossing der onderkende problematiek

Wij stellen het volgende voorop:
1. Maatschappelijk dient onderkend te warden, dat het ogenschijnlijk

passief-zijn  1)  voor de bejaarden zeer zinvol kan werken, omdat zij
daardoor tijd krijgen voor zelfbeschouwingen of voor de zo nood-zakelijke rust, waartoe zij tevoren niet konden komen. Wij kunnen
ons niet aan de indruk onttrekken, dat het overgrote deel der lid-maten van de maatschappij praktisch alleen 'het-aktief-bezig-zijn'
positief waarderen.

1. Het primaire doel van 'bezig-zijn' is het activeren van de persoon-lijkheidskern 2), waardoor men niet gemakkelijk vervalt tot een
soort plantaardig bestaan. De vraag waaruit dit bezig-zijn moet be-
staan, is naar onze mening een vraag van ondergeschikt belang.
Belangrijk is slechts, dat men bezig is.

Uitgaande van deze vaststellingen zal het aanbeveling verdienen opalle mogelijke manieren - met name denken wij hier aan de publici-teitsmedia  - de gedachte ingang te doen vinden, dat het normaal is,  dat
de bejaarde niet-meer-actief bezig is. Overigens zal het actief houden

komen, overschatten hun capaciteiten en hebben een interne disharmonie.
h <;ilhuis, C.. Pastorale zorg.aan bejaarden, Kampen 1956, blz.91-95: Gilhuis

onderscheidt drie categorieen van bejaarden,  n.1.:
1.  De retrospectief ingestelden: hierop zijn de volgende adjectieven van  toe-

passing: kinds, versuft, dankbaar, ondankbaar, juveniel (deze zijn ergens
blijven steken), opgeruimd (zij die zich bevrijd voelen van het verleden),
melancholiek en schuldbewust.

2. De actueeel ingestelden: dit zijn de eerzuchtigen, levenslustigen, vitalen,
afhankelijken, eigenwijzen, cynischen en patriarchalen.

3.  I)e prospectief ingestelden: de angstigen, zoekenden en verlangenden.
Kennelijk gaat deze onderscheiding terug op de typologie van Fernhout, die
bel.i:irden onderscheidt naar gelang zij in het verleden, heden of toekomst
leven.

Ook bckend is Riesman's typologie, die onderscheidingen maakt naar enerzijds
1:arnl ter (cle vitale bejaarden = the autonomous type; de zich afsluitende be-
garde  = the adjusted  type  en de bejaarde  die na pensionering ineen zakt  =
112  a ·lomic type) en anderzijds validiteit (valide; minder valide; invalide).

D.· auteur Giese onderscheidt de negativistisch ingestelde bejaarde: de be-
jaarde die zichouder voelt worden en de bejaarde die in zelfbeschouwing oud
s# ordt.
Ook memoreert Gilhuis de typologie van Rumke die bejaardencategorieen
onderscheidt naargelang hun reacties i.v.m. doorgebrachte vakanties: de
dankbaren, denu-pas-genietenden, de nooit-tevredenen, de verstoorden en de
nog-hopenden.

h Reichard, S.: Aging and personality,  New York 1962, chapter 5: Adjustment to
retirement, by Florine Livson, blz.168

3 I.00, K.J.M. van de: Bejaard zijn en bezig zijn. in: Bejaardenwerk, jrg.9, nr.4,
juli/augustus 1963, blz.112
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van de persoon z o v e e l m o g e l i j k bevorderd dienen te worden.
Het is frappant, hoeveel auteurs 1) wijzen  op het belang van het

vroegtijdig ontwikkelen van een hobby. Minder vaak, hoewel dit o.i.
tegenwoordig even belangrijk is, wordt erop gewezen, dat voor het
ontwikkelen van activiteiten ruimten nodig zijn. Dit spreekt des te  meer
voor die groep die zich thuis niet kunnen bezig houden, hetgeen nog
geaccentueerd wordt door de huidige woningbouwpolitiek, die met een
minimum aan ruimten een maximaal aantal personen wil huisvesten.
Er zal daarom meer dan tot nu toe aandacht besteed dienen te worden
aan het Ontwikkelen van ruimtelijke accomodatie 2). De hierin te ont-
wikkelen activiteiten kunnen velerlei zijn: gezelligheidsspelen, lezen,
sociaal-culturele bezigheden e.d. 3).

Terugkomende  op onze drie onderscheiden groepen  kan het volgende
gesteld worden:
1.  voor de 'arbeid-geidentificeerden' dienen bejaardenclubs  en  werk-

plaatsen in het leven geroepen te worden; op deze clubs en werk-
plaatsen komen wij nog terug;

2. voor de 'chronisch zieken' dient het welfare-werk krachtig gesti-muleerd te worden;
3. voor de psychisch-ongrijpbaren dient o.i. een speciale groepswer-

ker aangesteld te worden; in tegenstelling tot Kaplan, die in principe
een  groepswerker  voor alle bejaarden wil inzetten  4 ), zouden wij
een groepswerker alleen voor deze groep op zijn plaats vinden.

Ook de nu-nog-niet bejaarden dienen, menen wij, gestimuleerd teworden om later geen slachtoffer van de verveling te worden.  Wij vra-
gen  ons  af, of in schoolverband   niet een verplicht vak 'tijdsbesteding'ingevoerd kan worden. Afhankelijk van het type school zal dit vak
variaties kunnen vertonen. Wij denken hier aan handenarbeid, vrije
expressie, toneel, declamatie enz. Naast alle intellectualistisch inge-
stelde vakken zou dit vak een welkome afwisseling kunnen zijn, waar-

1) a.  Bruning, H.A.M.: Kruisverenigingen en bejaardenvraagstuk, in: Katholieke
Gezondheidszorg, jrg.32, nr. 1, januari 1963, blz.9

b. Siebrecht,  V.:  Auch alte Menschen k6nnen arbeiten, in: Arbeit, Beruf und  Ar-
beitslosenhilfe, nL5, Stuttgart, 10 Mai 1963, blz.94

c. Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg: Richtlijnen Lunteren, 1963, blz. 15
d. Thompson, W,E. and G.F.Streib: Meaningful activity in a family context, in:Social and psychological aspects of aging, edited by Clark Tibbets and Wilma

Donahue, Columbia University, New York/London 1962, blz.910
e. Reichard, S.: Aging and personality, New York 1962: chapter 5: Adjustment

to retirement, by Florine Livson, blz.170
2) Broese van Groenou,  W.:  Over de bouw van vrije-tijds-centra, in: De Schalm,

jrg.20, nr.4 en 5, 1963, blz.274-282
3 ) Loo, K. J.M. van de: Bejaard zijn en bezig zijn, in: Bejaardenwerk, jrg.9, nr.4,

juli/augustus 1963, blz.112
4 ) Kaplan, Jerome: Das Alter als soziales Problem, Zurich 1956, blz.139
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van men zijn leven lang plezier kan blijven ondervinden.
Diegenen die echter nu reeds hun schoolperiode achter de rug heb-

ben zouden hulp moeten krijgen in de vorm van zeer vroegtijdige pen-
sioenvoorbereiding. Bij voorkeur zou dit moeten geschieden vanuit het
centrale instituut, bepleit in de voorgaande paragraaf van deze studie.
Indien echter het vak 'tijdsbesteding' op de scholen ingevoerd zou wor-
den, zal na verloop van tijd dit onderdeel van de pensioenvoorberei-
ding kunnen vervallen 1).

Het is niet zo zeer belangrijk, welke vorm de tijdsbesteding concreet

moet hebben. Veel belangrijker is het klimaat, waarin en de omstan-
digheden waaronder men bezig is. Elke vorm van patronage moet hier
vermeden worden, hetgeen het best gegarandeerd wordt door de be-
jaarden op zijn minst te laten medebeslissen hoe de concrete tijds-
besteding zal zijn 2).

Indien de niet-bejaarden primair hun werkterrein vinden in het
scheppen van de ruimten en het mogelijk maken van activiteiten door
hiervoor fondsen bijeen te brengen, dan hebben zij reeds een overladen
programma. De bejaarden moeten als zelfstandige leden der maat-
schappij in staat geacht worden hun eigen activiteiten tot ontwikkeling
te brengen en hebben aan de programmering van deze activiteiten ook
hun handen vol. Als op deze wijze een werkverdeling tot stand zou ko-
men tussen bejaarden en niet-bejaarden, dan zou het door Siebrecht
geuite verwijt, dat de niet-bejaarde meent dat de innerlijke leegte van
de bejaarde met geld goedgemaakt kan worden, niet opgaan 3).  De span-
ning tussen bejaarde en niet-bejaarde in dezen wordt o.i. niet ver-
oorzaakt door het feit, dat de niet-bejaarde tracht met geld deze pro-
blematiek op te lossen, maar doordat aan de min of meer grote bedra-
gen die men ter beschikking stelt het recht van patronage ontleend
wordt!

In dit verband  is het zinvol globaal te onderzoeken,  wat aan de tijds-
bestedingsproblematiek tegenwoordig gedaan wordt:
a) Indien men de ontwikkeling van de ruimtelijke accomodaties beziet

in het kader van het buurthuiswerk, opbouwwerk, wijkcentra en
dorpscentra, kan menniet aande indruk ontkomen, dat deze accomo-

1 ) Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg: Richtlijnen Lunteren, 1963, blz.15.
Wij zijn het in verband hiermede eens met de minderheid der aanwezigen, die
in Lunteren in 1963 stelden, dat men voorzichtig moet zijn met de pensioen-
voorbereiding, omdat zij vervallen kan als in het normale opvoedings-  en scho-
lingsproces adequate tijdsbestedingsvormen worden aangeleerd.

2) Medebeslissen is werkelijk medebepalend zijn. Hieraan is niet voldaan als een
minderheid van bejaarden in een bepaalde bestuursformatie volgens het demo-
cratisch principe door de meerderheid van niet-bejaarden gebonden wordt.

3) Siebrecht,  V.:  Auch alte Menschen k6nnen arbeiten. in: Arbeit. Beruf und  Ar-
beitslosenhilfe, nr.5, Stuttgart, 10 Mai 1963, blz.94: 'Man glaubt alles mit Geld
ausgleichen zu k6nnen und kennt nicht die Not der inneren Leere . . . . .

410



datie meer gericht is op de jeugd dan op de bejaarden 11.
b) De contacten met de bejaarden vanuit hun arbeidsmilieu, waarin zij

zoveel jaren van hun leven hebben doorgebracht, worden min of meer
incidenteel onderhouden; van een algemene lijn in dezen is geen
sprake 2).

c) De activiteiten, die men op nationaal niveau ontplooit, blijken zich
bij nadere bestudering te concentreren om de volgende vraagstel-
lingen:   moet de tijdsbesteding  al dan  niet in georganiseerd verband
geschieden? Wie behoort hierbij de leiding op zich te nemen?

d) De acriviteiten op regionaal niveau concentreren zich op bejaarden-
gymnastiek, lectuurvoorzieningen, bejaardenwerkplaatsen, bejaar-
denclubs, welfare-werk en 'friendly visiting'. Wij zullen op deze
activiteiten nog nader ingaan.

Wij moeten aldus  tot de conclusie komen. dat onze wensen op het
terrein  van de tijdsbesteding nog  lang niet gerealiseerd  zijn,  t.w.:
1. de tijdsbesteding buiten de arbeidssfeer om, als maatschappelijk

zinvol erkennen;
2-het passief-zi jn  bij de bejaarden als maatschappelijk zinvol onder-

schrijven;
3. door de niet-bejaarden primair fondsen laten verwerven om ruim-

ten te creeren;
4. de reeds-bejaarden primair een eigen tijdsbesteding laten bepalen;
5. maatschappelijke erkenning van het feit, dat de bejaarden geen ho-

mogene groep vormen; hierbij behoort speciaal aandacht geschonken
te worden aan:
- de arbeidsgeidentificeerde bejaarde;
- de (chronisch) zieke bejaarde;
- de psychisch ongrijpbare bejaarde (introductie van een groeps-

werker) 3).
6. het invoeren van het vak 'tijdsbesteding' op de onderscheiden lage-

gere school-typen;
7. een goede pensioenvoorbereiding.

F.Het organisatorisch kader waarin de onderkende
doeleinden verwezenlijkt (moeten) worden

Bij bestudering van het gewenste organisatie-patroon van de tijds-
besteding blijken verschillende stromingen opgeld te doen. Wij zullen

1)  Broese van Groenou,   W.:  Over de bouw van vrije-tijds-centra,  in: De Schalm,
jrg.20, nr.4 en 5, 1963, blz.274-282

2) bandt, M.A: van de: Onderzoekingen betreffende oudere werknemers en het pen-
sioneringsvraagstuk, in: Sociale Wetenschappen, jrg.7, nr.2, 1964, blz.133

3) Kaplan, Jerome: Das Alter als soziales Problem, Zurich 1956, blz.169-170
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trachten enige ordening in deze onderscheiden meningen te brengen.
Wij onderscheiden twee hoofdrichtingen:
1.  Zij die de tijdsbestedingniet wensen te organiseren maar deze tijds-

besteding willen overlaten aan het vrije initiatief van de Afzonder-
lijke personen.

2. Zij die wel een bepaalde organisatie voorstaan. Deze groep kunnen
wij weer onderverdelen in een groep die deze organisatie zuiver
beroepsmatig wil oplossen, en zij die de organisatie door niet-be-
taa]de krachten wil laten klaren. Bij de niet-betaalde krachten komt
dan de strijdvraag naar voren, of men de leiding van de organisa-
tie in handen moet leggen van bejaarde of niet-bejaarde vrijwilli-
gers.

Wij zullen al deze mogelijkheden systematisch nagaan en trachten
hierna tot bepaalde conclusies te komen. De volgende vaststellingen
nemen wij als uitgangspunt:
1. De tijdsbesteding buiten de arbeidssfeer is het in volle vrijheid be-

steden van menselijke energie. De consequentie van dit uitgangspunt
is, dat deze tijdsbesteding ongedwongen verloopt. De hieruit voort-
vloeiende liefhebberijen kunnen dan ook niet afgedwongen worden,
met als gevolg dat de eventueel te organiseren tijdsbesteding alleen
maar een uitnodigend karakter kan hebben  1); elke afgedwongen
tijdsbesteding zal daarom verhinderd dienen te worden.

2. De ongedwongen tijdsbesteding wordt sterk beinvloed door de in het
gezin ontwikkelde gedragspatronen. De gedragspatronen van het
gezin worden sterk bepaald door het betreffend milieu, dat op zijn
beurt weer beinvloed wordt door gewestelijke, nationale en inter-
nationale cultuurpatronen, afhankelijk van tijd en plaats 2). Een uit-
vloeisel van deze bepaaldheid van de tijdsbesteding is hierin gele-
gen, dat er bij de organisatie van de tijdsbesteding terdege rekening
gehouden zal moeten worden, voor wie wij deze tijdsbesteding orga-
niseren. Inzicht in en invoelend vermogen van het betreffende mi-
lieu zijn dringende eisen.

3. Er zal rekening mee moeten worden gehouden, dat de vrijetijdsbe-
steding beinvloed wordt door de demografische verhoudingen en de
woonwijze  van de betreffende groep  3).

Wij achten dit uitgangspunt daarom zo relevant, omdat, wanneer be-
sloten wordt dat de tijdsbesteding werkelijk georganiseerd  moet  wor-

1) Loo, K.J.M. van de: Bejaard zijn en bezig zijn, in: Bejaardenwerk, jrg.9. nr.4,
juli/augustus 1963, blz.112

2) Thompson, W.E. and G.F. Streib: Meaningful activity in a family context, in:
Social and psychological aspects of aging, edited by Clark Tibbets and Wilma
Donahue, Columbia University, New York/London 1962, blz.906

3) Streur,  J.F.: De georganiseerde tijdsbesteding de bejaarden, in: Tijdschrift
voor Maatschappelijk Werk, jrg,ll, nr.21, 5 c nber 1957, blz.330
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den, deze beslissing hoogstwaarschijnlijk genomen zal worden voor
bepaalde groepen van bejaarden, met name de alleenstaanden en voor
hen die door hun woonwijze  in hun tijdsbesteding geremd worden.  Ken-
nis van de demografische ontwikkelingstendenzen zal kunnen aangeven,ofde groep alleenstaanden zich op een bepaalde wijze zal ontwikkelen,hetgeen consequenties kan hebben voor de te projecteren ruimtelijke
voorzieningen. Evenzeer is het een bekend feit, dat meer aangepaste
aangenamere woonvormen de zucht naar tijdsbesteding buitenshuis doet
afnemen. Indien wij dus in de toekomst de bejaarden meer aangepaste
woonvormen zouden kunnen aanbieden, zal dit ook zijn weerslag heb-ben op tijdsbesteding buitenshuis.

Het is de vraag, of er uberhaupt wel aan organisatie van vrijetijds-
besteding gedacht moet worden. Overeenkomstig ons uitgangspunt, datdeze soort tijdsbestedingniet dwangmatig mag zijn,  kan men inderdaad
concluderen, dat organisatie van de tijdsbestedingen voor de totale
groep bejaarden als zodanig ongewenst is. Slechts voor zeer bepaalde
groepen, zoals wij hen in het voorafgaande hebben onderscheiden, kandeze organisatie nuttig zijn, maar ons tweede en derde uitgangspuntmaakt ons in dit opzicht ondubbelzinnig duidelijk, dat de eisen die aan
deze organisatie te stellen zijn, niet licht genoemd mogen worden. Dit
vereist enerzijds een terzake kundige aanpak, terwijl anderzijds wat
betreft het invoelend vermogen, hiervoor genoemd, de medebepaling
door bejaarden zelf noodzakelijk geacht moet worden 1).Door het deskundigheidselement erin te betrekken komen wij auto-
matisch tot de vraag, of bij organisatie van de tijdsbestedingen voor
bepaalde groepen bejaarden het beroepsmatige element ingeschakeldmoet worden en zo ja, welke eisen aan dit element dan gesteld moeten
worden. Het antwoord op deze vraag ligt ook weer in het voorafgaandebesloten; immers,in onze maatschappij kan permanente deskundigheids-
inbreng slechts mogelijk zijn via de arbeidsmarkt, hetgeen het be-
roepsmatige element impliceert. Bij de beroepsmatige benadering van
het probleem zal kennis van de demografische en woontechnische ver-
houdingen vanzelfsprekend dienen te zijn. Bovendien is het noodzake-lijk sociologisch geschoold te zijn om de milieubepalende factoren te
kunnen onderkennen. De inbreng van de cultuursocioloog, resp. Soci-
aalpedagoog of orthorelatioloog, de laatste in verband met de samen-
werking met bejaardenorganisaties, zijn hierbij hoogst gewenst.
1) Creyton. J.W.: De tweede helft, blz.128-129: 'De min of meer gedwongen huis-

nijverheid bij georganiseerde vrije-tijdsbesteding van de bejaarden is een te-rugval naar de kostschoolperiode, waar gedwongen en georganiseerd gespeeldmoest worden en waardoor her spel alle essentiole trekken van het spelen ver-
loren had. Alleen wanneer vrijetijdsbesteding minder slecht is dan lethargie,moet het georganiseerd worden,   maar   bij de organisatie moeten de bejaardenzelf betrokken worden.'
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Het blijft in de praktijk uiterst moeilijk de gedachte ingang te doen

vinden, dat enerzijds de bejaarden zelf deze organisatie moeten bepa-
len,  teiwijl men zich anderzijds verzekerd moet weten van een per-

manente deskundige beroepsmatige inbreng. De verklaring voor deze
praktijkmoeilijkheid moet o.i. gezocht worden in historische om-

standigheden.
De traditionele terreinen waarop hulp verleend kan worden,  zijn

door de grotere welvaart ingekrompen met als gevolg dat de vrijwilli-
gersorganisaties zoeken naar nieuwe werkterreinen. Daarbij vergeet
men evenwel dikwijls  -  of is  men  zich niet bewust  -,  dat  in deze  situ-
atie een mentaliteitsverandering van de vrijwilliger gevraagd wordt,
doordat zijn of haar hulpverlenende activiteiten niet meer in de geest
van vanzelfsprekend commandeurschap kan geschieden, maar in een
geest van deemoedigheid: men mag meehelpen iemands nood te leni-
gen. Het behoeft in deze situatie dan ook geen verwondering te wekken,
dat het nieuw ontdekte terrein van de bejaardenzorg (uitdrukkelijk ge-

bruiken wij hier het begrip 'zorg') vele mogelijkheden voor de vrijwil-
ligersorganisaties inhield. De vrouwenorganisaties met name vinden
hier dankbaar emplooi 1). De geest van waaruit veelal gewerkt wordt,
moge onder andere blijken  uit de volgende citaten  2 ).

' Wanneer   men een societeit   wil gaan opzetten, verdient het aanbe-
veling zich ervan te vergewissen, wie men wil uitnodigen en dat de
uitnodiging zo persoonlijk mogelijk geschiedt.  In de rneeste socioteiten
varieert de leeftijd van om en nabij de 70 tot 80 jaar, ofschoon men er
ook ouderen kan aantreffen. Een 90-jarige die nog vitaal is heeft vaak

een bijzonder goed humeur en een scherpe geest, waardoor hij of zij
een graag geziene gast is.' Wij vragen ons af, of de bejaarden zelf
niet kunnen uitnodigen wie zij willen; indien men overigens de uitnodi-
ging wil laten afhangen van een goed humeur, dan richt men zich juist
tot die personen die het minst om contacten verlegen zitten.

'In de meeste gevallen berust de leiding bij een of meer dames die
zelf nog niet tot de bejaarden behoren, ofschoon ook wel oudere heren
en dames leiding geven.' Frappant  is de vanzelfsprekendheid, waarmee

geponeerd wordt wie leiding geeft; de indruk wordt wel sterk gewekt,
dat het leiding-geven door oudere heren en dames louter toeval is in
plaats van een doelgericht beleid. Eveneens treffend is het, dat 'dames
en heren' leiding geven aan . . . . . mannen en vrouwen 11

'Zijndiegenen die met de leiding belast zijn jonger dan de bejaarden,

1 ) Birren, James E.: Handbook of aging and the individual, psychological  and  bio-
logical aspects, Chicago 1959: chapter XXII: The use of time and energy, by
John E. Anderson, blz.791: Auteur wijst  er  op, dat oudere dames veelal in de
vrouwenorganisaties een rol spelen, omdat zij nadat de kinderen het huis ver-
lieten, iets om handen willen hebben.

2) Schenk, J.H.: Societeitswerk voor bejaarden, in: Diakonia, jrg.29, nr.12, decem-
ber 1962, blz.345-346
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dan is er tevens de mogelijkheid met een jongere generatie in contact
te  komen,  aan  wie  men  zijn  lief en leed kwijt  kan.' Wij hebben  in  vrij-
willigersorganisaties wel eens de vraag opgeworpen, hoe men het zou
vinden als een aantal bejaarde mannen en vrouwen zich zouden vere-
nigen met het specifieke doel om bezoeken te brengen aan de dames en
heren van de onderscheiden hulpverleningsorganisaties en hen daarbij
uit t9 nodigen eens voor de dag te komen met het lief en leed van hun
prive-leven. De reacties op deze vraagstelling waren, dat men ofwel
de vraag niet begreep ofwel zich in het 'ootje' genomen voelde. Som-
migen vonden de vraag zonder meer onbeschaamd.. . . . . maar hieruit

werd geen voor de hand liggende conclusie getrokkenl Het begrip 'in-
tegratie' betekent helaas nog dikwijls 'penetratie'.

Een andere leidster (ieder heeft zijn taak) haalt de contributie
op en houdt de presentielijst bij. Wat het programma betreft wordt
volstaan met: gebruikelijke spelen, voorlezen en conversatie, geeste-lijke liederen zingen, film, causerieon, declamaties.' Is het een won-
der, dat bepaalde opzetten inzake tijdsbesteding een bloedarmoedig
bestaan leiden 1)? Typerend is o.i. het commentaar van een bejaarde:
'Ik wil niet voor de tweede maal naar de kleuterschool'. Met name de
sector van het sociaal-culturele werk wordt praktisch geheel van bo-
ven af gedirigeerd zonder de bejaarden als zodanig in de bepaling van
de activiteiten te betrekken. Hoewel de betreffende leidinggevende per-
sonen of instanties hoog opgeven van het enthousiasme van de deelne-
mers,  is dit aantal deelnemers in kwantitatief opzicht van zo weinig
betekenis, dat niet gesteld kan worden, dat het sociaal-culturele werk
ten behoeve van bejaarden bij de bejaarden zelf aangeslagen is. De er-
varing hier en elders bevestigt overigens, dat georganiseerde tijds-
besteding alleen slaagt, wanneer men de bejaarden zelf het tijdsbe-
stedingspatroon laat bepalen 2). Helaas blijkt een dergelijke constate-

1) Groot-van Vonderen, B. de en P. Baars: Cultureel en creatief werk met bejaar-
den, in: Sociaal Contact, jrg.6, nr.12, april 1958, blz.311-316: Vermeld wordt.
dat de vijf instellingen voor maatschappelijke zorg in Rotterdam (t.w. Humani-
tas, Gereformeerd Maatschappelijk Werk, Interparochieel Centrum, Contact-
sectie Sociale Arbeid. Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers plus het Rotterdams
Centrum voor sociaal-cultureel vormingswerk) in heel Rotterdam een groep van
ongeveer 30 bejaarden en leidsters bij elkaar hebben gekregen, waarmee men
via georganiseerde tijdsbesteding sociaal-cultureel vormingswerk bedreef.
Niettegenstaande het enthousiaste verslag kunnen wij hier onmogelijk een grote
belangstelling uit lezen en weer vragen wij ons af: 'Waarom zijn de bejaardenzelfvia hun organisaties of uit hoofde van hun representanten-zijn van de groep
bejaarden nier uitgenodigd?'

2) a. Rooryck, A.A.C.: Het individueel en sociaal belang  van een bezigheid  voorbejaarden, uitgave: Labor, Brussel 1959. blz.29: Met name in Belgid heeft
men vanafde eerste aanzet van bejaardenclubs, de Bonden voor gepensioneer-
den hiervan de leiding gegeven.

b. Kaplan, Jerome: Das Alter als soziales Problem, Zurich 1956, blz.25-33: Het
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ring voor bepaalde vrijwilligersorganisaties moeilijk te accepteren  1).

In het licht van bovenstaande beschouwingen trekken wij de volgende
conclusies:
1. Voor speciale groepen bejaarden (arbeids-ge identificeerden, de

chronisch zieken en de psychisch-ongrijpbaren) zal het wenselijk
zijn een tijdsbesteding te organiseren.

2. De pijlers 2) van deze organisatie-opzet zijn:
a. de bejaarden zelf via hun organisaties;
b. de 'historische' vrijwilligersorganisaties;
c. het deskundige beroepsmatige element.

3. a. De bejaardenorganisaties 3) hebben primair ten doel zelf de ac-
tiviteiten te organiseren en te leiden.

Senior Adult Community Center, een filiaal van het Hodgson Community Cen-
ter heeft de ervaring opgedaan, dat de clubactiviteiten alleen succes hadden,
wanneer men er de bejaarden zelf in betrok (drie clubs met een ledental van
enkele honderden groeiden in drie jaar tijd naar 35 clubs met 3.000 leden,
terwijl in de periode 1950/1955 aan die bejaarden die clubactiviteiten ontwik-
kelden geen psychiatrische hulp meer gegeven behoefde te worden, hetgeen
o.i. een ondersteuning is van onze gedachten om t.b.v. de zogenaamde psy-
chisch-ongrijpbare bejaarden een groepswerker aan te trekken ter ontplooi-
ing van activiteiten.

c. Munnichs, J.M.A.: Bezigheden voor bejaarden, in: Katholieke Bejaardenzorg,
jrg.5. nr.3, mei 1959. blz.49-50: Munnichs geeft hier een verslag van het
U.N.0.-Seminar te Konigswinter. gehouden in 1958, op welk Seminar gepleit
werdom de bejaarden zelfde leiding te geven  bij de opzet van bejaardenclubs.

d. Munnichs, J.M.A.: Bejaardenhulp: De bejaardensocieteit, in: Katholieke Be-
jaardenzorg, jrg.5, nr.4, juli 1959, blz.89-90: Munnichs bepleit, dat de be-
jaarde zelf de leiding moet nemen bij bejaardenclubs.

1) Streur, J.F.: De georganiseerde tijdsbesteding van de bejaarden, in: Tijdschrift
voor Maatschappelijk Werk, jrg.11, nr.21, 5 december 1957, blz.330

2) Een zeer goede instructieve handleiding is uitgegeven door de Contactsectie
Bejaardenzorg, uitgaande  van de Raad  voor de herderlijke  zorg  van de algemene
Diakonale Raad der Nederlandse Hervormde Kerk, getiteld 'Societeit  voor oude-
ren', 1962. In dit boekje wordt ook o.i. terecht stelling genomen tegen de be-
jaardenuitstapjes op kosten van prive-autobezitters, omdat de bejaarden hier-
door afhankelijk worden van de welwillendheid van prive-personen. Aangeraden
wordt,  dat de bejaarden hier zelf voor sparen, of dat op sociaal-culturele indi-
catie subsidie aangevraagd wordt ter dekking van de kosten. Opvallend is echter,
dat deze toChtjes toch elk jaar opnieuw weer geboren worden.
Het 'Comite Tocht Ouden van Dagen' in de plaats 'N' schrijft d.d. 22 mei 1965
in een bedelbrief aan autobezitters (ook via de biofcoop wordt door dit comite
een beroep gedaan op de milddadigheid): 'Het Comite is voornemens een bezoek
te brengen aan de Dierentuin Blijdorp te Rotterdam. Ook bij minder goed weer
hebben d e o u d j e s (sic) onderdak' enzovoorts. Pikant  is,  dat in voorgaande
jaren deze oudjes na thuiskomst nog een gezamenlijke rondedans op de marla
uitvoerden, tot groot vermaak van de jeugd en de kijkgrage volwassenen.

3) Streur. J. F.: De georganiseerde tijdsbesteding  van de bejaarden, in: Tijdschrift
voor Maatschappelijk Werk, jrg.11, nr.21, 5 december 1957, blz.333
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b.  De 'historische' vrijwilligersorganisaties hebben primair ten doel
middelen te vergaren om daarmee de noodzakelijke ruimten tot
stand te brengen.

c. Het deskundige beroepsmatige element heeft tot taak zowel de
organisaties van bejaarden als niet-bejaarden een juiste voor-
lichting te geven inzake de door hen opgenomen taken.  Deze  voor-
lichting zal zowel moeten liggen op demografisch, technisch,  cul-
tuur-sociologisch als sociaal-pedagogisch niveau.

d. De diensten van een speciaal opgeleide groepswerker zijn zeer
gewenst ter benadering van de z.g. 'psychisch-ongrijpbare' be-
jaarden.

G.Tijdsbesteding op regiondal niveau

1.  Bejaardengymnastiek
Het is langzamerhand gemeengoed geworden, dat gymnastiek niet

alleen een noodzakelijk en goed schoolvak is, maar dat het ook voor
volwassenen en bejaarden bijzonder Lelangrijk is  zich door gymnastiek
lichamelijk in goede conditie te houden 1). Veel immobiele bejaarden
zouden volkomen mobiel gebleven zijn, als zij meer aan gymnastiek
gedaan hadden. Vooralsnog kunnen wij helaas niet vaststellen, dat in
ons land de bejaardengymnastiek systematisch geintroduceerd wordt,
maar  er zijn tekenen  2)  die  er op wijzen, dat hier de meer vereiste
aandacht aan besteed gaat worden.

2. Lectuurvoorziening
De lectuurvoorziening zouden wij de pendant willen noemen van de

bejaardengymnastiek. Immers gymnastiek bevordert de lichamelijke
gezondheid; het eigene van het lezen bestaat in het actief houden van de
geest 3).

Volgens het rapport 'Bejaard-zijn in Amsterdam' speelt naast het
boek en de krant ook het tijdschrift een rol, zij het in geringere mate.
In tegenstelling tot de niet-bejaarde, waarvan 13% belangstelling had
voor het tijdschrift, hadden van de bejaarden slechts 8% hiervoor in-
teresse. De oorzaak van deze geringere belangstelling zou echter ge-
legen zijn in de slechte financiole positie van de bejaarde. Het zal

1 ) Creyton, J.W. : De tweede helft, blz.104: Een 50/60-jarige turner is meer waard
dan een ongetrainde 30/40-jarige.

2)  Zie  de in opdracht  van de Nederlandse Federatie voor Bejaarden samengestelde
instructiefilfn en ander voorlichtingsmateriaal.

3> Lavelle, L.: La parole et l'ecriture, Paris 1947, blz.235: 'Je ne demande 8 un
que d'exercer mon esprit en lui donnant dans l'instant son libre jeu'.
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dienstig zijn bij de organisatie van het gehele bejaardenwerk aandacht
te schenken aan de lectuurvoorziening 1).

Indien wij onze praktilk van de bejaardenclubs nagaan, valt het ons
op, dat de vrouwen meer belangstelling voor lezen hebben dan de man-
nen 2).

tvenmin als bij de gymnastiek kunnen wij bij de lectuurvoorziening
tot de conclusie komen, dat deze voorziening systematisch onder de
aandacht van de bejaarden gebracht wordt. De betreffende initiatieven
geschieden veelal te hooi en te gras, afhankelijk van de interesse der
initiatiefnemers.

3. Bejaardenwerkplaatsen
Blijkbaar bestaan er bij de opzet van deze werkplaatsen twee syste-

nnen.

a. Men tracht de werknemers reeds tijdens de actieve periode aan de
werkplaats te binden. Dit systeem wordt toegepast bij de A.K.U.
(60% gepensioneerden werken daar nog op de zogenaarnde hobby-
werkplaats)  en  bij de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde'  te
Vlissingen. Men is tot dit systeem gekomen, omdat de ervaring ge-
leerd heeft, dat alleen diegenen blijven die in hun diensttijd bij de
onderneming reeds kennis maakten  met de hobby-werkplaats  3).  Op
grond van deze ervaring mag o.i. geconcludeerd worden, dat deze
soort hobby-werkplaatsen zich bij de bejaarden nauwelijks in enige
belangstelling van betekenis kunnen verheugen.

b.  Zij die geen hobby hebben en met hun ziel onder de arm lopen,  moe-
ten vanuit het bedrijf, waarvoor zij hun leven lang gewerkt hebben,
aan bezigheden geholpen worden. Dit ongetwijfeld nobele motief ligt
ten grondslag aan de door Prof. Roeterink te Eindhoven gestichte
cooperatieve werkgemeenschap 'Sterk  door werk', terwijl hierdoor
beinvloed zijn de werkplaatsen te Woerden, Utrecht, Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag, Haarlem en Dordrecht 4). Of deze opzet meer
aanspreekt mag, dachten wij, betwijfeld worden. De Eindhovense
opzet had vier jaar nodig (1959-1963) om tot 200 deelnemers Uit te
groeien, niettegenstaande het feit dat Philips N.V. een wereldcon-
cern is  an in Eindhoven zelf de grootste werkgever is. Deze geringe
belangstelling behoeft o.i. geen verwondering te wekken, omdat niet-
tegenstaande het feit, dat Prof. Roeterink spreekt over een 'intelli-

1) Katholiek Bibliotheek Centrum: De oudere  mens  en zijn lectuur, Utrecht  1963,
blz.56

2)  Kleemeier, R.W.: Aging and Leisure, New York/Oxford 1961, blz.316
3) Tesselhof. P.: Hobby-werkplaats A.K.U.. in: De Bejaarden. Hilversum. nr.9„

september 1963, blz.173
4)  Schoondergang, mevr, ·A.H.: Sterk door Werk: de cooperatieve werkgemeenschap

te Eindhoven, in: Tijdschrift voor Ziekenverpleging. Amsterdam. 1 juni 1963,
nr.11, blz.335
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gente hobby-beoefening', de resultaten afgewogen worden   aan   de

hoogte van het driemaandelijkse voorschot op het winstaandeel van
de betrokken deelnemers. Wij kunnen met volledige erkenning van
het eerlijke motief, niet enthousiast worden voor deze soort tijds-
besteding, die in feite een verkapte arbeidsprestatie is. Met de toe-

neming der welvaart zien wij deze werkplaatsen verdwijnen.

4. De bejaardenclubs
Met meyr.Rubbens-Franken 1) zijn wij van mening, dat bejaarden-

clubs enerzijds het gevaar inhouden van ghetto-vorming, hetgeen de
gewenste integratie van de bejaarden in de maatschappij kan bemoei-
lijken, hoewel anderzijds de bejaardenclubs, afgezien van de activitei-
ten die in deze clubs beoefend worden, het grote goed van de mogelijk-
heid tot het leggen van sociaal contact inhouden.

Zowel in het buitenland als in ons land zijn pogingen gedaan het aan-
tal bejaarden te bepalen dat bejaardenclubs bezoekt. Hoewel exacte

gegevens onbekend zijn, zijn er wel vrij veilige schattingen te maken.
In Florida is onder leiding van Granick 2) een onderzoek gehouden

ter bepaling van het aantal bejaarden, dat nog georganiseerd was in
club- of verenigingsverband. Het bleek dat slechts ongeveer 35% van
de bejaarden georganiseerd was. Deze bejaarden bleken een oftwee maal
per maand naar uitvoeringen van hun clubs te gaan. Naar onze mening

duidt dit op een zeer passieve tijdsbesteding. Reden voor deze kleine
frequentie zou volgens de bejaarden hun immobiliteit zijn, maar vol-
gens Granick moet de werkelijke reden meer gezocht worden in ener-
zijds de onverschilligheid van de bejaarden ten opzichte  van deze clubs
en anderzijds in een zekere organisatiemoeheid. De onderzoeker Bo-
wen  3) constateerde, dat in Florida 43 clubs voor personen boven de 65

jaar  bestonden, met in totaal 2059 leden, hetgeen impliceert  dat nog  geen
10% van de bejaarden een club bezoeken, de gemiddelde club telde on-

geveer 50 leden (Florida is een staat van ruim 2 miljoen inwoners.)
In Nederland heeft Streur 4) in 1957 ook een poging gedaan het aan-

tal clubbezoekende bejaarden te bepalen. Hij schat het maximaal aan-
tal  soci6teiten iIi Nederland op ongeveer  1200,  met een gemiddeld aan-
tal vaste bezoekers van ongeveer 50 bejaarden (zie overeenkomst met
Bowen). In totaal maakt dit ongeveer 60.000 bejaarden uit. Het aantal
bejaarden in niet-winst-beogende tehuizen, in welke tehuizen veelal

1 )  Rubbens-Franken,  mevr. E.. Mogelijkheden voor tijdsbesteding voor bejaarden.
blz.14 (Rapport van de sectie bejaardenzorg van de Stichting 'Vrijzinnig Pro-
testante Centrale voor Maatschappelijk Werk' te Utrecht)

2)  Stern. E.: Psychologie van middelbare leeftijd en ouderdom, Utrecht  1961
3) Stern, E.: Psychologie van middelbare leeftijd en ouderdom, Utrecht 1961
4)  Streur. J. F.: De georganiseerde tijdsbesteding van de bejaarden, in: Tijdschrift

voor Maatschappelijk Werk, jrg.11, nr.21, 5 december 1957, blz.330
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ook gelegenheid tot tijdsbesteding gegeven wordt, telt ongeveer 40.000
bejaarden. Streur komt daarom tot de conclusie, dat hooguit  10%  van de
bejaarden gebruik maakt van georganiseerde tijdsbesteding, hetgeen
door Havighurst 1) zelfs als een ongewoon hoog percentage aangemerkt
wordt. Vijf jaar na de schattingen van Streur kwam men in Rotterdam
tot de conclusie, dat van de 77.000 Rotterdamse bejaarden er 4.000
in totaal 118 societeiten bezochten  2). Als deze schattingen min of meer
representatiefzijn voor het bezoek aan bejaardenclubs, dan blijkt hier-
uit, dat niet alleen de vaste kern bezoekers kleiner wordt, maar dat
ook het percentage bejaarden, dat door bejaardenclubs aangetrokken
wordt, afneemt.

Indien wij bedenken, dat de vaste clubbezoekers meestal alleen-
staande bejaarden uit de financieel minst draagkrachtige milieus zijn,
dan behoeft het geen verwondering te wekken, dat met het toenemen
der stoffelijke welvaart het aantal clubbezoekers daalt. Wij schatten,
dat tenslotte alleen diegenen overblijven, waarvoor de mogelijkheid
tot het leggen van sociale relaties via de club praktiscli de enige mo-
gelijkheid is. Naarmate echter de mogelijkheid van sociale contact-
legging middels het maatschappelijk werk in de meest ruime zin (zie
onze volgende paragraaf) meer geoffectueerd wordt,  zal ook de laatst-
bedoelde groep bejaarden nog verder verkleinen.

Wij willen daarom ook uitdrukkeli jk waarschuwen  voor het ongeremd
ontwikkelen van ruimten ten behoeve van bejaardenclubs. In de meeste
gevallen zal een efficidnt gebruik van de bestaande ruimten - wij den-
ken hier met name aan de recreatieruimten in bejaardentehuizen - de
behoeften ver kunnen opvangen. Van de betreffende gezagshebbers in
de bejaardentehuizen mag verwacht worden, dat zij een progressief
beleid in dezen voeren. Helaas is dit nu dikwijls nog niet het geval.

5. Het welfare-werk
Deze tijdsbestedingsmogelijkheid gaat speciaal de chronisch zieken

aan, hoewel ook de niet-chronisch zieken om therapeutische redenen
met het welfare-werk geconfronteerd kunnen worden. Het welfare-werk
staat totaal buiten de arbeidssfeer, omdat voor de gemaakte produkten
geen geld.gevraagd wordt en alles op basis van vrijwilligheid geschiedt.
Doel is slechts dat men voor zijn plezier werkt en daardoor zowel in
fysisch als psychisch opzicht geactiveerd wordt. Ds. Dr. J. Schreuder
verhaalt in verband hiermede op treffende wijze, hoe zinvol deze tijds-

1)  Wilensky,  H.L.: Life cycle. Work situation and participation in formal associ-
ations, in: Social and psychological aspects of aging, edited by Clark Tibbets
and Wilma Donahue. Columbia University. New York/London 1962. blz.920
Wilensky deelt mee, dat volgens Havighurst het clubbezoek in Nederland vijf
maal zo hoog is als in de Verenigde Staten.

2) Kultureel Werk en Bejaarden, in: Bejaardenwerk. nr.1, januari/februari 1963,
blz.21
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besteding buiten de typische arbeidsproduktiesfeer om is. Immers, de
gemaakte voorwerpen werden door de betreffende bejaarden ter be-
schikking gesteld  aan het Roode Kruis, waardoor de maatschappij  eens
de gelegenheid kreeg om de bejaarden dank te zeggen 1), hetgeen een
verademing was voor de bejaarden, die zelf altijd 'dank u wel' moes-
ten zeggen.

Wij geloven, dat het welfare-werk, met name voor de bejaarden, die
een aangepaste huisvesting hebben, een grote vlucht kan nemen, daar
in dit werk alle elementen van werkelijke vrije-tijdsbesteding verdis-
conteerd zijn. Voorwaarde is, menen wij, dat de welfare-leidsters een
zodanige opleiding hebben genoten, dat zij naast hun technieken ook
goed inzicht hebben in milieu-bepalende factoren, speciaal met betrek-
king tot het betreffende cultuurpatroon van de groep, waar men als
leidster voor aangesteld is. Helaas heeft het welfare-werk ten behoeve
van bejaarden in ons land niet zodanig vaste voet aan de grond gekre-
gen, als b.v. de bejaardenclubs, hoewel dit welfare-werk een veel gro-
ter terrein kan bestrijken, omdat het in principe in alle sociale gele-
dingen gehanteerd kan worden.

6. Friendly visiting
Voor een goed begrip van de term ' friendly visiting' moet opgemerkt

worden, dat deze soort contactschepping in de Verenigde Staten opge-
komen is, doordat de Europese immigranten een bepaalde cultuurband
wensten te handhaven  2).  Indien wij bedenken, dat cultuurbanden vooral
bepaald zijn door milieufactoren, ian zou het duidelijk moeten zijn,
dat daar, waar geen sprake is van minderheidsgroeperingen - waar
eventuele milieutegenstellingen omwille van de eenheid der minder-
heidsgroeperingen wegvallen  -, de contactlegging alleen zal slagen  en
zinvol is, wanneer dit 'vriendschappelijk bezoek' binnen eigen milieu
geschiedt.

Het moge duidelijk zijn, dat de tijdsbesteding juist voor die bejaar-
den die alleen wonen en moeite hebben met het opbouwen of handhaven
van een bevredigend sociaal relatiepatroon, problematisch kan zijn.
Wij achten het een groot goed, dat van de maatschappij uit pogingen
ondernomen worden om via handreiking dit veelal gestoorde relatie-
patroon te herstellen. Deze uiting van medemenselijkheid zouden wij
indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is, 'de ideale vorm van
friendly visiting' willen noemen.

Uit het bovenstaande blijkt reeds, dat friendly visiting, in onze op-

1)  Schreuder, J.: Welfare-werk-praktijk bij bejaarden, Rede gehouden op de  jaar-
vergadering van de K.V.B. d.d. 29 mei 1963, in: Bejaardenwerk, juli/augustus
1963, blz.116-118

2) Munnichs, J.M.A.: Bezigheden voor bejaarden, in: Katholieke Bejaardenzorg,
jrg.5, nr.3, mei 1959, blz.49
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vatting, aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, terwijl het adjectief
'ideaal' ook suggereert, dat in de praktijk wel eens minder ideale
wijzen van friendly visiting toegepast worden. Deze minder ideale  vorm
wordt veelal veroorzaakt, doordat geen onderscheid tussen eenzaam-
heid en sociale isolering gemaakt wordt 1). Klemmende eenzaamheid,
die veelal teweeggebracht wordt door het ontvallen van de huwelijks-
partner 2), kan immers slechts door bepaalde kwalitatieve contacten
opgeheven worden, terwijl sociale isolering opgeheven kan worden door
kwantitatieve contactlegging.

Indien de vriendschappelijke bezoek(st)er komt uit een zogenaamd
hoger milieu 3), dan zal in het algemeen de sfeer van helper ten op-
zichte van geholpene geschapen worden, waarbij het primaire doel van
de bezoeker blijkt te bestaan in het op zo kort mogelijke termijn te
weten komen waar de moeilijkheden van de bezochte in schuilen, opdat
er geholpen kan worden 4 ). Deze soort bezoeker is zich veelal onbewust
van het feit, dat het de bejaarde primair te doen is om sociaal contact,
waarbij hij gesprekspartner is, in plaats van het 'oudje dat geholpen
moet worden'. Welnu, van een echte gespreksparmer is pas sprake,
wanneer ik in de ander een evenwaardige zie. De eis, dat de bezochte
als evenwaardig gezien wordt, wordt het beste veilig gesteld als de
bezoeker tot hetzelfde milieu behoort als de bezochte.

Op deze plaats willen wij dan ook sterk stelling nemen tegen be-
paalde opvattingen uit vrijwilligerskringen, waarbij in feite de bejaar-
den object geworden zijn van te veel vrije-tijd-bezittende vrijwilligers
die aan 'sociaal werk willen doen' 5).

Naast de voorwaarde dat vriendschappelijke bezoekers bij voorkeur
uit hetzelfde sociale milieu moeten komen als de bezochte, is er o.i.
bij het vriendschappelijke bezoek aan bejaarden nog een tweede be-

1)  Wilensky,  H.L.: Life cycle, work situation and participation in formal associa-
tions, in: Social and psychological aspects of aging, edited by Clark Tibbets  and
Wilma Donahue. Columbia University, New York/Lnndon 1962, blz.919

2) Munnichs, J.M.A.: Psychologie van de bejaarde, in: Katholieke Bejaardenzorg,
jrg.4, nr.3,  mei 1958, blz.71: Munnichs spreekt in dit verband van zogenaamde
intimiteitseenzaamheid'.

1) Fukking Wetter, M.: Tijdsbesteding voor bejaarden. een diakonale  taak.  in:  Dia-
konia, jrg.24, nr.11, november 1957, blz.250: Het meest simpele (en voor de
hand liggende) en tegelijk het meest noodzakelijke is wel. dat er regelmatig
huisbezoek wordt afgelegd bij de bejaarde, zowel bij de thuiszittende als bij de
rusthuisbewoner. Een damescommissie. bij voorkeur ondep leiding van de Her-
vormde Vrouwendienst, zou voor dit doel irigesteld kunnen worden.

4)  Munnichs, J.M.A.: Opzet   van het bejaardenwerk  in  de  wijk, in: Bejaardenwerk,
jrg.9. nr.4, juli/augustus 1963, blz.103

5) Fukking Wetter, M.. Tijdsbesteding voor bejaarden. een diakonale  taak.  in:  Dia-
konia. jrg.24, nr.11, november 1957. blz.251:  'Het is bekend dat moeders met
grote kinderen of waarvan de kinderen al uitgevlogen zijn, behoefte hebben aan
sociaal contact'. Welnu, laat men aan deze behoefte tegemoet komen en het werk
tot een gemeenschapsbron maken, ook voor de vrijwilliger zelf.
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langrijke voorwaarde waaraan de bezoeker moet voldoen: 'Vermijd
het generatieconflict door bezoekers bij voorkeur tot dezelfde leeftijds-

-----

categorie als de bezochte te laten horen'.
Er wordt wel gesteld, dat wij de generatiebreuk als zodanig hebben

te   accepteren  1),   maar  een feit blijft, dat aanvaarding  van deze breuk
niet behoeft te impliceren, dat de bejaarde doorlopend geconfronteerd
moet  worden  met deze breuk, doordat de bezoeker 'zijn taal' niet
spreekt, waardoor aan de eis van 'gesprekspartner' zijn, ernstig af-
breuk gedaan wordt. Uit onderzoekingen van Stern 2) is gebleken, dat
slechts  25% van de bejaarden er positief prijs op stelt bezocht te wor-
den door niet-bejaarden, terwijl  50%  van de bejaarden zelfs uitdrukke-
lijk kenbaar maakte alleen bezocht te willen worden door leeftijdsgeno-
ten.

Aan de niet-bejaarden zou dan ook met klem gevraagd moeten wor-
den te overwegen, of hun activiteiten en bemoeienissen  wel in overeen-
stemming zijn met de behoeften van de bejaarden 3). Deze gevraagde
peiling van de behoeften dient wetenschappelijk verantwoord te geschie-
den, hetgeen impliceert dat de betreffende vrijwilligersorganisaties
zich in dezen dienen te laten leiden door deskundigen 4).

Het is o.i. voor geen twijfel vatbaar, dat het opheffen van sociale
isolementen voor het overgrote deel onnodig zou zijn, indien de be-
jaarden redelijke bestedingsmogelijkheden zouden hebben 5). Het is
zelfs goed denkbaar, dat de bejaarden als reactie op de maatschappij

1) Munnichs, J.M .A.:  Opzet  van het bejaardenwerk in de wijk, in: Bejaardenwerk,
jrg.9, nr.4, juli/augustus 1963. blz.103

2) Stern. E.: Psychologie van middelbare leeftijd en ouderdom, Utrecht  1961.  blz.
146-147

3)  Munnichs, J.M.A.: Opzet   van het bejaardenwerk  in  de  wijk, in: Bejaardenwerk,
jrg.9, nr.4, juli/augustus 1963, blz.101

4) Fukking Wetter, M.: Tijdsbesteding voor bejaarden. een diakonale  taak.  in:  Dia-
konia, jrg.24, nr.11, november 1957, blz.251: 'Delegeert men aan een neutrale
instantie of een enkel deskundig persoon. dan doet men de bejaarde tekort.'
Deze mening doet heden ten dage nog opgang bij hen. die stellen. dat de be-
roepskracht primair het werk verricht om geld, terwijl de niet-beroepskracht
het werk primair verricht uit charitatieve overwegingen. Inschakeling van be-
roepskrachten zou dan niet primair geschieden uit hoofde van hun opleiding.
maar omdat de vrijwilliger geen tijd genoeg heeft om alles zelf te doen.

5 ) Rosenmayer. L.: Der alte Mensch in der sozialen Umwelt von Heute, in: K6lner
Zeitschrift fUr Soziologie und Sozial-Psychologie. 10.April 1958, blz.655: 'Von
den Befragten (270 Personen aus Paris). die sich nicht einsam fiihlen, gaben
75%  als BegrUndung die Gegenwart von Ehegatten, Freunden, Kindern und Tieren
an. AufGrund dieser Untersuchung sind es finanzielle GrUnde. die am stdrksten
ins Gewicht fallen. Wenn jemand es sich nicht mehr leisten kann ins Restaurant
zu gehen, um eine Schale Kaffee oder ein Glas Wein zu trinken, wenn jemand
nicht genug Geld hat um die Offentliche Verkehrsmittel zu bezahlen, dann muss
er sich von der Umwelt abschliessen. Okonomische Grdnde konnen also zu einer
Verminderung von Sozialkontakten fGhren:
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die hen, in verband met haar economische mogelijkheden, op een zij-
spoor heeft gezet, zich liever sociaal isoleert dan afhankelijk te wor-
den van goedheid van diegenen, die in feite de maatschappij represen-
teren  1). Het sociaalisolement kan dan ook het beste algemeen bestre-
den worden door de bejaarde een zodanig inkomen te verschaffen dat
hij zijn status, verworven tijdens zijn actieve periode, kan handhaven.
Daar waar deze betere economische constellatie geen uitkomst biedt,
kan 'friendly visiting' uitkomst bieden, mits aan twee voorwaarden
voldaan is:
a. de bezoeker moet bij voorkeur uit hetzelfde sociale milieu komen

als de bezochte;
b. de bezoeker moet bij voorkeur tot dezelfde generatie behoren als de

bezochte.

Bij de concretisering  van deze soort '
friendly visiting' hebben  de

bejaardenorganisaties een grote taak.

Samenvatting

In deze paragraaf hebben wij de tijdsbesteding der bejaarden nader
beschouwd. Wij poogden het begrip tijdsbesteding te begrenzen, waarbij
wij stelden dat tijdsbesteding zowel waarneembare, volstrekte inacti-
viteit als een veelvormige creativiteit kan inhouden.

Bij de tijdsbesteding bleken de volgende factoren van invloed te zijn:
a. spelelement;
b. antithese: arbeid - vrije tijd;
c.  minimum aan rolverplichtingen;
d. gevoel van blijheid;
e.  vri j  zijn;
f.  relatie met een bepaald cultuurpatroon.

Uit ons onderzoek (zie hoofdstuk I) is o.m. gebleken, dat de tijdsbe-
steding der bejaarden bepaald cultuurarm is. De armoede wordt door
de bejaarden echter niet als problematisch onderkend.

Kenmerk  van de huidige ti jdsbesteding is de grote passiviteit  van  de
'consument', welke wij verklaarden  uit de verzakelijking  van de tijds-
bestedingsmogelijkheden 2) door de opkomst van de 'show-business'.
De volgande factoren bleken voor de producent van tijdsbestedings-
variaties bepalend te zijn:

1)  Anderson,   N.:   Work and leisure. London 1961. blz.187: 'Rather than expose
himself to contempt or even the pity of former acquaintances. he isolates him-
self.'

2) Touraine, Alain: Travail-Loisirs; Societe, in: Esprit, 27 annee, nr.274, juin
1959, blz.999

424



a. leeftijd;
b. geslacht;
c. milieu/cultuur;
d. persoonlijke interesse.

De problematiek van de tijdsbesteding hebben wij eerst geanalyseerd
vanuit het gezichtspunt van de maatschappij. Wij kwamen hierbij tot
de conclusie, dat een dergeli jke problematiek alleen  in een zogenaamde
welvaartseconomie tot uiting komt 1). Dit wordt nog geaccentueerd door
het feit, dat in onze welvaartseconomieitn blijkbaar alleen arbeidspres-
taties als maatschappelijk waardevol erkend worden 2). De oplossing
van deze problematiek bleek slechts gelegen te zijn in een mentali-
teitsverandering, waarbij de tijdsbesteding buiten de arbeidsverhou-
dinken om, als maatschappelijk zinvol erkend wordt.

Indien wij de tijdsbestedingsproblematiek zien vanuit het gezichts-
punt der bejaarden, dan blijkt het overgrote deel der bejaardenbevol-king - te schatten op ca 90% der totale bejaardengroepering - geen
problematiek in hun tijdsbestedingspatroon te onderkennen. Slechts
de volgende betrekkelijk kleine groepen bejaarden vertonen fricties in
hun tijdsbestedingspatroon:
a. de arbeidsgeidentificeerden;
b. de chronisch-zieken;
c. de psychisch-ongrijpbaren.

Bij de oplossing van deze problematiek stelden wij twee vaststellin-
gen voorop:
1) ook het passief-zijn kan zeer zinvol zijn; via de publiciteitsmedia

moet hieraan meer bekendheid worden gegeven;
2) het doel van de tijdsbesteding moet zijn het activeren van de per-

soonlijkheidskern, hetgeen het beste gewaarborgd wordt door:
- pensioenvoorbereiding;- vroegtijdige hobby-ontwikkeling 3).
Wat de drie onderscheiden subgroepen betreft, kwamen  wij  tot  de  vol-

gende bevindingen:
a. voor de 'arbeids-geidentificeerden' werd vooral de bejaardenclub

en hobby-werkplaats aanbevolen; uitdrukkelijk zij hierbij opgemerkt,
datniet-arbeidsgeidentificeerden ook een trek naar een club kunnen
ontwikkelen door hun onaangepaste woonsituatie;

b. voor de (chronisch) zieken breken wij een lans voor de introductie

1) Tibbets, Clark: Handbook of social gerontology: Social aspects of aging, Chi-
cago 1960. blz.336

2) Loo, K.J.M. van de: Grepen uit de ouderdomspsychologie; verouderen en rijpen,
in: Katholieke Belaardenzorg. mei 1960, blz.61

3) a.  Loo,  K.J.M.  van de: Bejaard zijn en bezigzijn, in: Bejaardenwerk.  jrg.9,  nr.4.
juli/augustus 1963, blz.110 e.v.

b.  Rubbens-Franken,  mevr. EL Mogelijkheden voor tijdsbesteding door bejaar-den, blz.43
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van het welfare-werk, terwijl voor de
c. psychisch-ongrijpbaren naar onze mening een groepswerker inge-

schakeld behoort te worden.

Als a l g e m e n e oplossing  van de tijdsbestedingsproblematiek  werd
gevonden:
1.  verbetering  van het inkomensniveau;
2. introducering van het vak 'tijdsbesteding' in de schoolopvoeding;
3. bevorderen van aangepaste woonsituaties, waarin de bejaarde zich

geintegreerd weet.
Als bijzondere eigentijdse problematiek van de tijdsbesteding werd

vervolgens aan de orde gesteld het vraagstuk van de georganiseerde
tijdsbesteding. Wij hadden daarvoor drie uitgangspunten:
a. tijdsbesteding is het in volle vrijheid besteden van menselijke ener-

gie;
b. tijdsbesteding wordt sterk beinvloed door gezinsomstandigheden,

afhankelijk van milieu en het desbetreffende cultuurpatroon;
c. tijdsbesteding is afhankelijk van demografische verhoudingen en

woonwijzen.

De consequenties van deze uitgangspunten zijn:
ad  a.  georganiseerdetijdsbesteding is alleen onder bepaalde voorwaar-

den gewenst voor die groep bejaarden. waarvoor de tijdsbesteding

problematisch is;
ad b. deze stelling impliceert, dat men enerzijds kennis moet hebben

van milieu- en cultuurpatronen, hetgeen beroepsmatige inbreng ver-
eist; anderzijds is het noodzakelijk de bejaarde zelf medebepalend
te laten zijn inzake sociaal-culturele en andere activiteiten, omdat

zij de problematiek psychologisch het beste zullen kunnen aanvoelen.
ad c. hier wordt eens te meer een deskundige inbreng gevorderd van

zowel socioloog, sociaal-pedagoog of orthorelatioloog, cultuur-so-

cioloog als demograaf.
Hierna volgde als het ware vanzelfsprekend een beschouwing over

de vrijwilligersorganisaties  die in dezen hulp willen bieden. Van deze
organisaties wordt een totale mentaliteitsomvorming vereist, omdat
onder invloed van het gewijzigde maatschappijbeeld het als vanzelf-
sprekend geachte commandeurschap van deze organisaties in de hulp-
verleningssituatie veranderd moet worden in de deemoedige houding,
dat men hulp mag bieden.

De ervaring heeftons intussen geleerd, dat activiteiten alleen slagen
als de bejaardenorganisaties zelf ingeschakeld worden. Het behoeft
dan ook geen verwondering te wekken, dat all€'van boven af georgani-
seerde sociaal-culturele activiteiten praktisch alle een kwijnend be-

staan leiden.
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Geconcludeerd werd daarom, dat het aanbeveling verdient tussen de
verschillende hulpverlenende instanties de volgende taakverdeling tot
stand te brengen:
a. De vrijwilligersorganisaties: het verwerven van de noodzakelijke

fondsen voor de gewenste tijdsbestedingsactiviteiten.
b. De bejaardenorganisaties: het tot ontwikkeling brengen van en lei-

ding geven aan de gewenste tijdsbestedingsactiviteiten.
c.  De  deskundigen: het onderzoeken    van de gewenste tijdsbesteding,

rekening houdende met milieufactoren, cultuurpatronen, demografi-
sche dntwikkeling en woonsituaties.
Van de georganiseerde regionale tijdsbesteding werden vervolgens

behandeld:
a.  Bejaardengymnastiek:  in het belang van de fysieke mobiliteit van de

bejaarden zou hieraan veel meer aandacht dan tot nu toe geschonken
moeten worden.

b. Lectuurvoorziening: terzake van het psychisch welzijn van de be-
jaarden verdient ook deze materie veel meer aandacht.

c.  Bs jaardenwerkplaatsen: wij onderscheiden hierbij twee systemen:
een van hen die reeds een binding met deze werkplaatsen willen be-
vorderen tijdens de actieve periode van betrokkene en een van hen
die een binding willen bevorderen, nadat men gepensioneerd is. Af-
gezien van het systeem heeft deze soort tijdsbesteding geen noemens-
waardige invloed in de nationale tijdsbesteding. Onder invloed  van  de
te verwachten grotere welvaart veronderstellen wij, dat deze werk-
plaatsen in de toekomst zullen verdwijnen. Inkomensverwerving wordt
immers steeds minder urgent, terwijl mag worden aangenomen, dat
de mens meer vrije-tijdsgericht gaat worden na bedindiging van de
arbeidsperiode, zodat hij er zich niet· toe aangetrokken voelt om
pseudo-arbeid te gaan verrichten.

d.  Bejaardenclubs: het negatieve aspect  van deze clubs  is,  dat  zij  een
bepaalde ghetto-vorming in de hand werken, hetgeen strijdig is met
de integratie-gedachte. Het positieve aspect is gelegen in het feit,
dat het mogelijk is om sociale contacten te leggen. Diegenen die de
clubs bevolken, blijken hooguit 10% van de totale bejaardengroep uit
te maken. Zij komen hoofdzakelijk uit de lagere sociale geledingen
en zijn veelal alleenstaand. De bezoekers bestaan zowel uit de 'ar-
beids-geidentificeerden' als een klein gedeelte 'psychisch-ongrijp-
baren' en bovendien uit een aantal wier woonsituatie niet bevredi-
gend is. Een statistisch nationaal onderzoek in deze zou meer licht
op deze materie kunnen werpen. Wij achten het waarschijnlijk, dat
met de toeneming van de welvaart de clubs aan betekenis zullen in-
boeten, daar men dan meer in staat zal zijn, zijn ontspanning in het
maatschappelijk leven van alledag te zoeken.

e. Welfare-werk: dit werk is primair bedoeld voor zieken (therapeu-
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tisch), maar ook de thuis zittende bejaarde en de bewoner van be-
jaardenwoonoorden kan hieraan een welkome tijdsbesteding hebben.
Het voordeel van dit werk is, dat het praktisch in alle sociale gele-
dingen gehanteerd kan worden. O.i. dient  dit werk krachtig· gesti-
muleerd te worden.

f.  ' Friendly visiting':  deze  vorm van tijdsbesteding behoort  naar  onze
mening te voldoen  aan de volgende voorwaarden:
1. bezoeker en bezochte moeten bij voorkeur uit hetzelfde sociale

milieu komen;
2. eveneens verdient het aanbeveling, dat ter vermijding van het

generatieconflict, bezoeker en bezochte tot dezelfde leeftijdsca-
tegorie behoren.

Wij zien hier een grote taak voor de bejaardenorganisaties, die
hierdoor kunnen trachten mede-bejaarden uit hun sociaal isolement
te halen. Eigen ervaring zegt ons, dat de behoeften aan friendly vi-
siting lang niet zo groot zijn als door de vrijwilligersorganisaties
gesuggereerd wordt.

Tot slot citeren  wij met grote instemming Staatssecretaris Bartels:
'Mijn uitgangspunt is derhalve: de mensen voorbereiden op een eigen
leven als bejaarde en hen in dit leven behandelen als volwaardige leden
van onze gemeenschap; hen derhalve gewoon zoals ieder ander doen
delen  in de voorzieningen die vanuit deze gemeenschap worden getrof-
fen en die uiteraard op een gedifferentieerde wijze aan de situatie
moeten zijn aangepast:    N i e t    d e b e j a a r d e n,     m a a r    d e    v o o r -
z i e n i n g e n m o e t e n z i c h a a n p a s s e n.  Ik heb hierbij vooral  het
oog op de taak van huisarts, kruisverenigingen en maatschappelijk
werk' 1).

Deze laatste zinsnede zullen wij  in de slotparagraaf aan de orde
stellen.

1)  Barrels, A.H.J.: Rede gehouden op 13 februari  1965 bij de opening van de kliniek
voor psychisch gestoorde bejaarden te Venray, in: Katholieke Gezondheids  Zorg,
jrg.34, nr.3. maart 1965
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43.HET SOCIAAL WELZIJN DER BEJAARDEN

In deze paragraaf zullen wij die werkterreinen aan de orde stellen
welke o.i. van belang zijn voor het sociaal-welzijn der bejaarden.

Onder welzijn der bejaarden verstaan wij die toestand der bejaar-
den, waarin zij verkeren als zij zich gelukkig voelen. Het begrip 'so-
ciaal-welzijn' is een verbijzondering van het begrip 'welzijn' om welke
reden wij onder sociaal-welzijn verstaan: 'die toestand, waarin het de
bejaarden mogelijk gemaakt is, zich onder invloed van maatschappelijke
voorzieningen, gelukkig te voelen'.

Het in verband hiermee voor de bejaarden nodige pakket van maat-
schappelijke voorzieningen is te beschouwen als een deel-voorziening
in het kader van de algemene welzijnszorg. De voorzieningen in het
kader van de algemene welzijnszorg betreffen de werkterreinen van
het onderwijs, de gezondheidszorg, het cultureel werk en het maat-
schappelijk werk 1).  Voor een goed begrip van de bovenbedoelde maat-
schappelijke voorzieningen t.b.v. de bejaarden zullen antwoorden ge-
geven moeten worden  op de volgende vraagstellingen:
1.  Welke van deze werkterreinen  zijn van speciaal belang voor de be-

jaarden ?
2. Hoe verhouden die betreffende werkterreinen zich t.o.v. elkaar?
3. Doen zich bij deze terreinafbakening nog bepaalde problemen voor?
4. Hebben de bejaarden bij de realisering van bedoelde maatschappe-lijke voorzieningen zelf een taak?

ad 1.

Voor de bejaarden zijn nu speciaal belangrijk de voorzieningen zowel
vanuit de maatschappelijk werksector als vanuit de gezondheidssector.
De culturele sector zal gezien de toenemende vrije tijd in de toekomst
een belangrijker plaats dan momenteel het geval is, gaan innemen (zie
§ 2 van dit hoofdstuk). De maatschappelijke voorzieningen in het kader
van de onderwijssector spelen voor de bejaarden nauwelijks nog een
rol.

ad 2.

Helaas bestaat er nog geen communis opinio, noch met betrekking
tot het werkterrein, want dit behoort zowel tot het maatschappelijk
werk als tot de gezondheidszorg, noch met betrekking tot de verhou-
ding van de onderscheiden werkterreinen t.0.V. elkaar. In een aparte
subparagraaf zullen wij hier nader op terug komen.

1)  Ruygers,  H.:  De  nood als kernbegrip  van het maatschappelijk werk,  in:  Tijd-
schrift voor Maatschappelijk Werk, 5 juni 1964
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ad 3.

A. In het kader van het maatschappelijk werk zullen voor goed begrip
van de hiermee verband houdende maatschappelijke voorzieningen de

volgende kwesties nader  aan  de orde gesteld moeten worden:
a. Hoe verhouden maatschappelijk werk en zielzorg zich t.o.v. el-

kaar?

b. Moet het maatschappelijk werk uitgevoerd worden onder verant-
woordelijkheid van het particulier initiatief en/of onder verant-
woordelijkheid van de Overheid?
Is het gebruik van de begrippen 'maatschappelijk werk'  en 'maat-
schappelijke zorg' hier misschien zinvol?

c. Wie draagt de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke
voorzieningen in het kader van het maatschappelijk werk?
-  de  besturen ?
- de vrijwilligers?
-  de  beroepskrachten ?
Hoe  liggen de verhoudingen tussen deze onderscheiden groepen ?

B. In het kader van de gezondheidszorg achten wij het vooral belang-
rijk tot een meningsvorming te komen inzake het vraagstuk van de
reactivering. Is hier sprake van een zuiver medisch probleem of
hebben ook de andere werkterreinen in het kader van de algemene
welzijnszorg een inbreng?
Alleen vragen die wij hierboven aan de orde gesteld hebben, zullen
in aparte deel-paragrafen nader besproken worden.

ad 4.

a.  De maatschappelijke voorzieningen t.b.v. de bejaarden worden veelal
gerealiseerd   in   het z.g. 'bejaardenwerk'.  Ook dit begrip heeft nog
niet zijn vaste omlijning gevonden; voor ons reden hierop in een
aparte deel-paragraaf nader terug te komen.

b. De vraag tenslotte of de bejaarden zelf nog een taak hebben bij de

realisering van dit bejaardenwerk, roept een organisatorisch vraag-
stuk op, waarop wij eveneens nog nader zullen ingaan.

§ 3a. HOE VERHOUDEN MAATSCHAPPELIJK WERK EN GEZOND-
HEIDSZORG ZICH T.O.V. ELKAAR?

Vooraleer een oordeel gegeven kan worden inzake de vraagstelling
hoe de werkterreinen van maatschappelijk werk en gezondheidszorg  in
verhouding tot elkaar staan, zal eerst omschreven moeten worden wat
verstaan wordt onder maatschappelijk werk, c.q. gezondheidszorg.

Het maatschappelijk werk begrijpen wij zowel in ruime als in enge
zin (zie bijlage behorende bij deze paragraaf).

Maatschappelijk werk in ruime zin omvat de volgende werkterreinen:
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a) sociaal opbouwwerk;
b) personeels-(maatschappelijk) werk;
c) sociaal-cultureel werk;
d) maatschappelijk werk in enge zin.

Het doel van deze onderscheiden werkterreinen is:
ad a) gemeenschapsopbouw;
ad b) ofwel dienen van het bedrijfsbelang (personeelswerk).,

ofwel dienen van het arbeidersbelang (personeels-maatschappe-
lijk werk);

ad c) cultuuroverdracht;
ad d) opheffen van relatiestoornissen tussen client en maatschappij.

Deze verschillende werksoorten hebben reeds eigen methoden en
technieken ontwikkeld  of zijn  deze  aan het ontwikkelen. 1).

M a a t s c h a p p e l i j k   w e r k    i n    e n g e z i n beschouwen wij  als  het
eigenlijke maatschappelijk werk; het kan als volgt omschreven wor-
den:

Maatschappelijk werk beoogt r e l a t i e s t o o r n i s s e n tussen  enke-
ling en maatschappij op te heffen. Dit doel wordt bereikt door het ver-
richten van bepaalde specifieke arbeid, die gekenmerkt wordt doordat
h o r i z o n t a l e r e l a t i e s gelegd worden tussen cliiint en maatschap-
pelijk werker. Deze relaties kunnen zowel s e r v i c e als s o c i a a l-
p e d a g o g i s c h e relaties   zijn. Deze soort arbeid waarvoor  de  func-
tionaris een s p e c i f i e k e opleiding moet hebben genoten, betitelen
wij als s o c i o-t h e r a p e u t i s c h e a r b e i d.    De   door de beroeps-
kracht gebezigde methoden  zijn   'case- work' maatschappe-
lijk groepswerk en 'social administration'. De functio-
naris bedient zich hierbij van specifieke t e c h n i e k e n, t.w. d i s c u s-
sietechniek en rollenspel.

Met Edna Wasser 2) en in tegenstelling tot de mening van het Lan-
delijk Centrum en van de Diocesane Centra menen wij dat een afzon-
derlijk maatschappelijk werk t.b.v. de bejaarden tegengegaan moet
worden. Van een aparte benadering vrezen wij 'ghettovorming'. Boven-
dien kan o.i. specifiek maatschappelijk werk t.b.v. bejaarden in lan-
delijke, provinciale ofdiocesane opzet, nimmer zo efficiont werken  als
een opvang in het kader van het algemeen maatschappelijk werk in eigen
plaatselijk of regionaal verband.

Wel zouden wij met Wentholt 3) willen pleiten voor een integrale

1)  Ploeg,   J.G.   van   der: De kernfuncties   van het sociale en culturele   werk,  in:
K.S.T., februari 1964, blz.102-107

2)  Wasser,   Edna: The sense of commitment in serving older persons, in: Social
case-work, vol.45, october 1964. blz.443-448

3) Wentholt, R.: Bejaarden thuis, Den Haag 1964, blz.23-28
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aanppk, zowel met betrekking tot de onderscheiden werkterreinen van
het maatschappelijk werk in ruime zin. als wel met betrekking tot de
verschillende voorzieningen  in het kader van de algemene welzijns-
zorg. Deze integrale aanpak achten wij noodzakelijk, omdat met name
bij de bejaarden slechts door volledig gecoordineerde aandacht voor
wat betreft de mogelijke voorzieningen in het kader van de algemene
welzijnszorg, een optimaal rendement verwacht kan worden.

Een van de meest specifieke voorbeelden van de integrale aanpak
komt o.i. tot uiting in de verhouding van het maatschappelijk werk t.o.v.
de volksgezondheid. De voorzieningen in het kader van de volksgesond-

11 itheogen een optimale gezondheid zowel van het individu als Vali-de
maatschappij te verkrijgen. Door deze doelstelling is gemakkelijk in
te zien dat verschillende interpretaties van het begrip gezondheid mo-
gelijk zijn, afhankelijk van de inhoud  die  men  aan het begrip gezondheid
toekent.

Volksgezondheid in de zin van algemene volksgezondheid wordt on-
derscheiden in lichamelijke en geestelijke volksgezondheid. De insti-
tuties die zich daarmee occuperen worden genoemd: instituties voor
lichamelijke gezondheidszorg, resp. geestelijke, ook wel genoemd
maatschappelijke gezondheidszorg.

Trimbos 1) richt zowel tot de lichamelijke gezondheidszorg als  tot
het maatschappelijk werk het verwijt dat zij beide de geestelijke ge-
zondheidszorg tot hun terrein willen rekenen, terwijl de geestelijke
gezondheidszorg toch een heel eigen terrein bestrijkt.
1.  Verschil-punten,   aldus  Trimbos. tussen licbarnelijke.en.geestelijke

*ezondheidszorg bestaan hierin, dat:
a. de lichamelijke gezohdheidszorg in verband gebracht moet wor-

den    met het 'leven'. terwijl geestelijke gezondheidszorg   over
'het bestaan' handelt.
Verder wijst Trimbos erop dat:

b. beide soorten zorg een verschillende historische ontwikkeling
hebben: de M.O.B. - plus Voor- en Nazorg diensten,  die de belang-
rijkste peilers zijn van de geestelijke gezondheidszorg, zijn niet
voortgekomen uit de lichamelijke gezondheidszorg;

      c. de lichamelijke gezondheidszorg wordt geleid door medici; de
geestelijke gezondheidszorg werkt met teams, waarvan de leden
onderscheiden disciplinen beheersen;

d. de lichamelijke gezondheidszorg zich als instituut self-supporting
kan noemen, terwijl de geestelijke gezondheidszorg niet self-
supporting is, omdat zij rekening moet houden met zielzorg, on-
derwijs, justitie, maatschappelijk werk, enz.

1) Trimbosch. C.J.B.J.: De geestelijke gezondheidszorg in Nederland. academisch
proefschrift, Utrecht 1959. blz.161 e.v.
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2.a. Het verschil tussen geestelijke gezondheidszorg en maatschappe-
lijk werk zoudan eveneens volgens Trimbos gelegen zijn in het feit
dat maatschappelijk werk case-work is dat individualiserend
werkt, terwijl geestelijke gezondheidszorg team-work is.
Wij concluderen hieruit dat volgens Trimbos, niet het doel maar
de methode verschilpunten oplevert tussen de onderscheiden  werk-
terreinen.

b. Wetenschappelilk zou geestelijke gezondheidszorg zijn impulsen
krijgen van de z.g. 'psychische hygi6ne', die alle wetenschappen
bundelt welke in de geestelijke gezondheidszorg toegepast worden,
Prof. Querido spreekt in dit verband van 'geestelijke hygione'
waaronder hij verstaat de wetenschap der orthorelatiologie ofwel
de leer der interpersoonlijke betrekkingen.
Het komt ons voor dat de bovengenoemde orthorelatiologie prak-
tisch hetzelfde terrein wil bestrijken als de sociale agologie 1),
welke op haar beurt, volgens Ruygers 2), heel dicht het terrein
van de wetenschap van het maatschappelijk werk nadert, door
Scherpner'Theorie der FUrsorge' genoemd 3). Wij kunnen hieruit   niets anders concluderen dan dat maatschappelijk werk en gees- %
telijke gezondheidszorg wetenschappelijk dezelfde basis hebben.  J
Indien wij hierbij in acht nemen dat de orthorelatiologie in het ka-
der van het teamwork der geestelijke gezondheidszorg, gebruik
moet maken van de diensten van psychiatrie, psychologie, peda-
gogie en sociologie, terwijl ook het maatschappelijk werk  deze
multidisciplinaire gegevens te hulp roept, dan wordt, menen wij,
de terreinafbakening tussen geestelijke gezondheidszorg en  maat-
schappelijk werk een zo mogelijk nog moeilijker zaak. Het door
Trimbos naar voren gebrachte onderscheid inzake het teamwork
van de geestelijke gezondheidszorg,  en de individualiserende  wer-
king van het maatschappelijk werk is o.i. in de praktijk reeds ge-
logenstraft, want ook het maatschappelijk werk - zo het dit in het
verleden al niet deed - gaat in de richting van werken met teams
waarin tenminste zitting hebben: maatschappelijk werker, super-
visor, een psycholoog en een psychiater. Deze soort teams zijn
praktisch analoog aan de teams in M.O.B.-verband, welks instituut
volgens Trimbos juist niet als maatschappelijk werk-instituut ge-
boekstaafd mag worden.

c. Tenslotte wijst Trimbos erop dat het maatschappelijk werk meer
levensbeschouwelijk gericht is dan de geestelijke gezondheidszorg.

1) Sociale agogie = leer van de beinvloeding der volwassenen in hun gemeenschap;
sociale pedagogiek = leer van de beihvloeding der jeugdigen  in hun gemeenschap;
sociale apologie = wetenschap van de sociale agogie.

2)  Ruygers, H.: Maatschappelijk   Werk en Wetenschap, in: Tijdschrift  voor  Maat-
schappelijk Werk, 20 mei 1963, blz.226

3)  Scherpner. H.: Theorie der Fursorge, G6ttingen  1962
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Indien Trimbos hiermee bedoelt dat in het maatschappelijk werk de
zielzorg meer invloed heeft dan  in de geestelijke gezondheidszorg
dan zijn wij het hier volkomen mee eens. Het is o.i. echter de vraag
of z.g. geestelijke volksgezondheid met een beroep op deze invloeds-
sfeer van de zielzorg, zich moet afscheiden, c.q. onderscheiden  van
het maatschappelijk werk. In het vervolg van deze paragraaf zullen
wij hier nader op terugkomen, maar nu reeds kan gesteld worden
dat de zielzorg steeds minder het maatschappelijk werk bepaalt,
resp. zal bepalen, zodat ook deze onderscheiding niet zinvol is.
Indien Trimbos het organisatiepatroon op het oog gehad heeft, dan
moge nu duidelijk zijn dat hierin  niet het onderscheid tussen gees-
telijke gezondheidszorg en maatschappelijk werk gelegen kan zijn,
want beide instituties zijn verzuild.

Conclusie

1. In het licht van het bovenstaande kunnen wij niet aan de indruk ont-
komen dat een scheiding van de terreinen van maatschappelijk werk
en geestelijke gezondheidszorg niet fundamenteel maar artificieel
geschiedt, hoewel de voorstanders van deze scheiding minstens de
indruk wekken deze scheiding om fundamentele redenen te willen.
Wij hebben getracht deze voorstanders te rubriceren en zijn hier-
bij tot de conclusie gekomen dat scheiding der bovengenoemde werk-
terreinen tot op heden voorgestaan werd om de volgende redenen:
a. Men heeft geen juist inzicht in elkaars of eigen werkterrein en

ziet eigen werkterrein als 'enig' 1).

1)  a.  Leering, C.. arts: Raakpunten tussen sociaal-medisch  werk en maatschappe-
lijk werk voor bejaarden. in: Bejaardenwerk, januari/februari 1965. blz.8
Volgens Leering wil maatschappelijk werk leren  zich aan te passen om  daar-
door tot zelfstandigheid te komen. Bij bejaarden kunnen dit onmogelijke op-
gaven zijn, omdat er geen reserve-kracht meer aanwezig is. Met meer in-
zicht in de functie van maatschappelijk werk (brugfunctie) zou men een der-
gelijke uitspraak voorkomen hebben.

b. Creyton, Jac.W.: De tweede helft. blz.135: De huisarts is de meest aangewe-
zen   persoon   om niet alleen de ziekte,  maar   o o k d e s i t u a t i e te beoor-
delen. Daarde patient  en zijn omgeving echter gemakkelijker een maatschap-
pelijk werker geloven dan een dokter, moet, aldus Creyton, de maatschappe-
lijk werker ingeschakeld worden. (Dus niet vanwege zijn specifieke deskun-
digheid! In het niet-zien van specifieke deskundigheid staat Creyton helaas
niet alleenl Schr.)

c.  Bartels. A.J.H.: Bijdrage tot ordening  van de maatschappelijke gezondheids-
zorg in Nederland, academisch proefschrift. Alphen aan den  Rijn  1950,  blz.9:
Ook in het niet-medische werk zou de centrale contactfiguur voor het gezin
het  beste de huisarts kunnen zijn. (Hoewel Bartels hieraan toevoegt,  dat  hier-
door de eigen specialiteit van het maatschappelijk werk niet in gevaar gebracht
m a g worden. geeft   hij   niet   aan,hoe dit gevaar concreet voorkomen  zou
worden. als zijn suggestie gerealiseerd zou worden. Schr.)
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b. De invloed van de medische wereld schijnt in de sector van de
geestelijke gezondheidszorg zo sterk dat men liever een verbin-
ding legt tussen geestelijke gezondheidszorg en lichamelijke ge-
zondheidszorg dan tussen geestelijke gezondheidszorg en maat-
schappelijk werk 1).

c. De instituties van geestelijke gezondheidszorg en maatschappe-
lijk werk, welke uiteraard een eigen normerend leven leiden,
kunnen ogenschijnlijk niet zonder gezichtsverlies in elkaar op-

d.  Lumey,  J.L. J.: De psychiatrie; Vries, W.H.M.de: De psychologie; Freye,  1.
B.M.:   De  orthopedagogie, in: Annalen  van het Thijmgenootschap. september
1963

L u m e y stelt (blz.202),   dat  de   P.S.W. in M.O.B.-verband volkomen neven-
schikkend is aan de andere teamleden. (Als dit zo zou zijn, dan is het o.i.
merkwaardig, dat nog nergens, zover ons bekend is, een P.S.W. aangetroffen
is. die de teamvergaderingen leidt. Meer inzicht in de verhoudingen in eigen
werk is, dachten wij, gewenst, want theoretische uitspraken over positieve
toestanden moeten zich als realiteit voordoen. Schr.)
D e V r i e s (blz.209) meent,  dat alle teamleden  van  een  M.O.B. een eigen
discipline hebben. (We kunnen deze uitspraak voor alle teamleden onder-
schrijven. behalve voor de  P.S.W. 1  Vanwege  het  feit,  dat  de  P.S.W. geen eigen
discipline heeft - zij is multi-disciplinair - is het'o.i. ook aanvaardbaar, dat
zij in feitemeer van het team dan bij het team is. Het is echter re-
eler dit dan ook toe te geven, dan een poSitie van de P.S.W. te suggereren,

die zij in feite niet heeft. In een M.O.B. in de provincie Groningen komt de
positie van de P.S.W. treffend tot uiting: de intake geschiedt daar door een

wijkverpleegster.Schr.)
Tekenend  in dit verband  is een passage van F r e y e (blz.221): Psychiater-
neuroloog (centrale figuur), kinderpsycholoog en orthopedagoog leveren van-
uit hun eigen discipline een bijdrage .. .... terwijl de P.S.W. van haar kant de

nodige verhelderende milieugegevens kan verschaffen. (Als de woorden 'kan
verschaffen' vervangen zouden worden door 'mag verschaffen' of 'moet ver-
schaffen',  zou de situatie nog scherper getekend  zijn I  Schr.)

1)  a.  Lumey,   J.L.J.: De psychiatrie, in: Annalen  van het Thijmgenootschap,  sep-
tember 1963. blz.206-208. In voor- en nazorgdiensten worden sociaal-psychi-
atrische verpleegsters wel zusters van maatschappelijk werk genoemd. Zij
zijn het verlengstuk van de psychiater:.die op ziin beurt volgens Lumey
de meest aangewezen persoon is om als coordinator op te treden op het ter-
rein  van de 'community-development' 1  Het  is wel gewenst, volgens Lumey,
dat de zusters van maatschappelijk werk een cursus 'case-work' volgen,  ter-
wijl de psychiater Lumey bovendien geen scheiding wenst tussen medische

praktijk en geestelijke gezondheidszorg.
b. De maatschappelijke dimensie der door de Kruisverenigingen uitgevoerde

gezondheidszorg: Nationale Federatie 'Het Wit-Gele Kruis', mei 1963, blz.
15:   De rapporteur A.A.Brand  zet  in de maatschappelijke gezondheidszorg de
huisarts centraal en maakt hieraan zodoende het maatschappelijk werk zelf
ondergeschikt. Immers, i n o v e r l e g  met de huisarts kunnen andere  hulp-

verleningsinstituten ingeschakeld worden. (Wij treffen aldus in dit opzicht
dezelfde gedachte   aan  bij   'Het  Wit- Gele Kruis'  als bij Bartels en Creyton:
Infiltratie van de lichamelijke gezondheidszorg in de geestelijke gezondheids-
zorg.
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gaan, en maken al 'door-organiserend' de potentiele eenheid
van beide terreinen praktisch onmogelijk 1).

2. Daarentegen zijn er ook stemmen die er voor pleiten dat beide ter-reinen op een of andere wijze samengevoegd worden, of minstens
sarnen werken.
Wij denken hier aan:
a. Stalpers, die stelt dat het geen zin heeft de geestelijke volksge-zondheid afgescheiden te denken van maatschappelijk werk 2).
b. Beekman, die er voor pleit dat de opleidingen van verpleegstersen maatschappelilk werkers gebundeld worden  3).
c. Brand, die structurele samenwerking wil in het belang van de

1) a. Ras, H.G.: Maatschappelijk werk en geestelijke volksgezondheid, in: Katho-
liek Sociaal Tijdschrift, april 1964, blz.146-148. Blijkbaar is volgens Ras het
maatschappelijk werk het voorportaal voor de geestelijke gezondheidsqorg.
Maatschappelijk werk is meer algemeen en oppervlakkig in zijn beoordeling,terwijl geesteli jke gezondheidszorg meer beperkt is, doordat  het zich beweegt
op de grens van ziekte en gezondheid (neurosen, alcoholisme e.d.), maarhiermee ook dieper graaft. (Deze aanduidingen zijn zo algemeen en vaag,dat hiermee praktisch niet gewerkt kan worden, afgezien nog van het feit, dat
men even goed zou kunnen stellen, dat in bepaalde gevallen de geestelijke ge-
zondheidszorg het voorportaal is voor maatschappelijk werk. Schr,)

b. Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg: Nota inzake
structuur en organisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg, juni 1963. Be-toogd wordt, dat de geestelijke gezondheidszorg streeft naar regionale werk-
eenheden, die uitvoerend werk verrichten, terwijl provinciale en/of landelijke
organen zorgdragen voor een supra-regionale beleidvoering. Door middel
van subsidies dient het gehele apparaat in stand gehouden te worden, waarbij
Rijksinspecties zonodig controlerend kunnen optreden. De nota onderscheidt
1. Klinische geestelijke gezondheidszorg (vrij gevestigde specialisten).
2. Ambulante geestelijke gezondheidszorgofwel open geestelijke gezondheids-

zorg, speciaal opererendeop het lokale vlak d.m.v. huwelijksbureau, M.O.B.,
bureau voor alcoholisme enz.

3. Andere voorzieningen met een sterk aspect van geestelijke gezondheids-
zorg, waaronder het maatschappelijk werk.

4. Andere maatschappelijke activiteiten, waarbij de geestelijke gezondheids-
zorg betrokken is, zoals onderwijs, jeugdwerk, politiek enz.

(Hieruit blijkt o.i. genoegzaam, hoe de geestelijke gezondheidszorg het maat-schappelijk werk tracht op te nemen. Schr.)
c. Ras, H.G.: Geestelijke gezondheidszorg - structuur en organisatie, septem-ber 1964, blz.6-8. De schrijver houdt de geestelijke gezondheidszorg voor,

dat zij met haar gedachten over regionale werkeenheden in feite de samen-
werkingsorganen. zoals die bij het maatschappelijk werk reeds lang bekend
zijn, copi6ert, maardan op 'eigen' terrein. (Ras onthoudt zich ervan te zeggen
wat het 'eigen terrein' is. Schr.)

2)  Stalpers, J.A.: Evolutie   van de menselijke nood, openbare  les, in: Sociale  We-tenschappen. juli 1960. blz.284
3)  Beekman,   J.F.: De opleiding tot maatschappelijk werkster: Maatschappelijk

Werk: krachten, terreinen. methoden, deel I. Assen 1964. blz.195-196
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client-patient, hetgeen overigens nogniet betekent dat deze auteur
'eenheid' nastreeft 1).

Evenzeer blijkt uit gebezigde definities van geestelijke gezondheids-
zorg 2) dat het werkterrein van deze zorg gedekt wordt door dat
werkterrein,  waar  ook het maatschappelijk werk aanspraak op maakt.
Er bestaat blijkbaar een organisatorisch dilemma, waar wij, in het
belang van de client-patient een oplossing voor zullen moeten pro-
beren te vinden. Met name voor de bejaarden is een samengaan, of
minstens grotere duidelijkheid van de terreinen, bijzonder gewenst.

Evenzeer achten wij het noodzakelijk dat er een bezinning plaats-
vindt over de wijze van samengaan van lichamelijke gezondheidszorg
en maatschappelijk werk in ruime zin,  en  wel om de volgende redenen:
a.  Gebleken   is   n.1.,   dat  er  met  name  in de grote steden een grote  be-

hoefte is aan combinatie van ziekenverzorgsters en huishoudelijke
hulp 3). Alleen al door deze situatie, wordt de lichamelijke gezond-
heidszorg geconfronteerd met de gezinszorg, die een onderdeel is
van het 'maatschappelijk  werk in ruime  zin'.

1) De maatschappelijke dimensie der door de Kruisverenigingen uitgevoerde
gezondheidszorg: Nationale Federatie 'Het Wit-Gele Kruis',   mei   1963,   blz.
36: Structurele samenwerking houdt in:
1. Wederzijdse bestuurlijke vertegenwoordiging.
2. Functioneel samenwerken met behoud van eigen verantwoordelijkheid.
3. Introductie van 'home-team' om integrale hulpverlening mogelijk te maken.

t.w. huisarts, wijkverpleegster, resp. maatschappelijk werker.

(Van de wederzijdse bestuurlijke vertegenwoordiging verwachten wij alleen
fixatie van de bestaande toestand, waarbij elke partner hardnekkig vasthoudt
aan 'eigen' werkterrein. Samenwerking met behoud van eigen verantwoorde-
lijkheid versterkt de fixatie, hier boven genoemd. Reae samenwerking is pas
mogelijk wanneer de partners juist een stuk eigen verantwoordelijkheid prijs-
geven in ruil voor een stuk medeverantwoordelijkheid. Een 'home-team' in de
voorgestelde vorm zal, vrezen wij, door de status van de arts uitgroeien tot
een stuk lichamelijke gezondheidszorg, waaraan de andere zorgaspecten on-
dergeschikt gemaakt worden. Schr.)

2) a. Loon, P.C.J.van: Doelmatigheid van het Maatschappelijk Werk, academisch
proefschrift, Den Bosch 1950, blz.134. Volgens Van uon is geestelijke ge-
zondheidszorg gelijk aan specialistisch maatschappelijk werk, omdat hier
sprake is van bepaalde arbeidsverrichtingen in teamverband.

b. Raeven, F.M.: Inleiding tot het 'social case-work , 1958, blz.94: Ook Raeven
doelt op teamwork, wanneer hij schrijft: 'Psychiater, psycholoog en case-
worker dienen ieder op eigen terrein als team samen te werken in het maat-
schappelijk  werk'.

c. Trimbosch,  C. J.B. J.: De geestelijke gezondheidszorg in Nederland, acade-
misch proefschrift, Utrecht 1959, blz.139. De geestelijke gezondheidszorg
werkt met sociotherapeutische methoden, zowel op preventief als curatief
niveau.

3) De taak van het Wit-Gele Kruis op het terrein van de gezondheidszorg voor be-
jaarden, in: Katholieke Gezondheidszorg, januari 1965, blz.21
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b. Gebleken is dat de gehoorgestoordheid der bejaarden relatief zeer
groot is  1). In het curatieve vlak kan de lichamelijke gezondheids-
zorg d.m.v. introductie van gehoorapparatuur uitkomst bieden. Het
leren omgaan met dit apparaat achten wij een taak van het maat-
schappelijk werk of van de geestelijke volksgezondheid, terwijl het
aanpassen van de maatschappij aan deze gehoorgestoordheid - b.v.
door het leggen van ringleidingen in openbare gebouwen - een taak
van het sociale opbouwwerk  is.  Een en ander dient uiteraard  in  nauw
overleg met belanghebbende organisaties te geschieden.

c.  In Limburg heeft men met de sociaal-medische adviesbureaus  2)ten
behoeve van bejaarden de merkwaardige ervaring opgedaan dat het
merendeel der gevraagde adviezen op sociaal terrein liggen, terwijl
de gevraagde adviezen gegeven worden door  een arts, verbonden  aan
het adviesbureau.

Een en ander werkt blijkbaar tot volle tevredenheid van de betref-
fende verantwoordelijke personen, maar het is o.i. de vraag of hier
optimaal gerichte adviezen gegeven worden.

d.  Wentholt 3) vermeldt dat de wijkverpleegsters de helft  van  hun  werk-
tijd besteden aan bejaarden, terwijl nog niet de helft ·van de door
bejaarden gevraagde hulp gegeven kan worden. Het zou interessant
zijn na te gaan in hoeverre een handreiking vanuit het maatschappe-
lijk werk hier uitkomst zou kunnen bieden.

Conclusie:

1.  In het belang van de cliont-patient, waarbij wij speciaal de bejaarde
voor ogen hebben, is het o.i. noodzakelijk om het maatschappelijk
werk-in-ruime-zin t.o.v. de algemene volksgezondheid 'inzichtelijk'
te maken.

2. Een duidelijke onderscheiding tussen lichamelijke gezondheidszorg
en maatschappelijk werk lijkt ons zinvol; zelfs voor de buitenstaan-
der zijn de gebieden van deze instellingen redelijk af te bakenen.  Bij
de lichamelijke gezondheidszorg immers zijn 'medische' kwesties
primair en wordt het te voeren beleid bepaald door  een  arts of onder
leiding van een arts.

3. Minder gemakkelijk is de verhouding te bepalen tussen geestelijke
gezondheidszorg en maatschappelijk werk. De opvatting dat maat-
schappelijk werk meer curatief, geestelijke gezondheidszorg meer
preventief gericht is, blijkt in de praktijk niet houdbaar. Beide in-
stellingen bewegen zich immers zowel op het curatieve terrein als

1) Braam,  A.:  Wat is slechthorendheid, in: Bejaardenwerk, maart/april  1963,  blz.
38

2)  Creyton,  J.W.: Een sociaal-medisch adviesbureau voor bejaarden in Limburg,
in: Bejaardenwerk. november/december 1963, blz.160

3) Wentholt, R.: Bejaarden thuts, Den Haag 1964, blz.27
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op het gebied van de nazorg. Ook het al dan niet gebruik maken van
'teamwork' is, zoals reeds geconstateerd kon worden, geen criterium
voor werkelijkonderscheid.
Omdat blijkbaar beide terreinen elkaar del<ken, mogen wij conclude-
ren dat het verantwoord is de organisatievormen van maatschappelijk
werk en geesteli jke gezondheidszorg samen te voegen  en  wel  in  ver-
schillende fasen.

a. Inde eerste fase zullen, naar onze mening, alle krachten uit de sec-
tor der geestelijke volksgezondheid die een maatschappelijk-werkop-
leiding hebben genoten, aangesteld moeten worden door het plaat-
selijk samenwerkingsorgaan voor maatschappelijk werk. (Wij doelen
hier speciaal op de psychiatrisch - sociaal werker). Wij stellen  uit-
drukkelijk het 'plaatselijk' samenwerkingsorgaan voor, omdat het
werkaccent 'plaatselijk' wordt bepaald.
Afhankelijk van hun functie kunnen de krachten dan gedetacheerd
worden   bij    het z.g. orgaan van geestelijke gezondheidszorg.     Het
voordeel hiervan is dat de psychiatrisch - sociaal werker uit zijn
ivoren toren wordt gehaald, doordat hij wordt opgenomen in het
stafverband van het samenwerkingsorgaan, van waaruit hij zo nodig
technische richtlijnen en supervisie ontvangt. Een permanente com-
municatie met de collega's uit andere maatschappelijk-werksectoren
behoort dan tot de normale gang van zaken.
Consequent moet hidr tegenover gesteld worden dat eventuele ver-
pleegsters, werkzaam binnen een orgaan voor maatschappelijk werk,
dan aangesteld dienen te worden door een instelling voor lichamelijke
gezondheidszorg; van daaruit kunnen  zij  in het maatschappelijk werk
gedetacheerd worden. In de praktijk zal deze detachering minder
voorkomen dan die van de psychiatrisch-sociaal werker.

b.  In de tweede fase worden de samenwerkingsorganen van maatschap-
pelijk werk en geestelijke gezondheidszorg gefuseerd.

c. In de laatste fase worden maatschappelijk werk en geestelijke ge-
zondheidszorg een institutie. Wij achten het om gevoelsredenen
dienstig, deze institutie een nieuwe naam te geven, opdat vermeden
wordt dat dfwel maatschappelijk werk df geestelijke gezondheidszorg
de verliezende partij lijkt.
Door deze constructie zullen de wensen die bestaan met betrekking  tot

het  maatschappelijk  werk in vervulling kunnen  gaan, te weten:
a. eenvoud in organisatie;
b. centralisatie.

Bovendien zal hierdoor onze wens t.a.v. de 'inzichtelijkheid'  van deze
terreinen, welke wij ten behoeve van de bejaarden bepleit hebben, in
vervulling gaan.
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§ 3b. HOE VERHOUDEN MAATSCHAPPELIJK WERK EN PASTORALE
ZORG ZICH T.O.V. ELKAAR?

Het is een opmerkelijk feit bij de westerse christenheid dat de in-
vloed der leken in de Kerk steeds groter wordt. Jac Maritain noemt
dit de opkomst der profane christenheid 1).

Het is eveneens een onloochenbaar feit dat deze opkomst der pro-
fane christenheid veelal niet geschied is door spontane medewerking
van de bedienaren der Kerk. Het gevolg hiervan is dat de zielzorger
in het algemeen gesproken in een geisoleerde positie is geraakt, waar-door hij het contact met de profane maatschappij heeft verloren; toch
acht deze zelfde maatschappij zich nog dikwijls in haar ontwikkeling
geremd door de houding van de Kerk. Met Oldendorff zijn wij van me-
ningdatdepriester'zijn' gelovigen nog dikwijls het liefste aan de hand
zou willen houden om  hen voor de gevaarlijke klippen des levens te be-
hoeden 2). Veelal wordt de idee dat men primair voor zichzelf verant-
woordelijk is en die verantwoordelijkheid ook zelf moeten leren dragen,
door bijna alle zielzorgers theoretisch onderstreept, doch praktisch
niet erkend. Het gevolg hiervan is dat vele leken de Kerk niet meer
kunnen zien als een verpersoonlijking van Christus' liefde, maar slechts
als een sociale macht die hun vrijheid van handelen aan banden legt.
Simone Weil, de bekeerlinge, tekent dit treffend als zij stelt dat zij de
Kerk als Mystiek Lichaam van Christus bemint, maar dat zij tegelijker-
tijd de Kerk haat in haar aardse en tijdelijke verschijningsvorm, om-
dat de Kerk voor haar als sociale macht een angtsaanjagend feit is 3).

Deze zelfde strijd van de profane christenheid in haar roep om er-
kenning van haar mondigheid komt, naar onze mening, ook tot uiting in
de verhouding pastorale zorg ten opzichte van maatschappelijk werk.

Wanneer wij het momentele maatschappelijk werk in ogenschouw
nemen, dan kunnen wij ons terecht afvragen wat de rol van de chris-
telijke visie in het maatschappelijk werk in feite nog inhoudt 4). De
Moor heeft er op gewezen dat de stellingname dat het maatschappelijk
werk een voortzetting is van de charitas - welk standpunt door vele
zielzorgers en door hen beinvloede leken onderschreven wordt - bij-
zonder gevaarlijk kan zijn voor de gezonde uitgroei  van het maatschap-
pelijk werk 5).

1) Chenu. M.D. o.p.: De Arbeid, Voorhout 1956, blz.84
2) Oldendorff:  De  mens  in de moderne wereld: Rutten,   F.J.Th. e.a.: Menselijke

Verhoudingen, Bussum 1955. blz.118
3) Couwenberg, S.W.: De vereenzaming van de moderne mens, Den Haag, blz.93-94
4) Linden, H.B.van der: Van nummer tot mens. Bussum 1962. blz.194
5) Moor, R.de: Sociologie en maatschappelijk werk, in: Tijdschrift voor Maatschap-

pelijk Werk. 20 mei 1963, blz.247
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De zielzorger die zonder opgeleid te zijn voor maatschappelijk-
werkactiviteiten, charitaswerken verricht, menende dat hij hierdoor
maatschappelijk-werkactiviteiten bedrijft, zou, ooghebbende voor de
maatschappelijke ontwikkeling in deze bijzonder bescheiden dienen te
worden 1).

Een eerste stap naar de oplossing van een juiste verhouding tussen
maatschappelijk werk en pastorale zorg, achten wij hierin gelegen dat
de representanten van de betreffende sectoren elkaars standpunt kennen
zodat met deze kennis naar een voor beiden aanvaardbare oplossing ge-
zocht kan worden. Wij zullen trachten deze standpunten beknopt weer te
geven, waarbij wij ons beperken tot enkele visies  in de Hervormde,  Ge-
reformeerde en Rooms-Katholieke Kerk.
a. Volgens Ds.Roscam Abbing, wenst de Hervormde Kerk verkerkelij-

king van de wereld. Dit streven staat bekend onder de naam Pidtisme.
Niftrik, bekend lid van de Gereformeerde Kerk, spreekt typerend
van een Rooms gewas op Protestantse bodem  2). Een uitvloeisel van
dit standpunt is, dat met name het huisbezoek aan bejaarden ge-
schiedt onder verantwoordelijkheid van de Kerkeraad, omdat dit
huisbezoek mede mogelijkheden moet bieden voor pastorale beG-
vloeding 3).

b. De Gereformeerde Kerk wenst geen verkerkelijking van de levens-
gebieden. Niftrik acht deze scheiding principieel. Hij wijst erop dat,
indien er deze scheiding niet zou zijn, het voor de maatschappelijk
werker praktisch onmogelijk is met vreugde de op zich genomen
levenstaak uit te voeren. De zielzorgers die, aldus Niftrik, 'zeer
besliste adviezen' door maatschappelijk werkers willen laten geven
aan hun clidnten, maken het voor deze beroepskrachten bijzonder
moeilijk om te werken. Zij moeten immers dikwijls adviezen doorge-
ven, verwijzend naar Godsnormen, die in feite conservatieve bur-
gerlijke leefregels zijn. Treffend is hierbij dat de moralisten zich-
zelf niet meer absoluut durven uitspreken over die normen Gods.
In de toekomst zou het daarom wel eens mogelijk zijn dat het maat-
schappelijk werk 'zeer besliste adviezen' gaat geven aan de Chris-
telijke ethiek, aldus Niftrik 4).
Brillenburg Wurth wil de spanning tussen maatschappelijk werk en
pastorale zorg, welke terreinen hij als nevenschikkend erkent, laten
oplossen door het credren van teamverbanden, waarin maatschappe-
lijk werker en zielzorger tezamen trachten 'sociale nood'  op te los-
sen. De teamleden moeten uiteraard wel dezelfde levensbeschouwing

1) Berger, W.J.: Maatschappelijk  Werk en Zielzorg,   in: Ter Elfder Ure, aprilmei 1959. blz.169
2) Niftrik, G.C.: Helpen als ambacht,Ye druk 1953, blz.153
3) Contactsectie Bejaardenzorg der Nederlands Hervormde  Kerk  en de Hervormde

Vrouwendienst: Vriendschappelijk Huisbezoek, blz.31
4) Niftrik. G.C.: Helpen als ambacht,  2e druk 1953, blz.165
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hebben   1).  Het wil ons voorkomen dat deze oplossing, zonder nadere
spelregels, praktisch geen betekenis heeft, afgezien van het feit dat
voor goed begrip ook een nadere omschrijving nodig is van 'sociale
nood'. Sociale nood in de zin van Van Loon 2). kan o.i. geheel door
de maatschappelijk werker, zonder bemoeienis van de zielzorger op-
gelost worden. Sociale nood in de zin van'algemene nood' daarentegen
kan een zielzorg-aspect hebben;  de  hulp  van de zielzorger, indien  de
client hier prijs op stelt,  is dan gewenst. In de ere-code van de
maatschappelijk werker zijn o.i. goede aangrijpingspunten te vinden
voor de bovengenoemde spelregels.

c. De visies in de Rooms-Katholieke Kerk betreffende deze materie
zijn, als in de andere Kerken, niet eensluidend, voor meerdere uit-
legvatbaar en onderhevig aan  -  wat wij zouden willen betitelen als  -
geevolutioneerd denken.
Paus Pius XII 3) sprak in 1960 op een Internationaal Congres de be-
roepskrachten uit het maatschappelijk werk aan met 'techniciens et
techniciennes'. hiermee erkennende dat maatschappelijk werk een
beroepis.

Van Loon ziet maatschappelijk werk en zielzorg nevenschikkend. Hij
pleit voor een team waarin tenminste zitting hebben: maatschappe-
lijk werker en zielzorger 4. Helaas geeft hij niet aan welke spel-
regels er in dit team zullen heersen.
Ponsioen erkent dat maatschappelijk werk niet identiek is met ziel-
zorg. Wel wenst hij de christelijke ethiek in het maatschappelijk werk
geincorporeerd te zien 5). Afgezien van  het  feit  dat  wij deze stelling-
name onderschrijven, brengt ons dit niet veel verder tot de oplos-
sing.
Dekkers spreekt de hoop uit dat door de creatie in 1964 van de Pa-
rochidle Charitasinstellingen - in plaats van de oude Parochiile
armbesturen - de verhouding zielzorg - maatschappelijk werk dui-
delijker  komt te liggen. Hij baseert zich hierbij op de nieuwe regle-
menten voor de Charitasinstellingen. Deze mogen geen eigen acti-
viteiten ten behoeve van bepaalde personen meer ontplooien;  zij mo-
gen geen controle op het maatschappelijk werk uitoefenen; zij zijn
in feite een financieel inzamelingsfonds geworden waaruit de eigen
instituten voor sociale hulpverlening gefinancierd moeten worden.
Onwillige Parochi6le Charitasinstellingen kunnen zelfs regels van
de Bisschop opgelegd krijgen. Inzake immateriele noodleniging zijn

1) Linden, H.B.van der: Van nummer tot mens, Bussum 1962, blz.174

2) Loon, P.C.J. van: Doelmatigheid  van het Maatschappelijk Werk, academisch

proefschrift, Den Bosch 1950. blz.25
3) Niftrik, G.C.. Helpen als ambacht, 2e druk 1953, blz.219
4) Loon, P.C.J. van: Doelmatigheid van het Maatschappelijk Werk, academisch

proefschrift, Den Bosch 1950, blz.7
5) Linden, H.B.van der: Van nummer tot mens, Bussum 1962. blz.172
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zij verplicht het maatschappelijk werk in te schakelen, waarbij de
oplossing van deze noden, aldus Dekkers, een zaak is van beroeps-
krachten van het maatschappelijk werk 1).
Typerend is echter dat de aankondiging van deze Charitasinstellin-
gen door het zogenaamde 'Landelijk Overleg van Katholieke Arm-
besturen' door Kruse als volgt getypeerd werd: 'De betreffende
brochure is een volkomen uit-de-tijds-stuk, omdat de gehele gedach-
tenlijn het feit ontkent dat het sociaal-charitatieve  werk tot  een  zelf-
standige verschijning in het maatschappelijk leven is gegroeid. Zij
negeert het project der sociaal-charitatieve centra en kan als zo-
danig alleen maar verwarring in parochies stichten'  2).

Eigen stellingname:
Voor de gezonde evenwichtige ontwikkeling van het maatschappelijk

werk is het noodzakelijk dat maatschappelijk werk en pastorale  zorg  als
nevenschikkend erkend worden.

Indien de maatschappelijk werker bij zijn cliont noden ervaart welke
pastorale aspecten hebben, zal hij deze aspecten volgens zijn levensbe-
schouwing rustig te berde brengen, met volledige erkenning  van  de  be-
voegdheid van de client hierover een andere mening te hebben, welke
de maatschappelijk werker te eerbiedigen heeft.

Zode cli6nt dit toestaat, kan  de  hulp  van de zielzorger  door  de maat-
schappelijk werker ingeroepen worden.  Op het terrein  van de pastorale
zorg, dient het maatschappelijk werk zich als'leek' te erkennen en heeft
het zich in dezen te voegen naar de richtlijnen  van de pastorale zorg.  In
de praktijk betekent dit dat de maatschappelijk werker zich dan houdt
aan de richtlijnen van de zielzorger, op voorwaarde dat  hij zich tevoren
accoord heeft verklaard, om als hulp van de zielzorger op te treden.

Indien zulks niet geschied is, houdt de taak van de maatschappelijk
werke r   op   bij   het  ter hulp roepen  van de zielzorger.  Hi j deelt hierbij
slechts aan de zielzorger mede hetgeen noodzakelijk is voor een juiste
hulpverlening in het pastorale vlak.

Bovenstaande redenering is ook volkomen omkeerbaar voor het ge-val de zielzorger de hulp wordt van de maatschappelijk werker.  Wij  gaan
dan hierbij uit van de situatie dat de zielzorger maatschappelijke nodenbij de betreffende gelovige constateert. Hij dient dan te erkennen dat hij
leek is op het maatschappelijk-werkterrein. Het gevolg van deze erken-
ning is dat hij zich in deze moet richten naar de zienswijze van de
maatschappelijk werker.

1) Dekkers. G.J.: Nieuwe kerkelijke regelingen voor katholieke instellingen,  in:
Katholiek Sociaal Tijdschrift, januari 1965, blz.86-88

2)  Kruse. F.: Plaats en  taak  van de Katholieke Armbesturen  in de moderne tijci,  in:
Katholiek Sociaal Tijdschrift. september 1964, blz.9
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Welke consequenties heeft deze stellingname op het
terrein van het bejaarden-zielzorgwerk?

Clark Tibbits heeft gesteld:   'It   can be concluded that there is  and
will be a considerable response in the religious bodies to the impact
of ageing population and that they in turn have and will have a con-
siderable share in the resolution of problems raised by ageing' 1).

De vraag in hoeverre de zielzorg er in zal slagen een werkelijk aan-
deel te hebben  in de oplossing van de bejaardenproblematiek, hangt o.i.
enerzijds af van de houding van de zielzorger ten opzichte van de be-
jaarden, anderzijds van de vraag in hoeverre de zielzorger er in zal
slagen verworvenheden op andere terreinen van zorg tot de zijne te
maken.

In het maatschappelijk werk is men tot de conclusie gekomen dat de
bejaarde het gelukkigst is, wanneer hij zolang mogelijk een volwaardig
lid van de maatschappij blijft. De gehele zorg is er dan ook op gericht
orn die voorwaarden te scheppen, waardoor de bejaarden in de maat-
schappij geihtegreerd kunnen blijven.

Voor de zielzorg onder bejaarden, niet in tehuizen verblijvend, be-
tekent dit b.v. dat huisbezoek door de zielzorger direct gericht moet
blijven op de bejaarde en dat hij die niet administratief 'en passant'  in
gedachten alleen moet bezoeken, wanneer hij het inwonende jonge echt-
paar werkelijk bezoekt 2).

Van bejaarden, in tehuizen verblijvend, is het bekend dat deze cate-
gorie minder mobiel is, daar het beleid er op gericht is (dient te zijn,
de mobiele bejaarden zo lang mogelijk in de wijk te huisvesten. Het
gevolg hiervan is dat een gedeelte der bejaarden niet meer naar de
kapel kan komen. Een geluidsinstallatie op elke kamer  kan hier uitkomst
bieden 3), maar het is merkwaardig dat er praktisch geen aandacht
besteed wordt aan de categorie die gehoorgestoord is. Met geringe
kosten kan elke kamer en kapel voorzien worden van een ringleiding
waardoor de kerkdiensten uitstekend gevolgd kunnen worden, mits de
bejaarde over een gehoorapparaat beschikt. Uitdrukkelijk willen wij  er
op wijzen dat de instructie van de contactsectie Bejaardenzorg van de
Nederlands Hervormde Kerk 4), die zegt dat zeer slecht-horenden aan-

spreekbaar zijn wanneer men luid rechtstreeks in het oor spreekt,
waarschijnlijk geen resultaat op zal leveren. Duidelijk articulerend
spreken met het gezicht naar het licht levert o.i. meer resultaat opl

1) Tibbits Clark: Handbook of social gerontology. Chicago 1960, blz.745
2) Maltha  A.H. o.p.: Herfsttij  van de levensloop, 1956, blz.64
3) Suetens, em.pastoor: Zielzorg voor bejaarden; zielzorg in paroche en thuis, in:

Bejaardenwerk, januari/februari 1964. blz.5
4) Contactsectie Bejaardenzorg der Nederlands Hervormde Kerk: Pastoraat aan

bejaarden, 1960, blz.4
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Voor de groep gehoorgestoorden constateren wij de hinderlijke la-cune van het ontbreken van een doelmatige ringleiding.De katholieke bejaardentehuizen bezitten, in tegenstelling tot de
protestantse bejaardentehuizen, praktisch alle een kapel 1).De grote vraag waarmee elke zielzorger in de bejaardenzielzorggeconfronteerd wordt  is:  'hoe  is de instelling  van de bejaarde  t.o.v.  de
eindigheid?'

Met Niftrik zijn wij van mening dat voor de bejaarden de dood zoweleen dreiging als een lokkende vrede kan betekenen 2).Er zijn echter stemmen die menen dat de dood voor elke bejaardeeen  probleem is 3) en dat daarom  de  kern  van het leven  van de bejaarde
bestaat uit bidden 4). Deze meningen zijn o.i. achterhaald door Mun-
nich's dissertatie waarin bewezen is, dat diegene die geen godsdienst
bekennen, eerder minder dan meer moeite hebben  met de eindigheid  5).Deze constatering werpt een nieuw licht op de benadering  van de onker-kelijkheid  6). De niet-op-de-hoogte-zijnde zielzorger zou immers bij
zijn poging om deze mensen kerkelijk te maken misschien meer onrust
dan rust teweeg brengen.

De zielzorger dient zich daarom, naar onze mening, doorlopend opde hoogte te stellen van de ervaringsgegevens uit het maatschappelijk
werk. Hierdoor zal hij behoed kunnen worden voor uitspraken die dewerkelijkheid geweld aandoen. Zijnerzijds kan de zielzorger vanzelf-
sprekend de bedoelde andere dienstenterreinen beinvloeden: 'Die
Christliche Auffassung von der Vollendung des Lebens kann der heu-
tigen Gesellschaft helfen von dem 'verrUckten' Bild einer ewigen Ju-
gend weg zu kommen' 7).

De werkelijke opgave van zowel zielzorger als andere 'dienstenver-
leners' zal, dus  zijn om met begrip voor elkaars arbeid de bejaardennaar een werkelijke 'voleinding' te voeren.

1) a.  Kuilart, H.J.: Pastorale zorg in bejaardencentra, in: Diakonia, januari  1963,
blz.25

b. Katholieke Bejaardenzorg,  juli 1960, blz.94
2) Niftrik. G.C.van: De onverliesbare roeping tot mens zijn. in: Serie 'Woord en

Daad', nr.7, 1963, blz.42
3) Dieren, A. van o.p.: Zielzorg voor bejaarden, in: Bejaardenwerk mei/juni 1963.

blz.66

4) Akenhilfe, in: Charitas, september 1962, jrg.63. blz.233
5) Munnichs, J.M.A.: Ouderdom en Eindigheid, academisch proefschrift, Assen

1964, blz.120
6) Maltha.A.H. o.p.:Herfsttij van de levensloop, 1956, blz.61
7) Altenhilfe, in: Charitas, januari/februari 1965, jrg.66, blz.40
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§  3c. MOET HET MAATSCHAPPELIJK WERK UITGEVOERD WORDEN
ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET PARTICULIER
INITIATIEF EN/OFONDER VERANTWOORDELIJKHEID VANDE
OVERHEID?

Wanneer men de onderscheiden meningen op deze vraag beluistert,
valt het op dat op een enkele uitzondering na van toepassing is: 'Wiens
brood  men eet, diens woord men spreekt'. Bovendien heeft  het  er  min-
stens alle schijn van dat hier speciaal het adagium heerst: 'Men heeft
evenveel recht, als men macht heeft'.

De vraag in hoeverre het particulier initiatief,  resp. de overheid een
bepaalde taak op het terrein van het maatschappelijk werk heeft, heeft
reeds vele pennen in beweging gezet, maar een communis opinio in

deze is nog niet gevormd,
De standpunten 1) varieren in dier voege dat het merendeel der auteurs

1) a. Elsen, G.L.: Verhouding Overheid-particulier initiatief en de Algemene Bij-
standswet, in: Katholiek Sociaal Tijdschrift, januari 1965, blz.92-94

b.  Winnubst, A.Th.: Tegenstellingofopstelling, in: Katholiek Sociaal Tijdschrift,
januari 1965. blz.95-98

c.  Bertels, A.J.H.: Bijdrage tot ordening van de maatschappelijke gezondheids-
zorg in Nederland, academischproefschrift, Alphen  aan den  Rijn 1950. blz.4-5

d.  Trimbosch,   C.J.B.J.: De geestelijke gezondheidszorg in Nederland, acade-
misch proefschrift, Utrecht 1959, blz.168-171

e. Dam. J.P.A. van de: Maatschappelijk Werk. Reeks 'Mens en Medemens',
1958. blz.35-85, resp. blz.127-129

f. Loon, P.C.J.van: Doelmatigheid  van het Maatschappelijk Werk, academisch
proefschrift. Den Bosch 1950, blz.25

g.  Dekkers, G.J.: Territoriale decentralisatie en SUDSidiering   van   het  maat-
schappelijk werk, in: Katholiek Sociaal Tijdschrift, december 1962, blz.57-58

h.  Til, K.R.:De client  en onze sociale instelling, in: Sociale Zorg, 3 juli 1964,

blz.238
i .  Beerekamp,  J.W.: De Algemene Bijstandswet  en het subsidiariteitsbeginsel.

in: Christelijk Historisch Tijdschrift, Den Haag, juni 1964, blz.3-9
j . Landelijk Sociaal Charitatief Centrum: Het vraagstuk  van  de 100% subsidi-

ering van het maatschappelijk werk, Den Bosch 12 mei 1964, blz.1-6
k.  Kruse, F.: Doelstellingen en grondslagen  van de Algemene Bijstandswet,  in:

Katholiek Sociaal Tijdschrift. november 1963. blz.50-54
1.  Dekkers,  G.J.: De Algemene Bijstandswet   en het maatschappelijk  werk,  in:

Katholiek Sociaal Tijdschrift, november 1963, blz.55-58
m.Boender, J.A.. Maatschappelijk  werk in de gemeentelijke sociale dienst,  in:

Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 10 augustus 1964, blz.267-272
n. Albers, J.: Congres over de Algemene Bijstandswet van de Nationale Raad

voor Maatschappelijk Werk, in: Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 10
augustus 1964, blz.277-278

o.  Aukes,  G.A.: Wat vraagt de clidnt  van de Gemeentelijke Dienst  voo - Sociale
Zaken? in: Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 5 april 1964. blz.121-126

p. Kate. mej.A.ten: Mo%elijkheden voor een intake in een Gemeentelijke Sociale
Dienst, in: Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 5 april 1964. blz.128-132:
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de onstoffelijke hulpverlening door het particulier initiatief wil laten
uitvoeren, terwijl daarentegen het verlenen van stoffelijke hulp als
overheidstaak gezien wordt. Ter onderscheiding van deze twee soorten
hulpverlening noemen wij onstoffelijke hulpverlening maatschappelijk
werk, terwijl stoffelijke hulpverlening als maatschappelijke zorg be-
titeld wordt.

De argumenteringen inzake de verhouding tussen maatschappelijk
werk en maatschappelijke zorg kunnen ruw onderscheiden worden in:
A. Meer praktische stellingname;
B. Meer principiole stellingname.

Ad A. Praktische argumenten
1. Maatschappelijk werk vergt een gezagvolle, op kennis gebaseerde

socio-therapeutische behandeling, waarbij de therapeut er angstval-
lig voor moet waken, dat zijn gezagspositie geen machtspositie
wordt. Welnu, de Overheid die door haar bezit van de 'gouden koor-
den' heel gemakkelijk van gezag naar macht kan overstappen, kan
het maatschappelijk werk beter overlaten aan het particulier initia-
tief, omdat bij het particulier initiatief het gevaar, dat een gezags-
positie overgaat in een machtspositie, veel kleiner is. Het particu-
Her initiatief bezit immers niet de macht van de 'gouden koorden'.
(Trimbosch, Van de Ploeg, Winnubst).

Mej.ten Kate vermeldt enkele resultaten van een intake-onderzoek op de Ge-
meentelijke Sociale Dienst te Groningen in 1958. In 6 weken meldden zich 82
nieuwe cases. ofwel per maand per 2500 inwoners 1 aanvrager. Van deze 82
clionten wensen 13 clionten ofwel 15% maatschappelijk-werk-begeleiding
door de Dienst, terwijl in feite 45% (39 cases) immateriele hulp nodig had.
Achteraf bleek,   dat   21   van  de 82 cases ofwel  25% g e e n n i e u w e gevallen
waren; deze clienten ontkenden echter de vroegere relatie met de Dienst,
hetgeen o.i. inhoudt, dat de relatie kennelijk niet zodanig was geweest, dat
men hier graag op terug kwam. Bovendien bltjkt dus het werkelijk aantal
nieuwe cases te zijn: 1 case per maand per 3750 inwoners.

q. Giltay-Veth. P.J.J.: Gedachten over de functionering van het apparaat in ver-
band metde behoefte  van de cli6nt  in een kleine sociale dienst, in: Tijdschrift
voor Maatschappelijk Werk, 5 april 1964, blz.135-139

r. Vissers, J.J.: Problemen in een grote sociale dienst, in: Tijdschrift voor
Maatschappelijk Werk, 5 april 1964, blz.140-144. Vissers vraagt zich af, of
de informatie naar de levensbeschouwing van een persoon niet een aangele-
genheid is, die wezensvreemd is aan rechtstoebedeling en aan de wijze waarop
de neutrale Overheid haar taak moet uitoefenen. De consequentie is, dat de
Overheid dan principieel alleen eigen dienstverlening zou kunnen aanbieden.
Het totale maatschappelijk-werk-patroon. dat zich heeft ontwikkeld. maakt
deze  consequentie moeililk aanvaardbaarl

s. Publikatie nr.2 van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk,
1950: Verslag van het op 23 april 1949 te Utrecht gehouden congres ter be-
handeling van de prae-adviezen van J.C.van Dam, Mr.Dr.J.J.Loeff, Ds.P.J.
Roscam-Abbing en Mr.Dr.J.in 't Veld.
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2. De doelmatigheid (bedoeld wordt 'praktijk') zal beslissen welke ta-
ken het particulier initiatief en de Overheid op zich zullen nemen
(v.Elzen Albers). Diegenen die dit argument gebruiken vergeten  ken-
nelijk dat de bezetting en deskundigheid van het apparaat voor de
praktijk beslissend is.
Het valt gemakkelijk in te zien dat de Overheid als concurrent-sub-
sidient, het particulier initiatief in een zeer zwakke positie kan ma-

noeuvreren (Winnubst).
3.  Het particulier initiatief dient pioniersarbeid te verrichten (Cloeck)

terwijl de overheid zich dan kan toeleggen op die taken, waar zij
alleen competent toe is (Veldkamp). Dit standpunt inzake het parti-
culier initiatief wekt associaties met het spreekwoord 'Der Mohr
hat seine Tatigkeit getan,  der  Mohr kann gehen'. Bovendien  is  niet
erg duidelijk wat nu eigenlijk ter competentie van de overheid is.

4. Het maatschappelijk werk kan beter geschieden door het particulier
initiatief, omdat het maatschappelijk werk typisch persoonsgericht
is en bij het particulier initiatief de persoon centraal staat. Winnubst
brengt in dit verband de beraadsfunctie van het maatschappelijk werk
die een niet-uniforme behandeling inhoudt, naar voren.De Overheid
daarentegen stelt de uniforme behandeling centraal (Bartels) waar-
door het maatschappelijk werk niet goed tot Zijn recht kan komen.

5. Het maatschappelijk werk kan beter verricht worden door de Over-
heid, want wanneer het particulier initiatief het maatschappelijk  werk
uitvoert, zou dit wel eens andere beslissingen kunnen nemen als de
Overheid. Dit standpunt, dat eigenlijk van de veronderstelling uit-
gaat   dat de Overheid per definitie gelijk heeft,  is door Giltay Veth
hoogmoedig genoemd, terwijl Loeff zelfs spreekt van een kruide-
niersmentaliteit, voortkomend uit breinen die alleen administratief
kunnen denken.

6. Het particulier initiatief voert  uit; de Overheid controleert  het par-
ticulier initiatiefofdit aan de gestelde kwaliteiten voldoet (Van Loon).
Deze controle komt neer op vaststelling van het aantal subsidiabele
functionarissen, gekoppeld aan een bepaald niveau en vaststelling
van de opleidingeisen in het kader waarin het werk verricht  moet  wor-
den. Een verdergaande controle, welke een beoordelingsrecht en
daardoor in feite een benoemingsrecht zou inhouden wordt door het
Wetenschappelijk Adviescollege van het Landelijk Sociaal Charitatief
Centrum, ten sterkste ontraden, zelfs  al zou het particulier initiatief
voor 100% gesubsidieerd gaan worden. Reeds in een eerder stadium

(1949) had Loeff overigens betoogd dat de Overheid  er goed aan doet
haar eigen organen beter te controleren,  en het particulier initiatief
meer te vertrouwen I

7.  De Overheid  is wel gedwongen om maatschappelijk  werk te verrich-
ten, want bijstandverlening en maatschappelijk werk zijn niet te
scheiden. De individualiserende werking van de Algemene Bijstands-
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wet vereist namelijk een onderzoek naar de oorzaak van de nood,
waarbij men er niet aan ontkomen kan, kennis te nemen van de per-
soonlijkheid van de client (Boender). Het onderzoek mag bovendien
niet  oppervlakkig zijn, omdat anders wel eens -uitkeringen zouden
kunnen geschieden welke niet nodig zijn, waardoor de gemeenschap
grote schade lijdt, aldus Aukes.
Hij vermeldt hierbij dat hij nog nooit gehoord heeft dat over een
dergelijk onderzoek klachten binnengekomen zijn!  Naar onze mening
houdt men hierbij geen rekening met het feit dat de hulpbehoevende
zich veelal geen klacht durft te veroorloven. Evenmin heeft men
blijkbaar oog voor letter en geest van art.31 van de Algemene Bij-
standswet; dit schrijft voor dat het onderzoek zich moet beperken
tot   datgene   wat van direct belang   is   voor de aanvrage: geestelijk
exhibitionisme wordt o.i. door de A.B.W. niet gevraagdl Het argu-
ment van de heer Aukes zouden wij het liefst als curiositeit willen
vermelden, ware het niet dat nog zovele ambtenaren van sociale za-
ken dit standpunt ernstig nemen. Vissers stelt dan ook terecht, dat
de uitvoerders van de Algemene Bijstandswet zo dikwijls bestaan
uit alleen door de praktijk geschoolden, welke nu eenmaal een men-
taliteit bezitten, waar niet gemakkelijk van los te komen is. Het ge-
volg hiervan is een spanning tussen particulier initiatief en Overheid
waarbij de Overheid aan de financiele touwtjes trekt en dus de macht
heeft. Dat een en ander repercussies heeft voor de hulpbehoevende
behoeft geen betoogl !

8.  De Overheid moet maatschappelijk werk verrichten,  want  waar  zou-
den anders de 'buitenkerkelijken' hun toevlucht kunnen vinden ? Boven-
dien worden vele clienten, blijkens de praktijk, liever geholpen door
'Sociale Zaken van de Gemeente', dan door het onvolwassen, onvol-
doende bemande particulier initiatief.
Wat de 'buitenkerkelijken' betreft, wordt blijkbaar vergeten, dat  'Hu-
manitas', een buitenkerkelijke levensbeschouwing wil zijn, die als
particulier initiatief de buitenkerkelijke mens in nood wenst te hel-
pen (In 't Veld). Het argument dat de cliont zo graag naar de Over-
heid loopt, werkt in feite als een boemerang,  want het particulier ini-
tiatief kan hierdoor de Overheid terecht verwijten,  dat  zij het parti-
culier initiatief met opzet klein heeft gehouden, om hierdoor eigen
werk te kunnen bevorderen (Giltay Veth). Men  kan zich afvragen  of de
gemeentelijke diensten voor Sociale Zaken, naarstig naar  een  werk-
terrein zoeken en wanneer zij dit blijkbaar onder meer vinden door
dienstverlening in het kader van de Gezinszorg, Huisvesting en Ar-
beidsbemiddeling ten behoeve van minder-validen (Boender) dan  kan
men zich afvragen of men niet moet spreken van 'weldadige werk-
verschaffing' in het kader van gemeentelijke dienst voor Sociale
Zaken.

Het gevaar is niet denkbeeldig, dat hierdoor de maatschappelijk-
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werkstructuren scheefgroeien. waarbij de samenwerkingtussen par-
ticulier initiatief en Overheid nog moeilijker komt te liggen (Vissers).

Conclusie:
De praktische argumenten om maatschappeli jk  werk door overheids-

diensten te laten uitvoeren werken naar onze mening  als een boemerang
voor de overheid. Niettegenstaande dit effect staat de Overheid het
sterkst, omdat zij de 'gouden koorden' in handen heeft. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat er in het particulier initiatief sterk gepleit wordt
voor een wettelijke subsidieregeling.

Inzake deze subsidie-politiek bestaan er meerdere standpunten.
Reeds in 1949 achtte Loeff een 100% subsidie aanvaardbaar, terwijl

Roscam Abbing toch een marge door het particulier initiatief betaald
wenst te zien, om hierdoor de idee van 'milddadigheid onder het volk'
door Groen van Prinsteren 'charite legale' genoemd, levendig te hou-
den. Typisch is dat Roscam Abbing in verband hiermede verwijst naar
de zijns inziens aanvaardbare wijze van subsidiering van het bijzonder
onderwijs, dat gecontroleerd door de Overheid, via de Rijksinspecties,
voor praktisch 100% gesubsidieerd wordt.

Juister achten wij Loeff's argumentering om aanspraak te maken op
subsidie:
- Door de activiteiten van het particulier initiatief wordt de Overheid

ontlast.
-  Het particulier initiatief ontvangt subsidie uit eigen belastingpennin-
gen.
De Commissie Roemers (1961) stelde in haar eindrapport een wet-

telijke subsidieregeling voor, welke echter gedecentraliseerd ten uit-
voer gebracht zou worden. Wi j proeven in decentralisatie dezelfde sfeer
als die van de Algemene Bijstandswet, waarbij dit principe ook tot uit-
drukking gebracht wordt. Deze nagenoeg dezelfde vormgeving achten
wij bovendien ongelukkig omdat het maatschappelijk werk toch reeds
genoeg moeite heeft om uit de materiele zorgsfeer te geraken.

Het hieraan inhaerente beroepsrecht zou, aldus bovengenoemde Com-
missie, reeds tevoren 'niet ontvankelijk' verklaard moeten worden, in-
dien de Gemeente zich beroept op financiele onmacht. Terecht heeft
Dekkers in dit verband opgemerkt, dat een volledige doorvoering van
decentralisatie zonder wettelijke waarborgen voor het particulier ini-
tiatief, slechts verantwoord is in geval een bepaalde werksoort van het
maatschappelijk werk zozeer ingeburgerd  is en zozeer erkenning heeft
gekregen, dat daarin reeds voldoende waarborg ligt voor feitelijke
rechtszekerheid. Daar in de praktijk praktisch niemand deze rechts-
zekerheid heeft vragen wij onszelf af, waarom niet veeleer gestreefd
wordt naar centralisatie van de subsidieregeling, waardoor rechts-
ongelijkheid wordt voorkomen.
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VI

Dat de tijd dringt Om tot een wettelijke subsidieregeling te komen
moge blijken uit het feit,  dat door de talloze ministeri6le beschikkingen
en circulaires zo'n administratieve rompslomp - om niet te spreken
van chaos - ontstaan is dat hierdoor de zo noodzakelijke vereenvoudi-
ging van het organisatiepatroon van het maatschappelijk werk tegenge-
houden wordt. Bovendien willen diverse werksoorten krampachtig hun
eigen 'voordelige' subsidieregeling handhaven, desnoods ten koste van
de inhoud van hun werk.

De tijd dringt om tot 100% subsidi6ring  over te  gaan,  want alom hoort
men bij het particulier initiatief de klacht dat een gezonde uitgroei te-
gengegaan wordt. Het is zelfs mogelijk dat de zo noodzakelijke uitbrei-
ding plaats moet maken voor een inkrimping  van het apparaat.     Het  lan-
delijk Sociaal Charitatief Centrum heeft in verband hiermee in 1964
deze 100% subsidi6ring verdedigd met er op te wijzen dat het maatschap-
pelijk werk een noodzakelijke functie in de maatschappij bekleedt,  het-
geen Overheidsverantwoordelijkheid met zich mede brengt, welke het
beste tot uitdrukking komt in 100% subsidioring.

Men kan er bovendien o.i. op wijzen dat, uitgaande van de idee dat
de vrijheid van de clidit eist dat er naast Overheidsorganen ook or-
ganen van particulier initiatief behoren te zijri, het logisch is dat het
particulier initiatief en de Overheid gelijke mogelijkheden hebben.  Wel-
nu, wanneer de Overheidsorganen voor 100% betaald worden uit onze
eigen belastingpenningen, dan heeft het particulier initiatief er op de-
zelfde wijze recht op om ook aanspraak te kunnen maken op  100% sub-
sidie die in feite van eigen belastingpenningen afkomstig zijn. Indien
minder dan 100% subsidie genoten wordt, verkeert het particulier ini-
tiatief in een ongelijke concurrentiepositie ten opzichte van de Over-
heid, hetgeen als discriminatie gezien kan worden.

Het argument dat door  100% subsidi6ring de charitas aangetast wordt
achten wij grof en  niet in overeenstemming  met de fundamentele  waar-
de van de charitas welke niet bepaald wordt door  het  al dan niet hebben
van 100% subsidie. Bij de zozeer gewenste wettelijke subsidieregeling
zal het echter een eerste taak zijn om zodanige objectieve normen ter
verkrijging van subsidie vast te stellen, dat de gesubsidieerde volkomen
weet waar hij aan toe is, waardoor incidentele ambtelijke beslissingen
overbodig worden.

Met Trimbosch zijn wij het daarom volkomen  eens,  dat het wenselijk
is dat het Overheidsgezag groeit, maar dat de Overheidsmacht af-
neemt: dit is o.a. mogelijk door van de subsidiegunst een subsidierecht
te maken.

ad B. Principiole argumenten
1.  Bij de bespreking   van de gewenste wettelijke subsidieregeling  heb-

ben wij reeds de principidle stelling dat Overheid en particulier
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V

initiatief gelijkwaardig zijn naar voren gebracht. v r ons hebben
dit reeds gedaan Bartels en Trimbosch, die zich beiden op Loeff
beroepen, benevens Cloeck en van de Dam. Consequente toepassing
van dit beginsel moet inhouden, dat een beroep van de Gemeente op
financieleonmacht om het particulier initiatief te subsidieren,  in de
praktijk aangetoond wordt doordat men kan constateren dat de ge-
meentelijke organen ook inkrimpen.

2. In het maatschappelijk werk, dat volgens Loeff en Trimbos 'de to-
tale persoon in nood' wenst te helpen, spelen uiteraard spirituele
waarden mee, welke waarden door de Overheid als neutrale instan-
tie niet tot uitdrukking gebracht kunnen worden. Wij vragen ons bij
dit argument wel af in hoeverre de activiteiten van het maatschap-
pelijk werk, evenals van onderwils en volksgezondheid, als typisch
levensbeschouwelijk gericht gezien kunnen worden. Een kritische
analyse van deze activiteiten zal, dunkt ons, aan het licht brengen
dat slechts een fractie van deze activiteiten als zodanig naar voren
zullen komen. Men kan in verband hiermede in gemoede de vraag
stellen of deze principi6le stellingname, die in de praktijk hoege-
naamd geen hout snijdt nog als argument te gebruiken is.

3. M a a t s c h a p p e l i j k w e r k-r e l a t i e s zijn principieel n e v e n-
schikkend en dus horizontaal.
Bijstandsverleninggeschiedt daarentegen in een hierarchieke verhou-
ding tussen bijstand-aanvragen en het verstrekken  van bi jstand  en  is
hierdoor verticaal gekenmerkt (Winnubst).
Zgwel maatschappeli jke zorg als maatschappelijk  werk  kan  niet door
een persoon verricht worden, omdat dan de rollen van sociaal amb-
tenaar resp. maatschappelijk werker met elkaar in conflict kunnen
komen. Wat zou er immers gebeuren, wanneer de sociale ambtenaar
tot deontdekking zou komen dat hij i.v.m. de bijstandaanvrage ver-
keerde inlichtingen gekregen heek van de client, terwijl er juist

aarzelend gesproken kon worden van een groeiende vertrouwensre-
latie met de client, in zijn functie van maatschappeli jk werker.  (Vis-
sers). Nog te weinig wordt onderkend dat de relatie  met de Gemeen-
telijke Sociale Dienst meestal uit de nood geboren wordt (Aukes),
m.a.w., ofmeer afgedwongen wordt. De vrijheid  van de client waarop
zo graag een beroep gedaan wordt in deze afgedwongen situatie, is
eufemistischgesproken, bijzonder wankel (Dekkers).  Dit is o.i.  ech-
ter geenszins te laken, want wij hebben hier nu eenmaal te maken
met een verticale relatie, waarbij de vrijheid uiteraard zeer betrek-

kelijk is. Te laken is het naar onze mening wel als, zoals Giltay Veth
betoogt, de betreffende sociale ambtenaar zich maatschappelijk
werker noemt en nog meer te veroordelen  is  het  als de sociale  amb-
tenaar van mening is dat hij maatschappelijk werker is, resp. maat-
schappelijk werk pleegt, waardoor hij ten onrechte suggereert dat
de Gemeentelijke Sociale Dienst als zodanig een instelling voor
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maatschappelijk werk is. Wel is het mogelijk dat ondeE invloed van
de Algemene Bijstandswet en bij gebrek aan een wettelijke regeling
van het maatschappelijk werk de Gemeentelijke Dienst voor Sociale
Zaken een afdeling'Maatschappelijk Werk' credert. Het gevolg hier-
van is dat het toch al zo versnipperde patroon van maatschappelijk-
werkorganen met nog een orgaan voor overheidsmaatschappelijk
werk 'verrijkt' wordt. Het zou o.i. van wijs beleid getuigen als de
Overheid niet zou meehelpen  aan deze 'door-organisatie'  van  maat-
schappelijk-werkorganen. Wel kunnen wij ons voorstellen dat de
Gemeentelijke Sociale Dienst terwille van de individualiserende
werking van de Algemene Bijstandswet  en om op de hoogte te blijven
van de ideeen die leven in het maatschappelijk werk, maatschappe-
lijk werkers aantrekt. (Wij spreken hier over de Gemeentelijke So-
ciale Dienst als uitvoerend orgaan van de Algemene Bijstandswet.)
Vanzelfsprekend zal, wanneer maatschappelijk werkaspecten naar
voren komen, een goede doorverwijzing dienen plaats te vinden naar
organen van het maatschappelijk werk. In de praktijk levert deze
doorverwijzing echter grote moeilijkheden op, omdat het blijkbaar
als een soort persoonlijke belediging gevoeld wordt dat anderen
meer mogelijkheden hebben om te helpen. Team-overleg,  dat dit
euvel teniet zou kunnen doen, is in de praktijk van alledag alleen
mogelijk binnen eigen organen  en dan reeds is het een prestatie
wanneer de collega's werkelijk collega durven en willen zijn. Nu is
het nog steeds mogelijk dat een aantal beroepskrachten elkaar voor
de voeten lopen.
Mogeli jk zou een centraal intake-instituut, waarin zowel maatschap-
pelijk-werkorganen van Overheid als particulier initiatief participe-
ren, zonder dat een van beide een overwegende invloed heeft, hier
goede diensten kunnen bewijzen. De grote concurrentie tussen par-
ticulier initiatief en Overheid zou hierdoor automatisch in goede
banen geleid worden.

4.  H e t f u n c t i o n e l e s u b s i d i a r i t e i t s b e g i n s e l. Erkenning van
de p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d, hetgeen  ook   een
persoonlijke vrijheid inhoudt, geeft het particulier initiatief
het recht om eigen organen in het leven te roepen (Trimbosch). welke
organen volgens het bekende s u b s i d i a r i t e i t s b e g i n s e l      een
eigen leven kunnen leiden. Het subsidiariteitsbeginsel is, aldus Loeff,
een leidraad voor de Overheid. Het geeft aan hoe de houding van deOverheid moet zijn tegenover de ontwikkeling van de maatschappe-
lijke krachten:
-  het particulier initiatief mag niet in gevaar gebracht worden;- de overheid moet het belang van het particulier initiatief erken-
nen;

- de Overheid moet voor het particulier initiatief plaats maken,tn.b.t. dit laatste punt bestaat er heel wat verwarring. Men ver-
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taalde dit alsof het particulier initiatief altijd eerste moet zijn,
terwijl de Overheid opde tweede plaats zou komen. Men schiep hier-
door een rangorde tussen particulier initiatief en overheid. Prak-
tisch hebben wij hier echter te maken met een functieverdeling,
hetgeen wij zouden willennoemen: h et begin s el  v an  f un ct io -
n e l e   s u b s i d i a r i t e i t. Dit beginsel  is als volgt te verduide-
lijken:  Wat de rangorde betreft moet gesteld worden dat
het  hogere' de voorrang heeft boven 'het lagere'. 'Het hogere'

betreft het eeuwige, het onstoffelijke, het immateriele aspect van
de mens. 'Het lagere' betreft het tijdelijke, het stoffelijke. het
materieleaspect van demens. De functie volgt o.i.  uit  het  sub-
subsidiariteitsbeginsel zelf: Het particulier initiatief heeft voor-
rang op de Overheid, hetgeen alleen kan inhouden dat het parti-
culier initiatief zich richt tot 'het hogere', terwijl de Overheid
zich richt tot 'het lagere'.

Praktische conclusie:
- het particulier initiatief behartigt de immateriele hulp, m.a.w.

het maatschappelijk werk;
-  de Overheid behartigt de stoffelijke hulp,  m.a.w. de maatschappe-

lijke zorg d.w.z. de bijstandsverlening.
Het standpunt van Beerekamp, dat het subsidiariteitsprincipe zijn
verdiensten gehad heeft in tijden van de materidle zorgverlening,
achten wij daarom onjuist. Integendeel, de door Heering als extreme
mogelijkheid geschetste situatie, dat de Gemeente alleen zorg draagt
voor de financien, terwijl het particulier initiatief het maatschappe-
lijk werk voor zijn rekening neemt, achten wij in het licht van het
principe van functionele subsidiariteit de normaalste zaak van de
wereld I

Conclusie
Het meest in overeenstemming met de waardigheid van de bejaarde

zouden wij het vinden, als het principe van functionele subsidiariteit,
zoals door ons citeengezet is, werd onderschreven. Het gevolg hiervan
zou dan  zijn,  dat het maatschappelijk werk als immateriele hulpverle-
ning, gebaseerd op horizontale relaties, door het particulier initiatief
behartigd zou worden. De materi6le hulpverlening zou dan o.i.  -  en  ze-
ker geldt dit voor de bejaarden (hoofdstuk III) - zoveel mogelijk gevat
dienen te worden in door de Rijksoverheid gestimuleerde groepsrege-
lingen, waarbij met behulp van een belasting-indicatie voldaan  kan wor-
den aan art.31 van de Algemene Bijstandswet (persoonlijk onderzoek).
Alleen de dan nog optredende restgroep zou behandeld dienen te wor-
den door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken.
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§ 3d. WIE DRAAGT VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE MAAT-
SCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN IN HET KADER VAN HET
MAATSCHAPPELIJK WERK?

Drie categorieen van hulpverlening dienen n.a.v. deze probleemstel-
ling   besproken te worden  t.w.:  de  besturen, de vrijwilligers  en de  be-
roepskrachten.

Het is bijzonder belangrijk dat de verhouding tussen deze categorie-
en van hulpverleners goed is want indien er fricties tussen deze groe-
peringen optreden, zal hieraan slechts een einde gemaakt kunnen wor-
den ten koste van veel energie, welke energie ten enenmale verloren
gaat voor daadwerkelijke hulpverlening. De keerzijde van de medaille
het laten voortbestaan der fricties en er verder geen aandacht aan

besteden' is praktisch niet te realiseren omdat bij een conflictsituatie
de animositeit 1) tussen de mensen zo groot is dat er steeds getracht
zal worden om eigen standpunten te laten prevaleren. De verhoudingen
in het maatschappelijk werk kunnen, aldus Cloeck  2) als volgt weerge-
geven worden:
a.  Het bestuur heeft alle macht: de beroepskracht komt niet tot zijn recht.
b. De beroepskracht beschouwt zijn bestuur als een last en houdt het

buiten het werk, waardoor het bestuur niet tot zijn recht komt.
c. Tussen het bestuur en de beroepskracht is een wisselwerking op

basis van wederzijds respect, geconcretiseerd in functionele ter-
reinafbakening. (Helaas vermeldt Cloeck er niet bij wat dit func-
tionele inhoudt !)

Het komt ons voor dat het constateren van deze mogelijkheden ons
geen stap dichter brengt bij het vraagstuk hoe voorkomen kan worden,
dat in feite nutteloze energie besteed moet worden aan het 'goed ma-
ken' van de verhoudingen tussen vrijwilligers-bestuurders en be-
roepskrachten, die werkzaam zijn in bepaalde instituties. Hoewel Van
Loon stelt dat de instituties van maatschappelijk werk (geleid door
besturen en begeleid door beroepskrachten) slechts technische hulp-
middelen zijn om de individuele mens in staat te stellen zijn medemens
in nood doeltreffend te helpen, heeft  het  er  in de praktijk  van  het  maat-
schappelijk werk minstens alle schijn van dat de organisaties doel zijn,
terwijl de mens in nood middel is om de organisatie in leven te houden.
De moeilijkheid bij bovenbedoelde organisaties wordt nog vergroot door-
dat in het maatschappelijk werk veelal de ene organisatie gerepresen-
teerd wordt in de andere organisatie, hetwelk o.i. door Von Nell Breu-

1)  a.  Niftrik.  G.C.  van: De onverliesbare roeping  tot  mens  zijn. in: Serie 'Woord
en Daad', nr.7, 1963, blz.40

b.  J.P.Sartre in  'Huis Clos': 'L'enfer c'est l'autre'.
2) Niftrik, G.C.: Helpen als ambacht, 2e druk 1953, blz.236
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ning zeer terecht betiteld  is  als '
funktionswidrig'; Ingen Housz spreektin dit verband van 'denatureren van besturen' 1).

Met Rottier 2) zijn wij van mening dat bij de oplossing van de pro-bleemstelling uitgegaan dient te worden van de werkelijke functies en
de hieruit voortspruitende verantwoordelijkheid  van de betrokken  groe-pen. Het vraagstuk van het gezag van de onderscheiden groeperingen,
hetwelk helaas zo dikwijls leidt tot al dan niet openlijke conflictsitua-
ties, zal, naar wij menen, indien de oplossing hiervan gebaseerd wordt
op de reele functie-uitoefening 3) slechts tot een juiste werkverdeling
leiden.

In verband hiermee zullen wij ,vooreerst onderzoeken  wat de mening
van de onderscheiden categorieen hulpverleners zelf is, aangaande de
mogelijke werkverdeling in het maatschappelijke werk. Aan de hand
hiervan zal het misschien mogelijk zijn de inhoud van de functies der
hulpverlenende groepen nader te preciseren; de probleemstelling op-
lossen door een beroep te doen op het gezonde verstand, achten wij
onvoldoende. Markant in verband hiermee is een uitspraak van Lehouck:
'Niets is zo incoherent als het geroemde gezonde verstand dat 'lak'
heeft aan grondige theoretische kennis.  Van het ogenblik af dat  het over
de maatschappij gaat, meent elkeen er het fijne van te weten omdat zij
buiten het mondgemene geen problemen schijnt in te houden en de vak-
man wordt afgebroken door hen die niet eens een verklarend woorden-
boek  gebruikenl"  4)

I. MENINGEN VAN EN OVER VRIJWILLIGERS MET BETREKKING
TOT HET MAATSCHAPPELIJK WERK

Om het vrijwilligerestandpunD inzake zijn functie in het maatschap-pelijk werk te kunnen begrijpen moeten wij oog hebben voor de histo-
rische ontwikkeling van het maatschappelijk werk 5).

1)  Rottier, A.C.J.: Nieuwe verantwoordelijkheden  in de onderneming, in: Maand-
schrift Economie, juli 1964, blz.475

2)  Rottier, A.C.J.: Nieuwe verantwoordelijkheden   in de onderneming, in: Maand-
schrift Economie, juli 1964, blz.476

3) Hillen,   Ph.: De structuur  van de onderneming in het bijzonder  met  het  oog op
de  medezeggenschap der werknemers, in: Annalen   van het Thijmgenootschap,
oktober 1,964, blz.92-93: 'Plattel heeft de ideale structuur kernachtig omschre-
ven  als een waarin de d i r e c t i e haar gezag ontleent  aan 'haar' functie in de
onderneming.' (Gezag wordt dus volgens deze opvatting niet ontleend    aan  de
aandeelhoudersvergadering, welk instituut, wi j  in het maatschappelijk  werk  ken-
nen in de vorm van 'besturen'. Schr.). blz.94: 'Het recht der aandeelhouders
blijft uiteindelijk beperkt  tot het recht van kennisnemen der jaarstukken.'

4)  Lehouck, F.: Schets  van een theorie  van het object der sociale politiek, Brussel
januari 1965, blz.4

5) Dijkers, L.J.: Verbondenheid, Assen 1959. blz.49 (cit. mej.Hijmans)
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In de vroeger meestal materieel gerichte noodsituaties kon de vrij-
williger middels het verlenen van stoffelijke hulp verlichting brengen.Door de ontwikkeling van de welvaart in de maatschappij werden deze
noodsituaties steeds manifester. Het gevolg hiervan was dat de vrij-williger onvoldoende vrije tijd ter beschikking had om aan deze noden
tegemoet te komen. Een tijdelijke oplossing werd gevonden in het aan-
trekken van 'gehonoreerde vrijgestelden' - met opzet vermijden wij
hier de titel 'maatschappelijk werker' - die niet zelf handelen, maarexclusief ter beschikking stonden  van de vrijwilligersinstanties  1).
Reeds snel kwam de eis van deskundigheid naar voren, waarmee de
controverse vrijwilligers-beroepskracht een feit werd.Om uit deze moeili jkheid te komen, trachtte men het terrein van  be-roepskracht en vrijwilliger te scheiden. De vrijwilliger zou aldus het
volgende werkterrein krijgen:  2)
a. 'Sociale hulpverlening' (volgens Noyons is hier geen sprake van

maatschappelijk werk), ook wel genoemd 'Maatschappelijke hulp-
verlening' (Tjeenk Willink);

b. 'Solidariteitsmaatschappelijk werk' (J,F.de Jong);
c. 'Niet-institutioneel maatschappelijk werk' (Van Loon).Volgens Van Looil is het een noodzaak dat de vrijwilliger geschoold
wordt om tegemoet te kunnen komen aan eigen ondeskundigheid 3).

Anderen 4 ) echter menen  -  en wij onderschrijven dit standpunt  -  datscholing van vrijwilligers de controverse tussen hen en beroepskrach-
ten nog meer zal vergroten, omdat dan het betreden van elkaars ver-
meend werkterrein nog vergemakkelijkt zal worden.

Zoals wij kunnen constateren blijkt uit bovenstaande taaktoedeling
niet of vrijwilligers een werkelijke functie  in het maatschappelijke  werk
hebben. In verband hiermede blijken verschillende opvattingen te be-
staan:

a. Men hoort enerzijds het standpunt verdedigen dat maatschappelijkwerk zonder vrijwilligers onbestaanbaar is 5); anderen wijzen deze

1)  Fransen,  W.A.: De vrijwilliger  in het maatschappelijk werk, gezien vanuit de
socialemcademie,  in: Katholiek Sociaal Tijdschrift, september  1964,  blz.2

2) a.  Fransen,   W.A.: De vrijwilliger  in het maatschappelijk werk. gezien vanuit
de sociale academie, in: Katholiek Sociaal Tijdschrift, september  1964,  blz.5

b.  Tjeenk-Willink, M.: Maatschappelijk werker, beroep en roeping. in: Tijdschrift
voor Maatschappelijk Werk, 5 februari 1958, blz.113

c. Dijkers, L.J.: Verbondenheid, Assen 1959, blz.49
3) Loon,  P.C.J. van: Maatschappelijk werk en charitas,  in: De Nieuwe Mens,  1956,

nr.5/6, blz.142 e.v.
4 ) Dijkers, L.J. Verbondenheid, Assen 1959, blz.60-61
5)  Schneider,   L.: De verhouding tussen beroepskrachten en vrijwilligers   in   het

maatschappelijk   werk, in: Verslag  van de studiedagen  van. de Katholieke  Vere-
niging van maatschappelijk werkers Drs.Ariens, 1957, blz.13 e.v.
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idee als absurd van de hand  1). De stellingname dat maatschappelijk
werk zonder vrijwilligers onbestaanbaar is, schijnt gebaseerd te
zijn op de onbewezen (of gewenste?) veronderstelling dat hulpbe-
hoevenden liever door niet-officiele personen geholpen worden 2),
omdat officiole beroepskrachten geneigd zouden  zijn het maatschap-
pelijk werk te verdorren tot ambtelijke handelingen  3). Deze uitspraak
roept op haar beurt weer protest op bij de beroepskrachten omdat
deze niet wensen te onderschri jven dat de vrijwilligers het monopolie
hebben 'van het hart'  4).  Hoe het ook moge zijn, de voorstanders van
de vrijwilligers in het maatschappelijk werk baseren hun zienswijze
op de stelling dat het maatschappelijk werk een gemeenschapsdienst
aan de  mens  in nood is, waarbij de vrijwilliger de gemeenschap  re-
presenteert, terwijl de beroepskracht de vrijwilliger ter zijde staat 5).
Grundemann, voorzitter van een zeer representatieve vrijwilligers-
organisatie hier te lande heeft in verband hiermede onlangs de idee
der z.g. 'Frederic-Ozanam-Centrales', een soort sociale advies-
bureaus, gelanceerd. Zijn scheidende voorganger pleitte bovendien
voor subsidie aan z.g. Vincentiaanse professionele deskundigen 6).
In gemoede vragen  wij  ons  af  waar  nu in feite het 'eigene',  het  oor-
spronkelijke, van deze ideeon schuilt. Wij kunnen hier niets anders
in zien dan een uiterste, slecht gerichte poging om 'per definitie'
het eigene van Vincentius, d.m.v. zogenaamde F.O.C.'s tot uitdruk-
king te brengen. Door de Vincentiaanse professionele deskundige te
introduceren wordt een eigen deskundigheid geponeerd zonder dat
aangetoond wordt, waaruit deze eigen deskundigheid bestaat.
Bovendien onmeemt men alle kracht aan het vrijwilligersargument
inzake'het hart' als men een pleidooi gaat houden voor subsidie ten
behoeve van 'deskundige' vrijwilligers.

b. Anderzijds wordt het standpunt verdedigd dat vrijwilligers in het
maatschappelijk werk onbestaanbaar zijn omdat maatschappelijk

1) Dam, J.P.A. van de: Maatschappelijk Werk, Reeks 'Mens en Medemens', 1958,
blz.115

2)  Publicatie no.5  van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappeli jk Werk,  blz.
7:  Hoe  dient bij de arbeid van kerkelijke en particuliere instellingen  voor  maat-
schappeli jk werk de verhouding te zijn tussen de vrijwillige (onbezoldigde)  en de
beroeps maatschappelijk-werkers? (aldus mej.Hillen)

3) Publicatie no.5  van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk.  blz.
23 (cit. van Diffilen)

4) Publicatie no.5 van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk. blz.
35 (cit. Dr. J. F. de Jong. Amsterdam)

5) Niftrik, G.C.: Helpen als ambacht. 22 druk 1953, blz.253-254 (cit. mej.Hillen,
Sittard)

6) Tienen, A.J.M.van: Quo vadis Vincentius? in: Tijdschrift voor Maatschappelijk
Werk, mei 1965, blz.168-169
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werk gereserveerd dient te worden voor beroepskrachten 1).
Tegenstanders van vrijwilligers in het maatschappelijk werk wijzen
er bovendien op dat vrijwilligersactiviteiten veelal geboren worden
om eigen psychische of sociale  nood te overschreeuwen 2). waardoor
deze tijdsbesteding emotioneel geladen wordt. Deze emotionaliteit
wordt dan gemaskeerd door het mom van bezieling en toewijding 3).
Van de hulpbehoevende werd (en wordt) door deze vrijwilligers
eeuwigdurende dankbaarheid verwacht. Geconstateerd kan echter
worden dat de hulpbehoevende van zijn kant schoorvoetend protest
tegen deze gang van zaken gaat aantekenen 4). Reeds in 1937 schroom-
de Molzer er in verband hiermee niet voor, de vrijwilligersactivi-
teiten met 'beunhazerij' te betitelen 5).

c.  Overigens gaan er hoe langer hoe uitdrukkelijker stemmen  op  6)  die
betogen dat de vrijwilligers zich onder leiding van beroepskrachten
dienen te stellen. De goede vrijwilliger    zou dan de volgende eigen-
schappen moeten bezitten 7 ): evenwichtigheid, toezicht willen aan-
vaarden, wil tot samenwerking, in staat de mens in nood moed in te
spreken, te activeren, zelf niet in nood verkeren, begripvol, sociaal
bewogen, geduldig, tactvol en gevoel voor humorll Merkwaardiger-
wijze zijn wij nergens de eis 'heiligverklaard' tegengekomenl De
lilst overigens overziende, wensen   wij hem vooral de eigenschap
humor' toe! Indien het bezit van deze eigenschappen voor de vrij-

williger noodzakelijk is, lijkt ons het probleem van de controverse
vrijwilliger - beroepskracht gemakkelijk op te lossen. Immers,  geen
enkele vrijwilliger kan  al die eigenschappen bezitten. Het gevolg zal
zijn dat er geen vrijwilligers meer kunnen bestaan. Uiteraard is het
probleem niet zo eenvoudig op te lossen. Wij hebben echter wel de
indruk dat binnen afzienbare  tijd de vrijwilliger zal toegeven  dat  hij
in deze controverse de zwakste partij is.

1)  Fransen,   W.A.: De vrijwilliger  in  het  maatschappelijk werk, gezien vanuit de
sociale academie, in: Katholiek Sociaal Tijdschrift, september 1964. blz.5

2) Publicatie nr.5 van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, blz.
27 (cit. van Diffilen)

3) Tjeenk-Willink, M.: Maatschappelijk werker. beroep en roeping, in: Tijdschrift
voor Maatschappelijk Werk. 5 februari 1958. blz.36 e.v.

4)  Stalpers, J.A.: Vernieuwing van maatschappelijk   werk   en haar consequenties,
april/mei 1959, blz.178

5) Dijkers, L.J.: Verbondenheid, Assen 1959, blz.48
6) a. Charitas, maatschappelijk werk en maatschappelijk opbouwwerk. publikatie

no.5 van het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum, juni 1964. blz.27
b. Kaplan, Jerome: Das Alter als soziales Problem, Zurich 1956, blz.46

7) a. Kaplan, Jerome: Das Alter als soziales Problem. Z6rich 1956, blz.66
b. Dijkers, L.J.: Verbondenheid, Assen 1959, blz.63
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Volgens Van Tienen 1) splitst het probleem zich momenteel toe in
de vraagstelling: 'Wil de vrijwilliger zich in het totale, ontworpen pa-
troon der dienstverlening inpassen of wil hij zijn eigen gang gaan?' In
het eerste geval zal een arbeidsterrein aangegeven moeten kunnen  wor-
den; in het laatste geval zal, naar wij menen, de vrijwilligersorganisa-
tie doodbloeden aan eigen 'eigengereidheid'. Met Dekkers 2) menen  wij
dat de taak van de vrijwilliger bepaald moet worden door het belang van
de client; het belang van de eigen organisatie is o.i. slechts secundair.
De historie kan ons helpen - rekening houdende met het belang van de
client - bij het zoeken naar het geeigende werkterrein voor de vrijwil-
liger:

1.  In tijden dat de stoffelijke noodsituaties nog het meest manifest wa-
ren, bleekde vrijwilliger, rekening houdende met de maatschappelijke
constellatie, een zinvolle taak te hebben. Toen de noden  meer  en  meer
een onstoffelijk karal<ter gingen dragen,  werd de controverse tussen
vrijwilligers en beroepskrachten dikwijls een pijnli jke  zaak.  Door de
instelling van de Algemene Bijstandswet  werd de stoffelijke hulpver-
lening een overheidsaangelegenheid, terwijl het maatschappelijk werk
onstoffelijke hulpverlening biedt door de individuele relatie-noden
te bestrijden, middels het aangaan van horizontale, sociaalpedago-
gische en/of 'service' -relaties. Voor bedoelde relatielegging  is  een
geeigende opleiding vereist. Het gevolg  van deze ontwikkeling  is, dat
de client van het bovenbedoelde maatschappelijk werk 'de mens in
sociale nood' is (wordt), terwijl hij in zijn nood bij uitsluiting ge-
holpen wordt (gaat worden) door de beroepskracht.

2. Er is echter een nieuw terrein van maatschappelijke hulpverlening
in  ontwikkeling,   waar de v r i j w i l l i g e r   o.i. een u i t g e b r e i d e
t a a k  wacht  m i t s   hij  zich wil r i c h t e n   n a a r d e d e s k u n d i g e
o p d i t t e r r e i n. Wij hebben  het  oog op het terrein  van  het   s o-
ciaal opbouwwerk, waar de groep of gemeenschap
cliont van hulpverlening is. Opdit terrein, waar nog zo-
veel aan maatschappelijke vormgevmg gewerkt kan worden, heeft
de  vrijwilliger een grootse taak, terwijl deze taak ook veel beter  aan-
sluit bij zijn historische hulpverlening, omdat b.v. een boodschappen-
dienst t.b.v. de bejaarden of het verwerven en beheren van fondsen
ter instandhouding van de sociale infra-structuur (recreatie-centra,
zwembaden e.d.) tot de te ontwikkelen activiteiten behoort. Boven-
dien is deze soort hulpverlening niet gebonden aan de zwijgplicht,
waardoor een steen des aanstoots tussen vrijwilliger en beroeps-
kracht automatisch vermeden wordt.

1) Tienen, A.J.M.van: Quo vadis Vincentius? in: Tijdschrift voor Maatschappe-
lijk Werk, mei 1965, blz.168

2) Dekkers, G.J.: Enkele kernproblemen, in: Katholiek Sociaal Tijdschrift, juni
1963, blz.155
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Il. MENINGEN VAN EN OVER BESTUREN MET BETREKKING TOT
HET MAATSCHAPPELIJK WERK

'Het getuigt van werkelijkheidszin als wij erkennen dat er tussen
bestuurders en bestuurden een zekere tegenstelling bestaat' 1). Deze
uitspraak, welke gebruikt werd in verband met de verhouding 'Over-
heid-onderdaan', gaat o.i. evenzeer op in de maatschappelijke werk-verhoudingen. Deze tegenstelling uit zich in velerlei competentie-
kwesties tussen bestuur en beroepskracht.

Wij zijn het in dezen geenszins eens met Winnubst, wanneer hij stelt
dat door de vakwording van het maatschappelijk werk de besturen in
plaats van werkbestuur, beheersbestuur zullen worden, waardoor de
competentie-kwesties vanzelf kleiner worden 2). Het is o.i. niet denk-beeldig dat hierdoor de afstand tussen besturen en beroepskrachten  nog
groter wordt dan zij al is.

Een verklaring voor deze 'natuurlijke' tegenstelling tussen bestuur-
ders en beroepskrachten is o.i. hierin gelegen, dat de bestuurders hun
krachten ter beschikking stellen tijdens hun vrije tijd, terwijl de be-
roepskrachten uiteraard hun krachten ter beschikking stellen  in de  vorm
van arbeid. Bij de bespreking van de elementen der vrije tijd hebben wij
reeds de antithese vrije tijd t.o.v. arbeid geconstateerd. Welnu, datgenewat de beroepskrachten in verband met hun arbeidssituatie als 'recht'
betitelen, wordt door de bestuurders als 'spelregel' gezien. Met het
begrip 'spelregel' hangt de gevoelswaarde samen van 'vrijheid' en
'niet-menens'. terwijl het begrip 'recht' in termen van gebondenheid
en ernst begrepen wordt 3). 'De subordinatieverhouding verdraagt zich
te enenmale niet met het spel; principiele gelijkheid van de partner
is hier steeds vooropgesteld', aldus   Van   der   Ven. O.i. ontkennen  de'spelende' bestuurders echter deze gelijkheid ten opzichte  van  de  func-
tionarissen, die in hun drang naar erkend partnership op hun beurt de
hierarchische verhoudingen uit het oog verliezen. In de hidrarchische
verhouding van werkgever en werknemer ontstaat te enenmale ener-zijds verzet tegen de gebondenheid en anderzijds een zucht naar vrij-
heid,   met dien verstandedat dit verzet minder gericht is tegen de ge-
bondenheid, die de arbeid als zodanig met zich meebrengt, dan wel
tegen de uiterlijk opgelegde dwang.

De feitelijke tegenstellingen tussen bestuurders en bestuurden vin-
den, naar onze mening, voornamelijk hun oorzaak in het feit dat er

1) Block, A. L.de: Gemeen overleg, in: Sociale Wetenschappen, 1964, nLl, blz.2
2) Winnubst, A.: Aspecten  van de vakwording  van het maatschappelijk werk,  in:

Katholiek Sociaal Tijdschrift, oktober 1963, blz.36
3) Ven, F.J.H.M.van der: De bejaarden in onze veranderde samenleving, in: Soci-

ale Wetenschappen, 1962, nr.4, blz.348
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verschillende interpretaties bestaan over de taak van de besturen  en  het
door hen te voeren beleid. Ter illustratie van het bovenstaande mogen
daarom enkele omschrijvingen van 'bestuur' en 'beleid' volgen:
a. 'Besturen betekent', aldus Loeff, 'in laatste instantie het inzetten

van macht over anderen. Deze mac;htsuitoefening dient evenwel ge-
baseerd te zijn op vertrouwen. Ontbreekt dit vertrouwen dan is er
iets 'loos' met het bestuurl' 1)

b. Volgens Ter Hoeven houdt besturen al die bemoeienissen in, die
liggen vanaf de mogelijke controversiele politiek van de bestuur-
ders tot de beslissingsvrije marge van de uitvoerders. Onder be-
leidsvoering worden de bovengenoemde bemoeienissen verstaan 2).

c. Hoefnagels stelt dat besturen betekent 'ruimte scheppen voor crea-
tieve werkers'. Hij merkt hierbij op dat, indien deze ruimte niet
geschapen wordt, er alleen administratief beleid gevoerd kan wor-
den, waarbij de beroepskrachten wel verantwoord, maar niet ver-
antwoordelijk kunnen werken  3).

Deze drie omschrijvingen behoeven met elkaar niet in tegenspraak
te komen, maar alleen al het feit dat gesproken wordt over 'in laatste
instantie'; 'controversidle politiek'    en de mogelijkheid van zuiver
'administratief beleid' houdt in dat besturen in feite zo'n scala van
mogelijkheden hebben dat controversen praktisch niet kunnen uitblij-
ven. Deze als het ware in de aard der dingen opgesloten tegenstellingen
zien wij ook wanneer wij een indruk trachten te krijgen van wat men
nu eigenlijk onder 'beleid' verstaat:
a. Volgens Van Dale betekent beleid 4):

1. het behandelen van een zaak.
2. met overleg, bedachtzaamheid, omzichtigheid.

b. Beleid is alle bemoeienis van gezagsdragers (Van Doorn) 5)
c. Beleid is een plan van actie, m.a.w. een samenstel van middelen en

doeleinden (Lammers) 6).

Bovengenoemde omschrijvingen van beleid zijn vatbaar voor zoveel
subjectieve interpretaties, dat men hieruit niet kan destilleren wat be-
leid objectief inhoudt, tenzij men stelt dat deze omschrijvingen de ob-
jectieve werkeli jkheid van talloze subjectieve interpretaties weergeven I

1) Block, A.L.de: Gemeen overleg, in: Sociale Wetenschappen, 1964, nr.1, blz.2
2)  Becker,  H.A. en W.J.Roberts: Beleid als sociologisch studieobject, in: Sociolo-

gische Gids, november/december 1964. blz.284
3) Hoefnagels,  G.P.: De vereniging. voor gezinsvoogdij  en haar deskundigheid,  in:

Mozaik, mei 1963, blz.93-94
4) Becker, H.A. en W.J.Roberts: Beleid als sociologisch studieobject, in: Sociolo-

gische Gids, november/december 1964. blz.283
5) Alsvoor blz.287
6) Alsvoor blz.287

462



d. Beleid in het maatschappelijk werk wordt veelal aangeduid met het
begrip 'sociaal beleid', hetgeen methodisch bestudeerd wordt in de
'social administration' 1).

e. In sociologische terminologie kan het begrip sociaal beleid vertaald
worden als de betekenisvolle controle van gezagsdragers die zich
ten doel stellen het bevorderen  van een systematische handhaving of
herstelling van evenwichtstoestanden, welke toestanden voor hen
even zoveel middelen zijn om systematisch op te treden 2).
Helaas bieden ook deze twee laatste uitspraken, hoe fraai ook ge-

formuleerd, geen uitkomst,  want ook door deze uitspraken wordt niet
duidelijk gemaakt wat voor beleid besturen moeten voeren. Mogelijkzal in de toekomst de methode van social administration ons zoveel
inzicht verschaffen, dat er een communis opinio kan ontstaan omtrent
de begrippen 'betekenisvol' en 'systematisch'.

Uit de hiervoor gegeven opvattingen zouden wij overigens de volgende
conclusie willen trekken: B e l e i d w o r d t u i t g e m a a k t  d o o r   g e-
zagsdragersdieinlaatsteinstantiemacht hebbenover
a n d e r e n, welke macht echter g e b a s e e r d   moet  zijn op v e r t r o u-
w e n v a n d i e g e n e waarover macht uitgeoefend wordt, terwijl  de
gezagsdragers bovendien hun zinvolle functie in de
maatschappij moeten waarmaken.

Het   komt ons voor'dat een z i n v o l l e f u n c t i e, g e b a s e e r d  o p
v e r t r o u w e n, slechts mogelijk is wanneer de zogenoemde macht
in feite v e r t a a l d wordt d o o r g e z a g, g e b a s e e r d o p k e n n i s
van zaken.

Een en ander houdt in, dat naarmate de bestuurders minder kennis
van bepaalde gebieden hebben, er meer bestuurders dienen te zijn,
daar er meer bestuurd moet worden. De keerzijde van de medaille is
echter dat naargelang de bestuurden mondiger worden, er minder be-
stuurders nodig zijn 3). In de praktijk zien wij dan ook dat het beleid
der bestuurders bij het mondiger worden van de bestuurden doorkruist
wordt door de bestuurden, die verantwoordelijk zijn  voor de uitvoering
van het beleid. Gordon kwam in verband hiermee tot de uitspraak dat
er geen grens te trekken is tussen 'policy-making and policy-execu-
tions' 4). Wij zijn er zelfs van overtuigd dat daar, waar geen 'grens-
overtredingen' geschieden het bestuur slechts bewijst dat zij een zui-

1) Alsvoor blz.283
2) Alsvoor blz.282
3) Loeff, J.J.: Over het wezen der democratie, in: Sociale Wetenschappen, 1964,

nr.1, blz.37
4) Becker, H.A. en W.J.Roberts: Beleid als sociologisch studieobject, in: Sociolo-

gische Gids, november/december 1964, blz.283

463



ver administratief beleid voert, terwijl tegelijkertijd de uitvoerders
blijk geven van onmondigheid.

In  de ware democratie   -   in  de   zin van mondigheid  van  het volk  -,
zien wij dat niet slechts stemmen geteld worden 1), maar dat minder-
heden zelfs een zodanige invloed kunnen uitoefenen dat zij het beleid
bepalen voorzover de kwalitatief betere minderheid erkend wordt door
de grotere kwantiteit,doordat men voor elkaar innerlijke achting heeft 2 ).
Ieder die in de praktijk van het maatschappelijk werk zit, zal echter
erkennen dat helaas dit ware democratische principe nog praktisch
nergens ingang vindt. Deze praktijk wordt o.i. veroorzaakt doordat
blijkbaar conventionele en conservatieve stellingnamen meer populair
zijn dan de progressieve leider die de ontwikkeling der tijd verstaat.
De  'idea-man' is gewoonlijk niet de 'best-liked man' !  3)

De conventionele en traditionele standpunten inzake besturen, samen
te vatten onder het hoofd'traditionele stellingnamen', zijn als volgt  weer
te geven:

1.  de organen komen tot stand door de vri je  keus der individuen  4).  Deze
organen, geleid door besturen,  zijn een schakel tussen maatschappij
en de betreffende instellingen 5). Als zodanig representeren de be-
sturen de gemeenschapsverantwoordelijkheid 6). In verband met deze
stellingname wordt geponeerd dat het maatschappelijk werk altijd on-
zelfstandig moet zijn en zal bli jven omdat het de verantwoordeli jkheid
der gemeenschap tot uitdrukking brengt 7). De aldus per definitie on-
zelfstandige maatschappeli jk werker veroorzaakt door zijn  hang naar
zelfstandige beslissingsbevoegdheden conflictsituaties. Veelal wordt
de beroepskracht in dezen verweten dat hi j ten opzichte van de  'aan-
stellende gemeenschap' niet dezelfde nauwkeurigheid betracht  als  ten

1) Boxtel, J. van: Democratie en menselijke verhoudingen, in: Rutten, F.J.Th. e.a.:
, Menselijke verhoudingen, Bussum 1955, blz.99
2) Loeff, J.J.: Over het wezen der democratie, in: Sociale Wetenschappen, 1964,

nr.1, blz.40

3) Leent, J. A .A.van: Sociologie en psychologie in interdisciplinair perspectief:
Moderne sociologie, Balans der methoden, Reeks  'Mens en Medemens',  1964,
blz.64

4) Loon, P.C.J.van: Doelmatigheid van het maatschappelijk werk, academisch
proefschrift, Den Bosch 1950, blz.20

5)  Koopmans,   R.R.: De verhouding als probleem voor besturen en beroepskrach-
ten, in: Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk. 5 april 1963. blz.164

6) Niftrik, G.C.: Helpen als ambacht, 2e druk 1953, blz.236
7) De beroepsrol van de maatschappelijk werker, problemen met betrekking tot

waarden en normen: Bulletin 9 van de Commissie Onderzoek Maatschappelijk
Werk van het Ministerie van Maatschappelijk Werk, blz.39 (cit. P.S,Bakker)
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opzichte van de client 1).
2.  Als oplossing voor deze moeilijkheden wordt een goede communica-

tie tussen bestuur en beroepskrachten bepleit  2).  Als  men zich hier-
bij afvragen gaat, welke richtlijnen voor een goede communicatie ge-
bezigd worden, bliila dikwijls   de hand gehouden te worden  aan  de
volgende gedachtengang: De beroepskrachten dienen zich te identi-
ficeren met de instelling 3). Wat echter, als blijkt dat de meningen
der instellingen net zo divers zijn als het organisatiepatroon,  chao-
tisch  is ? De beroepskracht  moet  zich in verband hiermee beschou-
wen als schakel tussen cli6nt en maatschappij 4), aangeduid door
een Amsterdamse werkgroep van maatschappelijk werkers, als de
'bemiddelingsfunctie' van de maatschappelijk werker. Het is, dunkt
ons, niet verwonderlijk dat er een roep gaat klinken om meer een-
heid te brengen in de bestuursstandpunten.

3.  Van Loon wenst de besturen op te voeden waardoor zij beter in staat
zullen zijn om leiding te geven 5). Dit leiding geven bestaat in: be-
heer van de instelling, aantrekking van gelden  en het beheer hiervan,
opbouw van het apparaat dat bij de instelling hoort, het voeren van
de interne organisatie, opbouw van de public relations, represen-
tatie der instelling, enz. Volgens De Jong moeten de besturen zich
echter niet indenken dat zij deze taken tot in detail kunnen beheer-
sen, nog minder er dagelijks leiding aan kunnen geven 6). Een cru-
ciaal probleem in deze dagelijkse leiding levert art.22 van de code
van maatschappelijk werk op, daar dit artikel bepaalt dat de maat-
schappelijk werker het bestuur of de directie op de hoogte stelt van
die gegevens die van belang zijn voor de bepaling van het beleid.
Zolang als men het er echter niet over eens is wat men onder be-
leid verstaat, zal dit artikel een steen des aanstoots zijn, ook al
betoogt L. E.Janssen 7) dat de beroepskracht geen gegevens behoeft
te verstrekken betreffende de methodiek van het werk daar deze ge-
gevens ter competentie van de supervisor zijn.

4. Ook wordt wel geadviseerd dat het bestuur alleen de grote beleids-

1)  Koopmans,  R.R.: De verhouding als probleem voor besturen en beroepskrach-
ten. in: Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk. 5 april 1963. blz.164

2) Geld, M.G.van der: Efficiency in het maatschappelijk werk, in: Katholiek Sociaal
Tijdschrift, december 1964, blz.77 (samenvatting van de studiedagen)

3) Niftrik. G.C. Helpen als ambacht,  2e druk 1953. blz.236 (cit. Ruth Smalley)
4)  Koopmans,  R.R.: De verhouding als probleem voor besturen en beroepskrach-

ten, in: Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 5 april 1963, blz.164
5) Loon,  P.C.J. van: Doelmatigheid  van het Maatschappelijk Werk, academisch

proefschrift, Den Bosch 1950, blz.163
6) Jongh, J.F.de: De taakverdeling van maatschappelijk werkers en vrijwilligers,

in: Verslag van de provinciale dag 1954 van de Stichting voor Maatschappelijk
Werk in de provincie Utrecht, 1954, blz.15 e.v.

7) Janssen,  L. E.: De verhouding tussen bestuur en beroepskracht binnen de  voog-
dijvereniging, in: Mozaik, juni 1963, blz.116 e.v.
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lijn moet uitstippelen. Zij moet zich hierbij laten adviseren door
deskundigen 1). Helaas zijn ook over het begrip 'grote beleidslijn'
talloze interpretaties mogelijk.
Niettegenstaande de evolutie die in deze dienstverleningssector heeft
plaatsgevonden, hebben zowel de Rooms-Katholieke als Hervormde
besturen nagelaten om deze ontwikkeling bij de aanstelling van be-
roepskrachten tot uitdrukking te brengen. Het gevolg hiervan is dat
ook nu nog dikwijls een dienstbetrekking aangegaan wordt, waarbij
de bedoelingen van bestuur en beroepskracht niet parallel blijken
te lopen, waardoor conflictsituaties en teleurstellingen voor beide
partijen niet zeldzaam zijn 2).

De progressieve stellingnamen:

1.  Volgens  De Moor kunnen de beroepskrachten inzake nadere concre-
tisering van de inhoud van hun functie geen steun van besturen
verwachten. In verband hiermee pleit hij voor grotere werkeenheden
van maatschappelijk werk, onder leiding van deskundige krachten 3).
Met Dekkers zijn wij van mening dat deze grotere werkeenheden
primair betrekking moeten hebben op lokaal en regionaal niveau,
omdat hier de praktijk van het maatschappelijk werk tot uitdrukking
komt 4), waardoor het aldus georganiseerd maatschappelijk werk,
tegelijkertijd de voordelen van het grootbedrijf kan plukken  5). Deze
voordelen zullen het maatschappelijk werk echter alleen deelachtig
kunnen worden, indien er een totale herstructurering zal plaatsvin-
den, want de organisatorische versplintering is zover voortgeschre-
den dat wij, met Leemans, beamen dat het maatschappelijk werk een
reus op lemen voeten is, of om met Van de Geld te spreken,'het
maatschappelijk werk is een omgekeerde pyramide, waarbij'het be-
stuur de basis vormt en de beroepskracht de top' 6).
Typerend  in dit verband is ook de argumentatie inzake het verscho-
ningsrecht. Bij dit recht wordt niet uitgegaan van een recht waarop
bepaalde gekwalificeerde deskundigen zich zouden kunnen beroepen.
Men schraagt dit recht op de bescherming van het algemeen belang,
hetgeen insluit  dat ook niet-deskundigen  -  met name  vri iwilligers  -

1) Charitas, maatschappelijk werk en maatschappeli jk opbouwwerk, publikatie no.5
van het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum, juni 1964, blz.27

2) Fransen, W.A.: De vrijwilliger in het maatschappelijk werk, gezien vanuit de
sociale academie, in: Katholiek Sociaal Tijdschrift, september 1964, blz.3

3) Moor, R.de: Sociologie en maatschappelijk werk, in: Tijdschrift voor Maat-
schappelijk Werk, 20 mei 1963. blz.247

4) Dekkers, G.J.: Enkele kernproblemen. in: Katholiek Sociaal Tijdschrift,   juni
1963, blz.155

5) Geld, M.G.van der: Efficiency in het maatschappelijk werk, in: Katholiek Sociaal
Tijdschrift, december 1964, blz.78

6) Alsvoor blz.77
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een beroep op dit recht kunnen doen. Uitgaande van deze gedachten-
gang bepleit Beekman dat er een zogenaamde commissie van advies
geinstalleerd zal worden, die moet bepalen wie met maatschappelijk
werk belast zijn 1) waardoor men automatisch een beroep zal kunnen
doen op het verschoningrecht. Naar onze mening zou men beter een
commissie van advies kunnen installeren die zou bepalen w a t  maat-
schappelijk werk is, waardoor men het verschoningrecht zou kunnen
toekennen aan gekwalificeerde personen, die dat werk uitoefenen.
Deze bepaling, wat maatschappelijk werk eigenlijk is, zou indirect
ten goede kunnen komen aan de functie-uitoefening, omdat het hier-
mee verbandhoudende beroepsgeheim dan op dezelfde wijze geres-
pecteerd  zou gaan worden  als het beroepsgeheim  van  arts en pries-
ter.

Door het verschoningsrecht - en hierdoor indirect het beroepsge-
heim  - te baseren op het algemeen belang, zonder dat hierbij onder-
scheid gemaakt wordt of het hier vrijwilligers of beroepskrachten
betreft, wordt op treffende wijze gedemonstreerd, dat het maatschap-
pelijk werk in onze samenleving nog steeds niet geencadreerd is als
een  functie met eigen deskundigheid !

2. Stadhouders gaat in de strijd over de al dan niet eigen deskundigheid
van het maatschappelijk werk zover, dat hij stelt dat de besturen of-
wel dienen te verdwijnen, ofwel alleen uit deskundigen dienen te be-
staan 2), willen zij althans leiding kunnen geven aan (deskundige)
beroepskrachten. Het is in verband hiermee niet te verwonderen dat
het perspectief van de functie der besturen niet bepaald hoopvol te
noemen is. Diepenhorst heeft dit treffend weergegeven, toen hij stelde
'goede bestuursleden zijn niet meer te vinden; de directeur dreigt
uit te groeien tot dictator; de regenten van gisteren dreigen de be-
stuurden van morgen te worden'. 3)

Het is naar onze mening noodzakelijk dat voor de bepaling van de
bestuurstaak een zinvolle functie aangewezen moet kunnen worden, welke
functie de besturen, in het geheel  van het maatschappelijk gebeuren,  op
zich kunnen nemen. De stelling dat de besturen de maatschappij repre-
senteren door leiding te geven aan maatschappelijke organen die door
de vri je wilsbeslissing van de individuen in het leven geroepen zijn, lijkt
ons niet houdbaar. Immers de keuze van de besturen wordt ten hoogste
theoretisch bepaald door de vrije keuze van de individuen; in de prak-
tijk echter geschiedt bestuursformatie door middel van cooptatie,  waar-

1) Beekman, J.F.: Beroepsgeheim en verschoningsrecht, in: Tijdschrift voor Maat-
schappelijk Werk, 20 februari 1964, blz.60-61

2) Stadhouders, A.J.C.: Algemene problemen van efficiency in het maatschappelijk
werk, in: Katholiek Sociaal Tijdschrift, december 1964, blz.66

3) Diepenhorst, I.A.: Bespiegeling van een een en zestigjarige, in: Tijdschrift voor
Maatschappelijk Werk, 20 november 1962, blz.389
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in wij met de beste wil niet een uitspraak van de maatschappij kunnen
zien. Helaas gebeurt het dikwijls dat door deze cooptatie personen ge-
kozen worden, die niet zozeer uit hoofde van geeigende kwaliteiten in
besturen zitting nemen, doch die gekozen worden uit hoofde  van  het  feit,
dat men in een bepaalde (zakelijke) vriendschapsrelatie staat met reeds
zitting hebbende bestuursleden. Hier komt nog bij, dat bepaalde per-
sonen - die menen dat met de installatie tot bestuurslid niet automa-
tisch een bepaald noodzakelijk inzicht ingestort wordt - zich dikwijls
niet verantwoord gevoelen om deze verantwoordelijkheid op zich te
nemen. Het gevolg hiervan is dat een relatief groot aantal bestuurs-
leden, die een inzicht in de materie niet als een noodzakelijk vereiste
beschouwen, juist wel bestuurszetels accepteert, waardoor men be-
wust of onbewust een welkome compensatie krijgt voor het aanzien of
gezag dat men in eigen maatschappelijke situatie juist tekort komt.
De aldus verkregen bestuursmacht wordt door deze soort bestuursle-
den voor eigen gevoel duidelijk omschreven  met het gezegde: . . . . . . ' be-
stuur voert beleid en beroepskrachten voeren dit beleid uit.....'. Het
beleid blijkt dan hierin te bestaan dat men afhankelijk van de omstan-
digheden incidentele beslissingen neemt, waar geen zinnig mens eenlijn in kan ontdekken, tenzij een voortdurende demonstratie van onbe-
grip voor het werk, dat men pretendeert te leiden! Een merkwaardige
bijzonderheid in dit geval achten wij het volgende: Een enkele blik in
de vaktijdschriften voor maatschappelijk werk of in de nationale pers
leer2 ons, dat talloze sollicitaties gericht dienen te worden aan de voor-
zitter van de Stichting X. te Z., in plaats van aan diegene die dagelijks
met deze mensen moeten werken - zijnde de directie of de eerste be-
roepskracht - of, - als men zuiver 'bestuurlijk' wil redeneren - aan de
secretaris der Stichting.

Wij voorzien dat de bovenomschreven soort bestuursuitoefening  lang-
zaam naar de achtergrond zal gedrongen worden, terwijl het deskundig-
heidselement  meer naar voren zal komen waardoor het werk zich
steeds meer in de richting van het grootbedrijf zal ontwikkelen.

Wij voorzien evenwel dat sterke krachten in onze maatschappij deze
ontwikkeling willen keren, resp. belemmeren:
1.  Op de eerste plaats bedoelen wij  met deze krachten de Rijksoverheid

die met zijn talloze variabele subsidiemogelijkheden kunstmatig zeer
veel besturen in leven houdt, omdat deze nu in z.g. 'gunstige' subsi-
dieregeling zitten. Men wenst die zelfs niet prijs te geven,  ook  al  zou
dit opgeven voor het algemeen belang dienstig  zijn.  Het  zou  o.i.  daar-
om blijk geven van een juist inzicht als de overheid door meer uni-
forme subsididring erop zou toezien of er geen overbodige besturen
zijn in plaats van te veel gehonoreerde beroepskrachten! Het moet
toch na enig nadenken duidelijk zijn dat er nu - door het toch al ge-
ringe aantal beroepskrachten - zeeen van tijd besteed moeten wor-
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den aan het voortdurend inlichten van te veel besturen, zonder dat de
mens in nood hier in feite enig nut van heeft.
De door ons bepleite 100%-subsidioring zou naar onze mening een
vanzelfsprekende sanerende werking op de huidige loodzware be-
sturen tot gevolg hebben. Immers, zoals de invoering van de Alge-
mene Bijstandswet het historische werkterrein van de vrijwilligers-
organisaties heeft aangetast, zo zal ook het praktische werkterrein
van besturen aangetast worden, wanneer men zich niet meer behoeft
te occuperen met het vergaren van x96 eigen inkomsten.

2. Een tweede sterke kracht die de door ons boven weergegeven ont-
wikkeling belemmert, zouden wij de sociologische wet der inertie
willen noemen. Immers een orgaan dat tot zelfstandigheid gewekt is,
gaat zijn eigen normerend leven leiden en de hierbij betrokken ver-
antwoordelijke gezagsdragers, waarmee wij zowel bestuursleden  als
beroepskrachten bedoelen, hebben zich zo gefilentificeerd met de in-
stelling, dat men deze instelling - ook al heeft ze zelfs geen enkele
nuttige functie meer - toch in leven wenst te houden, omdat men an-
ders zou inboeten aan eigen persoonlijk aanzien of zijn min of meer
zelfstandige functie zou moeten neerleggen.

3. Een derde tegenstrevende kracht achten wij het standpunt van ge-
zagsdragers, op welk niveau zij ook mogen staan, die menen dat on-
derhandelingen per definitie met bestuursleden gevoerd dienen te
worden. Dit standpunt dat meer voorkomt als men in eerste instan-
tie   misschien zou denken, wordt o.i..vooral verdedigd  door  hen  die
zelfniet het juiste inzicht in deze materie bezitten. Door deze stel-
lingname kunnen zij eigen ondeskundigheid maskerenl

Het gevolg  van deze tegenstrevende krachten  is,  dat door gebrek  aan
deskundigheid van besturen, er een evenwicht op laag niveau tussen
bestuur en beroepskracht geschapen wordt. Dit werkt echter in het na-
deel van de client omdat hierdoor het niveau van hulpverlening niet zo
hoog ligt als mogelijk is.

Vooruitlopende  op de bespreking  van de standpunten  over  en  van  be-
roepskrachten in dezen, durven wij te stellen, dat de competente be-
roepskrachten wel in conflict moeten komen met niet-deskundige be-
stuurderen, omdat men geen genoegen kan nemen met een hulpverle-
ning op lager niveau dan mogelijk is. Incompetente beroepskrachten
daarentegen zullen deze status quo aanvaardbaar achten: men is te
zwak om een eigen standpunt in te nemen. Dat dit ten koste gaat van
de client, neemt men op de koop toel

Conclusie

1.  De typische bestuursfunctie in de algemene welzijnszorg zouden wij
willen omschrijven als de pioniersfunctie, welke automatisch van
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minder belang wordt wanneerde deskundige zijn entree maakt. Naar-
mate de beroepskracht mondiger wordt, zal de noodzaak van bestu-
ren minder worden en zelfs totaal verdwijnen. Op het terrein van
het sociaal opbouwwerk achten wij voordeze pioniersfunctie momen-
teel nog veel werk weggelegd.

2. De 'bestuurder-deskundige' zien wij in ons huidig bestuursbestel
als de enig acceptabele mogelijkheid. Helaas komen wij deze be-
stuurder-cleskundige nog maar sporadisch  in ons bestuursbestel  te-
gen.

III. MENINGEN VAN EN OVER BEROEPSKRACHTEN MET BETREK-
KING TOT HET MAATSCHAPPELIJK WERK

Amsterdam komt de eer toe het eerst de vorming van beroepskrach-
ten behoeve van het maatschappelijk werk ter hand gepomen te heb-
ben.   In  1899 werd aldaar de eerste school voor maatschappelijk  werk
in Nederland opgericht  1). Nog decennia  lang had men echter moeite de
maatschappelijk werker te zien als een beoefenaar van een bepaald  spe-
cifiek beroep, hetgeen Hart de Ruyter  in  1961  nog deed opmerken dat er
mensen zijn die in de maatschappelijk werkster het meisje zien dat
koffie en thee zet 2), terwijl een beroepskracht zich in 1959 afschilder-
de als een soort opsporingsambtenaar ten behoeve van sociaal charita-
tieve organisaties 3). Vooral vrijwilligers hadden moeite  met de plaats-
bepaling van de maatschappelijk werkster, die men veelal zag als dekoud-zakelijke juffrouw, die - in tegenstelling tot de vrijwilliger die
met het hart werkt - aan de nood van anderen haar brood verdiende,
waardoor zij toch eigenlijk minder was dan de vrijwilliger. Deze op-
vatting bracht Stalpers ertoe zich af te vragen of naar analogie hiervan
depriester soms minder christen was dan de leek, door wie hij finan-
cieel onderhouden werd 4). Doordat zovelen buiten de beroepskrachten
een mening hadden over de taak van de beroepskrachten, werd het be-
roep door buitenstaanders gedefinieerd vooraleer de beroepskracht
het zelf gedaan had  5). Deze voor de hand liggende onjuiste definiering

1) Dijkers, L.J.: Verbondenheid, Assen 1959, blz.31
2) Hart de Ruyter, Th.: Gezagsproblemen in de praktijk van het Maatschappelijk

Werk, publikatie nr.29 van de Nationale Raad voor maatschappelijk werk, 1961,
blz.42

3) Kuiper, mej.A.F.: De practijk  van de maatschappelijk werksters in de sociaal
charitatieve centra, in: Te Elfder Ure, april/mei 1959, blz.221

4) Stalpers, J.A.: Vernieuwing van maatschappelijk werk en haar consequenties,
april/mei 1959, blz.183

5) De beroepsrol van de maatschappelijk werker, problemen met betrekking tot
waarden en normen: Bulletin 9 van de Commissie Onderzoek Maatschappelijk
Werk van het Ministerie van Maatschappelijk Werk, blz.39
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van het beroep leidde uiteraard tot bepaalde spanningen bij de maat-
Schappelijk werkers, die slechts door verloochening van hun beroep
deze spanning konden (en kunnen) verminderen  1). Door de niet-erken-
ning van de kwaliteit van het werk zien wij bij vele topfunctionarissen
ofwel een vorm van managersziekte optreden 2), ofwel een aantasting
van de 'arbeidsvreugde', hetgeen echter  niet wil zeggen dat hierdoor
ook het prestatie-niveau aangetast wordt 3). Het is een bekend feit dat
de oordelen over iemands arbeidsvreugde zeer uiteenlopend kunnen

zijn. Zo is een bekende opvatting in bestuurlijke kringen dat de be-
roepskracht met ambitie werkt 'dankzij' de bestuurlijke bemoeienis-
sen, terwijl de functionaris dit voor zichzelf vertaalt met de zinsnede
'ondanks' de bemoeienissen. Koopmans heeft zeer terecht opgemerkt 4)
dat door het beslissingsrecht van besturen, deze colleges het maat-
schappelijk werk kunnen maken en breken, waarbij men er zich o.i.
helaas te weinig van bewust is, dat wanneer hier sprake is van 'breken'
dit mede ten koste van de cliont zal gaan 5), waarvoor het maatschap-
pelijk werk juist in het leven geroepen is.

Ook de opstellers van de erecode voor maatschappelijk werkers
hebben het gevaar van spanningen onderkend toen zij onderschreven

dat de opdrachtgever (in casu het bestuur) primair verantwoordelijk
is voor de taakafgrenzing 6). De maatschappelijk werker voelt zich
als zodanig in de merkwaardige situatie gewrongen dat hij zijn bestuur
moet informeren opdat het bestuur beslissingen kan nemen, waarna
hij af moet wachten of het bestuur de juiste beslissing neemt, aan
welke beslissing hij gebonden is. Met recht is hier sprake van een
dubbele loyaliteit van de functionaris ten opzichte van zijn bestuur 7).

Doordat de opvattingen inzake het beroep van maatschappelijk wer-
ker nog niet uitgekristalliseerd zijn, vertonen de professies in het
maatschappelijk werk aanzienlijke verschillen, met als gevolg dat de
algemene formuleringen over de zelfstandigheid van de professie nog

1) Fransen, W.A.: De vrijwilliger in het maatschappelijk werk, gezien vanuit de
sociale academie, in: Katholiek Sociaal Tijdschrift, September 1964, blz.3

2) Creyton, Jac.W.: De tweede helft, blz.38-47
3)  Feitsma, H.: Remmingen bij aanpassing  in de industrie:  'Mens en Arbeid', Reeks

'Mens en Medemens', 1956, blz.71
4) De beroepsrol van de maatschappelijk werker, problemen met betrekking tot

waarden en normen: Bulletin 9 van de Commissie Onderzoek Maatschappelijk
Werk van het Ministerie van Maatschappelijk Werk, blz.39

5) De gezagsverhouding in het Maatschappelijk Werk en de vrijheid van het indi-
vidu: Publicatie nr.29 van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk, 1961,
blz.59

6) De beroepsroi van de maatschappelijk werker, problemen met betrekking tot
waarden en norinen: Bulletin  9   van de Commissie Onderzoek Maatschappeli jk
Werk van het Ministerie van Maatschappelijk Werk, blz.39

7)  Alsvoor  blz.11
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zeer uiteenlopend zijn 1). Toch zien wij alom, zowel vanuit het parti-
culier initiatief als vanuit de overheid, een streven om het beroep in-
houd te geven en erkend te doen worden, hetgeen belichaamd wordt in
de opkomst van de sociale academies en de daarmee gelijkgesteldeinstituten (sinds 1 september 1964 zijn als zodanig erkend de zoge-naamde H.S.A.-opleidingen 2) ). Geraamd is dat tot  1970 deze instituten
ongeveer 3300 afgestudeerden zullen leveren, terwijl een 4700 nieuwe
arbeidsplaatsen geraamd worden, bij een huidige bezetting van 2700krachten 3). Alleen al onder invloed van vraag en aanbod-factoren is
het te verwachten dat de rechtspositie van de maatschappelijk werker
in de nabije toekomst gunstiger zal worden.

Het aanbod kan nog nader als volgt gespecificeerd worden:
47% Algemeen maatschappelijk werk.
11% Geestelijke Volksgezondheid (o.i. is hier geen principieel verschil

met het algemeen maatschappelijk werk aan te duiden).
7% Gezinszorg. Wij menen  dat de gezinszorg een dienstverlenend  in-

stituut is, waarbij de leidster niet per se een maatschappelijkwerkopleiding gehad behoeft te hebben. In het kader van de wel-
zijnszorg zou het o.i. dienstig zijn als de gezinszorg in het maat-
schappelijk werk ingebouwd zou worden.

1% Bejaardenwerk.
Reeds meerdere malen hebben wij betoogd dat een eigen bejaar-den-maatschappelijk werk alleen maar tot een nog verdere orga-
nisatorische versnippering zal leiden.

1% Lichamelijke volksgezondheid.
Het lijkt ons noodzakelijk dat maatschappelijk werkers ten dienste
van de lichamelijke volksgezondheid in eigen organen van maat-
schappelijk werk worden aangesteld en van daaruit ook gesuper-
viseerd worden.

33% Bedrijfsmaatschappelijk werk, opbouwwerk, cultureel werk, kin-
derberscherming, reclassering, en zogenaamd bijzonder maat-
schappelijk werk.
Wij menen te betwijfelen of in deze sectoren (uitgezonderd hetbij onder maatschappelijk werk) nog wel gesproked kan worden
van maatschappelijk werk. De relaties liggen hier namelijk der-mate'verticaal' of groepsgericht dat van de vrijheid van de client
nog nauwelijks sprake kan zijn. Het bijzonder maatschappelijkwerk tenslotte onderscheidt zich slechts in zoverre van het al-
gemeen maatschappelijk werk dat hier alleen sprake is van een
intensivering der relaties; dit houdt echter geen specialisatie in!

1) Alsvoor blz.38
2) Katholiek Sociaal Tijdschrift, februari 1965, blz.109
3) De behoefte aan maatschappelijk werkers tot 1970. in: Katholieke Gezondheids-

zorg, april 1963, blz.122
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De zinloze organisatorische versnippering in het maatschappelijk
werk, wordt in de hand gewerkt doordat er geen communis opinio be-
staat over de  fun c t i e  van de maatschappelijk werker  1).

Volgens een Amsterdamse werkgroep van maatschappelijk werkers
is  er PFimair sprake  van een b e m i d d e l e n d e functie tussen orgaan
en client, terwijl Thurlings en Ponsioen meer het accent op het  p e-
d a g o g i s c h e element leggen (Thurlings in speciale gevallen; Ponsioen
meer in het algemeen). De Moor wijst er op, zoals wij reeds geconsta-
teerd hebben, dat naast de pedagogische  ook de s e r v i c e- relatie  de
functie van de maatschappelijk werker bepaalt.

Weismann en Chwast  (V.S.)  zien  meer de i n i t i o r e n d e functie
hetgeen wijst in de richting van een vrij beroep, terwijl Bisno (V.S.)
hier nog sterker de nadruk op legt door de maatschappelijk werker te
zien als p a r t i c u l i e r s e c r e t a r i s   van de client.   Van de Ploeg
tenslotte verwijst  naar de s o c i o-t h e r a p e u t i s c h e functie  van  de
maatschappelijk werker.

Afgezien van het feit dat een functie-bepaling, waar ieder vrede mee
kan nemen, nog niet mogelijk blijkt, is de functie van de maatschappe-
lijk werker echter wel zover uitgediept dat het praktisch algemeen  aan-
vaard wordt dat de maatschappelijk werker niet meer dienstbaar is  aan
de vrijwilliger 2). Het terrein  van de beroepskrachten tracht  men daar-
om doelbewust afte scheiden van het terrein der vrijwilligers, waarbij
o.a. de volgende standpunten opgeld doen:
a. Institutioneel maatschappelijk werk is het terrein van de beroeps-

krachten (Van Loon 3)).
b. Volgens Noyons en mej.Tjeenk Willink is maatschappelijk werk des

beroepskrachts 4).
c.  Het  werkterrein   van de beroepskrachten  is het probleemwerk  (J. F.

de Jongh 5)).
Hoewel deze meningen elkaar niet geheel dekken, staat het wel vast

dat de arbeid, verricht door maatschappelijk werkers, op bepaalde

1) De beroepsrol van de maatschappelijk werker, problemen met betrekking totwaarden en normen: Bulletin 9 van de Commissie Onderzoek MaatschappelijkWerk  van het Ministerie van Maatschappelijk Werk, blz.41 -44
2) Dekkers, G.J.: Enkele kernproblemen, in: Katholiek Sociaal Tijdschrift.   juni1963, blz.154
3) Loon. P.C.J.van: Maatschappelijk werk en charitas, in: De Nieuwe Mens, 1956,

nr.5/6. blz.142 e.v.
4) a. De beroepsrol van de maatschappelijk werker, problemen met betrekking totwaarden en Tormen: Bulletin  9 van de Commissie Onderzoek MaatschappelijkWerk van het Ministerie van Maatschappelijk Werk, blz.41-44 (cit. Noyons)

b. Tjeenk-Willink, M. Maatschappelijk werker, beroep en roeping.  in: Tijd-schrift voor Maatschappelijk Werk, 5 februari 1958, blz.36 e.v.
5) Dijkers, L.J.: Verbondenheid, Assen 1959, blz.49
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genormeerde wijze dient te geschieden, welke wijze bepaald wordt door
de betreffende institutie, rekening houdende met de aanvaarde beroeps-
code. De aard van het werk vereist, dat dit geschiedt op basis van des-
kundigheid, verkregen middels een bepaalde scholing,    m.a.w.:   voor
maatschappelijk werk is de aanwezigheid van beroepskrachten een ver-
eiste 1).

Wat betreft het leidinggeven aan bovenvermelde instituties zijn wij
met mej.Kamphuis 2) van mening dat met name in Nederland een be-
stuursmythe heerst, die ook wel aangeduid wordt met de term 'organi-
satitis-epidemie'.  Men kan zich daarom wel afvragen waarom een be-
stuur het laatste woord moet hebben 3) en waarom het zich niet beter kan
beperken  tot het in ontvangst nemen van een jaarverslag 4), zoals  in  het
bedrijfsleven de aandeelhouders eenmaal per jaar de jaarstukken  krij-
gen 5). Mej.Kamphuis heeft in dit verband naar de mogelijkheden van
delegatie van bepaalde verantwoordelijkheden door besturen en beroeps-
krachten in het maatschappelijk werk verwezen. Deze mogelijkheden
worden in het algemeen in de sector van het onderwijs en gezondheids-
zorg beter benut, hoewel ook hier conflicten tussen bestuur en beroeps-
krachten niet denkbeeldigzijn 6). De moeili jkheid is zoals reeds betoogd
is vooral hierin gelegen, dat niet-deskundige besturen leiding moeten
geven aan deskundigen 7). De consequenties hiervan worden door Scherp-

1) Dam, J.P.A. van de: Maatschappelijk Werk, Reeks 'Mens en Medemens', 1958,
blz.116

2) Buytendijk-Mulder, mevr.D.: De verhouding als probleem,  kan het maatschap-
pelijk werk een vrij beroep worden? in: Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk,
5 april 1963, blz.169

3)  Bartels, A.J.H.: Bijdrage tot ordening  van de maatschappelijke gezondheidszorg
in Nederland, academisch proefschrift, Alphen aan den Rijn 1950, blz.76: 'Naar
aanleiding van de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp inzake de unifi-
catie der sociale wetgeving merkt Dr.C.J.Brenkman in 1950 reeds op, dat de
daarin voorkomende passus, dat de medici ondergeschikt zijn aan de
b e s t u r e n der bedrijfsvereniging,  voor hen aanleiding was om de sociaal  ge-
neeskundigen aan te sporen zich ernstig en met spoed te beraden, of men zich
hierbij kan neerleggen of duidelijk kenbaar te maken, dat men zich verplicht
achtte het g e n e e s k u n d i g    d e e l der sociale verzekering   z e l f  ter  hand  te
nemen.

4)  Kamphuis,   mej. M.: Alles of niets? Kanttekeningen  bij de verhouding als  pro-
bleem, in: Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 5 april 1963, blz.171

5) Hillen, Ph.: De structuur van de onderneming in het bijzonder met het oog op
de   medezeggingschap der werknemers, in: Annalen  van het Thijmgenootschap,
oktober 1964, blz.94-95

6) Brabants Nieuwsblad. 5 september 1964
7) a. Jongh, J.F.de: Detaakverdeling van maatschappelijk werkers en vrijwilligers,

in: Verslag van de provinciale dag  1954 van de Stichting voor Maatschappelijk
Werk in de provincie Utrecht, 1954, blz.15 e.v.
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ner als volgt getekend: ' Aber eine Hierarchie im organisatorischen Auf-
bau ist unvermeidlich und damit verbleibt die Schwierigkeit,  dass auch
hier die letzte Entscheidungsbefugnis unter Umstanden bei berufs-
fremden leitenden Personlichkeiten liegt, denen trotz allen menslichen
Interesses die fursorgerische Ausbildung und die fursorgerische Er-
fuhrung fehlen . . . . . - Die unheilbaren Schdden die durch unsachver-

standige Entscheidungen uber mensliche Schicksale entstehen, las-
sen sich nicht so deutlich in Zahlen wiedergebenl !'    1)  Ook de eindeloze
'pour-parler's' die aan deze beslissingen voorafgaan zijn voor de be-
roepskrachten een voortdurende bron van ergernis 2). Hier staat te-
genover dat de functionarissen die zich beroepen op hun beroepsgeheim,
op hun beurt veelal de besturen irriteren 3).

Het beroepsgeheim is o.i. dan pas gewaarborgd als evenals in de
medische wereld 4) algemeen erkend wordt dat het beroepsgeheim ex-
clusiefdes beroepskrachts is. In principe magelke  confidentiitle mede-
deling slechts doorgegeven worden mitsde client hiervoor toestemming
gegeven heeft. Wij zijn het niet eens met diegenen  5) die de zwijgplicht
bij de agency, de instelling, willen leggen i.p.v. bij de beroepskracht.
Het leggen van een persoonlijke zwijgplicht bij een onpersoonlijk insti-
tuut achten wij principieel in strijd met de eerbied voor de waardig-
heid van de persoon. Bovendien is het naar onze mening praktisch on-
mogelijk een geheim te bewaren, dat aan meer dan twee personen be-
kend is.

Voor de patriarchaal ingestelde bestuursleden - die de maatschap-
pelijk werksters typisch 'de meisjes' noemen 6) - is een erkenning
van het beroepsgeheim echter uiterst moeilijk. Het gevolg hiervan is
dat de aan deze instellingen verbonden directies voortdurend moeten
schipperen tussen bestuur en staf, hetgeen de inhoud van het werk niet

b.  Koopmans, R.R.: De verhouding als probleem voor besturen en beroepskrach-
ten, in: Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 5 april 1963, blz.165 (cit.
mej.M.Schr6der)

1) Scherpner, H.: Theorie der FUrsorge, G6ttingen  1962
2) Koopmans, R. R.: De verhouding als probleem voor besturen en beroepskrach-

ten, in: Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 5 april 1963, blz.161-163 (cit.
C.Ch.van Haren)

3)  Feenstra, P.E.M.: Geriatrie in depraktijk, in: Katholieke Bejaardenzorg, maart
1959, blz.37: 'Geheim is datgene wat de pationt als hij het wist en kon beoor-
delen geheim zou willen houden. Mededelingen aan collegae, medewerkers of
instanties dienen beperkt te blijven tot het strikt noodzakelijke, wat voor een
goede taakuitoefening nodig is.' (0.i. kan, wanneer wij het begrip 'patient' ver-
vangen door 'client' de gehele zinsnede op het maatschappelijk werk van toe-
passing zijn. Schr.)

4) Rolin, Jean: Wat verwacht U van de arts? Reeks  'Mens en Medemens',  1963, blz.
20

5) Brochure 3 van het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum
6)  Koopmans,  R. R.: De verhouding als probleem voor besturen en beroepskrach-
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ten goede komt en een gezagscrisis tussen directie en stafleden kan
veroorzaken 1).

De keerzijde van de medaille is  dat er besturen  zi jn die  zich door  hun
beroepskrachten laten bespelen alsof zij marionetten zijn 2).

Om aan deze moeilijkheden het hoofd te bieden wordt wel aangeraden
besturen en beroepskrachten in zelfbeperking hun terrein te laten af-
bakenen 3). Naar onze overtuiging is dit echter eerder gezegd dan ge-
daan omdat de uiteindelijke beslissing, hoe deze terreinafbakening ook
zal zijn, ter competentie is aan de besturen die volgens de beroeps-
krachten hiertoe niet het juiste inzicht bezitten.

Hoewel de besturen rechtens hun functionarissen bepaalde opdrach-
ten kunnen geven, zijn wij met Hoefnagels van mening dat de maat-
schappelijk werker die alleen maar bevelen en formulieren krijgt, het
beleid 'invult' tot het werk dood is 4). De enige tact bij een dergelijke
werksfeer bestaat hierin dat de relatie tussen bestuur en beroeps-
kracht zuiver zakelijk wordt gehouden  5),  want in de persoonlijke sfeer

zijn dergeli jke werksituaties dodelijk. Men staat wel als mogelijke op-
lossing z.g. 'staffthinking' voor 6), waarvan men verwacht dat meer
harmonische verhoudingen geschapen worden, maar in de praktijk van
het werk heeft dit begrip nog geen enkele weerklank gevonden. Meer
reeel achten wij het pleidooi van diegenen die eenmansposten in het
maatschappelijk werk ongewenst achten 7) en in plaats hiervan stre-
ven naar grotere staven van waaruit ook supervisie gegeven kan wor-
den 8). De problemen inzake de verhouding beroepskracht - bestuur
worden hierdoor echter eerder vergroot dan verkleind, omdat door
het scheppen van grotere gesuperviseerde werkeenheden de zelfstan-
digheid van het beroep geaccentueerd wordt.

Volgens Mevr.Buytendijk-Mulder is het zitting nemen in besturen
steeds minder aanlokkelijk, steeds minder noodzakelijk, wordt steeds
minder gewaardeerd en is steeds minder mogelijk, waaruit  zij  de  con -

ten, in: Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 5 april 1963, blz.166
1) Alsvoor blz.167
2) Alsvoor blz.166
3)  Kamphuis,   mej. M.: Alles of niets? Kanttekeningen   bij de verhouding  als  pro-

bleem. in: Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 5 april 1963, blz.172
4) Hoefnagels, G.P.: De vereniging voor gezinsvoogdij en haar deskundigheid, in:

Mozaik, mei 1963, blz.92-95
5) Rutten, F.J.Th. e.a.: Menselijke verhoudingen, Bussum 1955, blz.106
6) Niftrik, G.C.: Helpen als ambacht.  2e druk 1953, blz.238 (cit. Meeuwissen)
7) Dekkers, G.J.: Enkele kernproblemen, in: Katholiek Sociaal Tijdschrift,   juni

1963, blz.155
8)  Fransen,   W.A.: De vrijwilliger  in het maatschappelijk werk. gezien vanuit de

sociale academie, in: Katholiek Sociaal Tijdschrift, september 1964, blz.3
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clusie trekt dat het maatschappelijk werk naar een vrij beroep moet
groeien 4.

Door het vrije beroep zou veel energie direct ten dienste van de mens
in nood gesteld kunnen worden, terwijl deze zelfde energie nu besteed
moet worden om het bestuur voor te lichten, waarvoor men ruime tijd
moet uittrekken, omdat het bestuur tijd nodig heeft om de stof te laten
bezinken.

Het  is te begrijpen dat de beroepskrachten die onder deze omstandig-
heden moesten en moeten werken zich verenigd hebben om tot gezamen-
lijke opstelling van een erecode te komen.

Zij moesten hierbij hun natuurlijke schroom overwinnen want het
streven naar een goede rechtspositie, benevens een omschreven  werk-
opdracht werd in eerste instantie bijna als iets oneerbaars beschouwd.
De rechtspositie zal o.i. echter niet volledig veilig gesteld zijn, zolang
de titel van maatschappelijk werker als zodanig niet beschermd is 2).

Een werkelijke oplossing van boven omschreven fricties zien wij
daarom in een groei van de maatschappelijk werkfunctie naar een be-
edigd vrij beroep, gefinancierd volgens objectieve normen, welke voor
ieder kenbaar moeten zijn (in tegenstelling tot het huidige subsidie-
systeem dat met zijn interne ministeriele richtlijnen versluierend
werkt).

Dit vrije beroep zouden wij - afgezien van de praktische voordelen
door het vermijden van conflictsituaties en de mogelijkheid om alle
betreffende energie direct ten goede te laten komen aan de mens in
nood - principieel willen gronden op de noodzakelijke vertrouwensre-
latie die er moet bestaan tussen maatschappelijk werker en client.  Een
werkelijke vertrouwensrelatie kan in de grond van de zaak slechts ge-
legd worden tussen twee vrije mensen,diezelf kunnen beslissen  in  hoe-
verre deze vertrouwensrelatie openstaat voor derden. Welnu, als men
zich in het maatschappelijk werk beroept op de vrijheid van de cliont,
dan moet men ook de vrijheid van de maatschappelijk werker durven
erkennen.

Evenals de vrije artsenkeuze zijn tegenwicht vindt in de vrijheid van
therapie van de arts 3), zo zal ook de autonomie van de maatschappe-

1) Buytendijk-Mulder, mevr.D.: De verhouding als probleem,  kan het maatschap-
pelijk werk  een vrij beroep worden ? in: Tijdschrift voor Maatschappelijk  Werk,
5 april 1963, blz.169

2)  Beekman.   J.F.: De opleiding tot maatschappelijk werkster, Maatschappelijk
Werk: krachten. terreinen, methoden, deel I, Assen 1964. blz.236

3) Rolin, Jean: Wat verwacht U van de arts? Reeks 'Mens en Medemens', 1963,
blz.60-121
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Tabel 99
4.-

\-1 Inhoud der functie Object d.functie Soort relatie Soort functie Titel Opmerking (zie billage blz.519)
DC

4 Algemeen
%  maatschappelijk werk
m Bijzonder Door associaties kunnen bureaus voor maatschap-5      maatschappelijk werk

maatschappe- pelijk werk ontstaan, welke ten nauwste moeten
E & Geestelijke de enkeling horizontaa 1 vrij beroep

  @· volksgezondheid. lijk werker samenwerken met psychiaters, psychologen, art-
sen, juristen en andere vakgenoten uit de hieronder

u, €  Maatschappelijk werk beschreven dienstverleningssector.
E  t.b. v. bejaarden

56   (= onderdeel van het
E alg·maarsch.werk)

de werknemer Wij zien hier een analogie metde bedrijfsarts. Daar
2 Bedrijfs- in het kader staf- bedrijfs-verticaal de relatie verticaal is, is hier slechts sprake van
61   maatschappelijk werk der bedrijfs- functionaris pedagoog maatschappelijk werk in oneigenlijke zin.

24 , doeleinden
#5

gebonden be-
roep in hidrar-

    Kinderbescherming chiek verband
go van justitie, sociaal Ook hier is slechts sprake van oneigenlijk maat-
z S Reclassering de enkeling verticaal

onderwijs of pedagoog schappelijk werk„

E B.L.0.-Nazorg lichamelijke
gezondheids-
zorg

Opdit terrein hebben besturen en vrijwiljigers nog
een grote taak. Naar gelang de methoden en tech-
nieken van het opbouwwerk meer ontwikkeld wor-

Sociaal groepswerk horizontaal/
de groep

adviseur opbouwwerker  den, zal de adviseur echter zelfsrandiger worden.
(incl. jeugdzorg) verticaal In verband hiermee zien wij in de toekomst zelf-

standige instituten voor sociaal opbouwwerk ont-
staan, geleid door opbouwwerkers.

De cultureel adviseur is reeds mondiger dan de
horizontaal/ cultureel

Cultureel werk de groep adviseur opbouwwerker; vandaar de meer zelfstandige cul-verticaal adviseur turele instituten.

gebonden be-
roep in hierar-
chiek verband Het verdient aanbeveling dat de leidster een oplei-

gezinszorg-
Gezinszorg het gezin verticaal met de bureaus ding als huishoudkundige heeft, met applicatieleidstervoor maat- maatschappelijk-werk-cursus.

schappelijk
werk

Hier worden de stoffelijke noden bestreden in te-
de enkeling ' ambtelijke sociaal

Maatschappelijke zorg verticaal genstelling tot het maatschappelijk werk, waar on-
1 1

her gezin functie ambtenaar Maffel jke neden hestreden worden,



lijk werker de beste waarborg voor de cliont zijn,  dat zijn vertrouwens-
relatie niet beschaamd wordt. De strijd om de geestelijke vrijheid van
de maatschappelijk werker is helaas in Nederland, in tegenstelling tot
de Verenigde Staten, nog een volstrekt theoretische zaak, hoewel de
voorwaarden voor vrije beroepsuitoefening, te weten: intellectualiteit,
non-commercialiteit en zelfstandigheid 1), langzaam maar zeker in het
maatschappelijk werk toI uitdrukking beginnen te komen.

Wij menen dat, zolang de maatschappelijk werker geen beoefenaar
is van een vrij, be&ligd beroep, de functie nooit ten volle gerealiseerd
zal kunnen worden. Immers. doordat hij zich te houden heeft aan de
richtlijnen van veelal ondeskundige bestuurders is het gevaar niet denk-
beeldig, dat de beroepskracht gedwongen wordt zich bezig te houden
met zaken die eigenlijk geen maatschappelijk werk zijn. Daardoor wordthij op het terrein van de vrijwilliger gedwongen, die op zijn beurt dan
weer kritiek kan hebben op het feit  dat de beroepskracht op 'zijn' ter-rein komt. Helaas komt het bij deze vrijwilligers niet op, hun kritiek
te richten op de bestuurders die 'hun' functionarissen in deze richting
gedwongen hebben I

Nogmaals zij daarom betoogd dat wij als enige concrete oplossingzien de groei naar een beddigd beroep van maatschappelijk werker.
De financiering van dit vrije beroep kan geschieden op basis van

sociale verzekering naar analogie van de ziekenfondshonorering der
artsen. De financieringsnormen zullen voor ieder objectief kenbaar
moeten zijn, waarbij vrije vestiging niet belemmerd mag worden,  even-
min als eventuele associaties, zoals bij de juristen, hindernissen in de
weg gelegd mogen worden.

Beediging dient o.i. afhankelijk gesteld te worden van de opleiding.
I.v.m. een doelmatige controle op de financieringsmiddelen kunnen
eventueel Rijksinspecties gecrederd worden, welke inspecties echter
t.a.v. de maatschappelijk werker tenminste dienen te eerbiedigen:

1.  Het  beroepsgeheim
2. Vrijheid van therapie

Deze contr6le kan o.i. het beste geschieden op basis van anonieme
uniforme puntsgewijze maandverslagen. De beddiging der functionaris
1) Ven, F.J.H.M.van der: De arbeidende mens, Reeks 'Mens en Medemens', 1965,blz.111-119: De schrijver betoogt, dat de geestelijke signatuur van het vrijeberoep, d.w.z.de  in tellectua l i t e i t, veelal tot uitdrukking komt in de  to e-

g e p a s t e w e t e n s c h a p p e n, waarbij   in de toekomst als tegenwicht  voor  de
steeds verder gaande specialisatie t e a m v o r m i n g noodzakelijk geacht wordt.
- Het tweede kenmerk van het vrije beroep, t.w. de zelf standigheid. komt
in de praktijk hoe langer hoe meer tot uitdrukking in a s s o c i a t i e s.D e z e a s-
sociaties kunnen eventueel de N.V.-vorm aannemen. - Het derde aspect, de
n o n-c o m m d r c i a l i t e i t, hetgeen betekent  dat   men  niet   voor het resultaat
van de diensten gehonoreerd wordt, maar voor de diensten op zich, vervlakt
min  of meer,  daar de honorering c o l l e c t i e f vastgesteld wordt. De beroeps-
moraal zal zich op dit collectieve vlak bepaaldelijk moeten laten gevoelen.
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is waarborg voor de juistheid van deze verslaggeving. Uit financieel
oogpunt zou de erkenning van dit vrije beroep het beste gerealiseerd
kunnen worden op het ogenblik dat de 1009-subsidie een feit wordt.

De beddiging die tegelijkertijd titelbescherming mee zal brengen,
zal het ook noodzakelijk maken de functies die men nu naar onze me-
ning ten onrechte als maatschappelijk werk betitelt, te herzien.

Onze voorstellen in dit verband zijn samengevat in tabel xx.

IV.  WAT ZIJN DE CONSEQUENTIES VAN DE STANDPUNTEN - ZOALS
DEZE T.A.V.VRIJWILLIGERS, BESTUREN EN BEROEPSKRACH-
TEN IN DEZE DEELPARAGRAAF UITEENGEZET ZIJN - VOOR
DE BEJAARDEN?

Wat de v r i j w i l l i g e r s betreft dient primair opgemerkt te worden
dat de beschermende en bemoederende houding ten opzichte van de be-
jaarden niet meer in ons tijdsbeeld past 1). Bovendien wordt het lang-
zaam maar zeker aanvaard dat de vrijwilliger niet meer volgens eigen
inzicht, maar volgens inzichten van en onder leiding van beroepskrach-
ten diensten verricht 2). Zelfs gaan er in de praktijk reeds stemmen op
de vrijwilligers te gaan honoreren, omdat men alleen op deze wijze
nog hand- en spandiensten (b.v. in de vorm van een boodschappendienst
t.b.v. bejaarden) van hen mag verwachten 3). Indien zulks algemeen
gangbaar zal worden, zal het eens te meer duidelijk zijn dat het vcr-
schil tussen beroepskracht en vrijwilliger niet zetelt in het al dan niet
gehonoreerd worden, maar primair in de vraag of men al dan niet des-
kundig is. De vraag naar de deskundigheid kan worden beantwoord af-
hankelijk van de scholing van betrokkenen, hetgeen iets anders is dan
1,: zoveel geroemde ervaring!

Wat de b e s t u r e n regardeert, moge het volgende naar voren ge-
b acht worden: een verkeerde stijl van leiding geven maakt de bejaar-
det. tot onmondige kinderen 4), waardoor veel levensvreugde verloren
gaat. Het adagium dat de besturen in de onderscheiden bejaardenoor-
den nodig zijn om de beroepskrachten met raad en daad terzijde te
staan 5) blijkt meer een gewoontewijsheid te zijn, dan een werkelijk
inhoudsvolle bestuursfunctie. Analyse van de inhoud der meeste be-
stuursvergaderingen geeft aan, dat het grootste deel van de vergader-
tijd besteed wordt aan beslissingen inzake opname van bejaarden, fi-

1) Zonneveld, R.J.van: De bejaarden in onze veranderde samenleving, in: Motief
en Functie, blz.257

2)N.F.B.: Richtlijnen 'Lunteren', 1963, blz.36-37
3) Wentholt, R.: Bejaarden thuis. Den Haag 1964. blz.34
4) Anema, G.T.: Op leeftijd, januari/februari 1964. blz.51
5) Contactsectie, uitgaande van de Raad voor de Herderlijke Zorg en de Algemene

Diaconale Raad der Nederlands Hervormde Kerk: Soci6-teit voor ouderen, 1962
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nanciele vraagstukken, benevens aanname en ontslag van personeel.
Indien het personeel voor 100% gesubsidieerd zou worden of indien
hierin op zodanige wijze voorzien zou worden dat hiervoor geen be-
roep meer zou behoeven te worden gedaan op de milddadigheid der
gemeenschap, dan zou door het wegvallen van de, financiele kwesties
de vergadertijd belangrijk bekort kunnen worden. Het gehele financie-
ringsvraagstuk der bejaardenoorden, inclusief de bejaardenwoningen
is overigens een zo gecompliceerde materie geworden, dat in de prak-
tijk reeds een beroep gedaan wordt op de penningmeesters der bestu-
ren om niet dilettantistisch  te werk te blijven gaan, maar om deze
werkzaamheden te laten behartigen door gespecialiseerde krachten  1).

Wat het opnamebeleid ten aanzien  van de bejaarden betreft  moge op-
gemerkt worden dat  wij in hoofdstuk II reeds ervoor hebben gepleit dat
het beleid der onderscheiden besturen regio-gewijs gecoordineerd zal
worden, opdat het beleid t.a.V. de dienstverlenende centra, bejaarden-
woningen en bejaardenoorden zodoende een lijn te zien zal geven 2).
Deze coordinatie houdt echter voor de besturen in, dat zij een stuk be-
slissingsmacht gaan verliezen. Er gaan zelfs stemmen op - zie hoofd-
stuk II - om het opnamebeleid praktisch in handen te leggen van be-
roepskrachten. Oostvogel bepleit met name dat de leiding van de so-
ciaal-geriatrische dienst, de urgentiebepaling van de opname vaststelt 3).

Wij concluderen dan ook, dat de inhoud der bestuursfuncties steeds
meer uitgehold zal worden. Het gevolg hiervan zal zijn dat wij in de
toekomst de besturen zullen zien verdwijnen, tenzij  zij zich alleen be-
palen tot een zuiver representatieve functie.

Inzake de b e r o e p s k r a c h t e n zagen wij reeds  dat  wij hier vooral
te maken hebben met een mondigheidsvraagstuk. De deskundigheid is
hier bepalend. Zowel de K.N.F.B., de S.C.O.B.  als de Algemene Oplei-
dingscommissie van de N.F.B. doen alles wat in hun vermogen ligt  om
door middel van opleidingen de deskundigheid te verhogen.  Zaak is  hier
echter wel dat deze opleidingen gecoordineerd worden 4) opdat voor-
komen wordt dat de onderscheiden beroepskrachten wel dezelfde titel
maar niet dezelfde deskundigheid bezitten.  In het kader  van de bejaar-
deninstanties zijn de volgende categorieiin beroepskrachten werkzaam:

1) Openingsrede door J. A.Duynstee, voorzitter van de K.V.B. op de landelijke re-
giodag te Utrecht, 2 oktober  1963, in: Bejaardenwerk, november/december  1963,
blz. 187

2) Contactsectie Bejaardenzorg van de Nederlands Hervormde Kerk: Dienstverle-
ningscentrum voor Bejaarden, blz.10

3) Oostvogel, F.J.C.: Het gesloten circuit van dienst en zorgverlening,  in:  Be-
jaardenwerk, januari/februari 1965, blz.12

4) a. Openingsrede door J. A.Duynstee, voorzitter van de K.V.B.. op de landelijke
regiodag te Utrecht, 2 oktober 1963. in: Bejaardenwerk, november/december
1963, blz.186

b. Segeren, M.: S.C.O.B:opleidingen, in: Bejaardenwerk, januari/februari 1965,
blz.5
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a.  De k a d e r s, omvattende directies plus 'hoger personeel' (econo-
men en/of administrateurs, verpleegsters, maatschappelijk wer-
kers).
De hiervoor opgezette voorlichtingscursus van 35 lesuren bleek voor
ruim 50% besteed te worden aan typische bejaardenproblematieken  1).
Volgens Leering dient de verpleegster eveneens een reactiverings-
cursus gevolgd te hebben 2), hetgeen naar onze mening eveneens ge-
vraagd moet worden van de maatschappelijk werkster, omdat het
terrein van de reactivering niet alleen medisch, maar evenzeer so-
ciaal bepaald is.

b. De bejaardenverzorgsters resp. bejaardenhelpsters, resp. zieken-
verzorgsters.

De b e j a a r d e n v e r z o r g s t e r wordt  als 'de' kracht  in het zuiver
bejaardenwerk beschouwd. Het is de opzet dat de bejaardenverzorg-
ster de algehele verzorging van de bejaarden in bejaardentehuizen on-
der leiding van een deskundige kracht op zich kan nemen. Hun oplei-
ding verkeert nog min of meer in een experimenteel stadium 3) en is

1) N.F.B.: Voorlichtingscursus, directies bejaardentehuizen, 1960.
Gegeven worden 35 lesuren per cursus, die, naar onze mening, als volgt inge-
deeld kunnen worden:

Typische bejaardenproblematiek Niet-typische bejaardenproblematiek
aantal aantal

uren uren

1   De zelfstandigheid van de be- 2 Eenvoudige ziekenverpleging
jaarden als leidende gedachte 4    Bedrijfseconomische en orga-

4      De omgang met bejaarden (psy- nisatorische aspecten

chologie) 4   Het keukenbedrijf
2    De veroudering van het mense- 4 Sociale wetgeving

lijk lichaam 2 Personeelsproblematiek
1   Psycho-pathologie van de be- 1   Synthese

jaarden
3 Preventieve behandeling van in-

validiteit van bejaarden
2 Geestelijke verzorging van be-

jaarden (facultatief)
2       De zin van de tijdsbesteding voor

bejaarden
2    Huisvesting van bejaarden
1  Organisatie van de bejaarden-

zorg

18 uren totaal                                                                   17 uren totaal
Conclusie: Ongeveer 50% van de tijd is typisch bejeaardengericht.

2)  Leering, C. Practische Gezondheidszorg rondom de oudere mens. in: Bejaar-
denwerk, januari/februari 1964, blz.16

3)  Jansen, A.M.A.J.: :nkele aspecten  van de personeelsproblematiek  in de tehui-
zen, in: Bejaarde:iwerk, maart/april 1963, blz.52
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geont op de bejaardenhelpstersopleiding. Indien de bejaardenhelpsters-
opleiding voorafgegaan is, blijkt slechts + 5% van de studieduur (een
jaar van 206 lestijden) aan typische bejaaRdenproblematiek te worden
besteed, terwijl wanneer geen bejaardenhelpstersvooropleiding genoten
is, daarvoor slechts 17  van de studieduur in beslag genomen wordt
(2 jaar opleiding) 1). Indien men bedenkt dat deze krachten maximaal
1 jaar M.U.L.0. hebben genoten, lijkt het programma toch wel over-
tild. Zij behoren neurosen, psychosen en psychopatieen te onderschei-
den. Het lijkt o.i. daarom gewenst dat aan de kwesties die typisch des
bejaarden zijn meer aandacht dan tot op heden wordt geschonken.

De  reeds meer genoemde b e j a a r d e n h e l p s t e r s  die  in  een op-

1) N.F.B.: De opleiding tot bejaardenverzorgster, 1960, blz.2,3,5,19:
de  bejaardenverzorgster,  n i e t   in het bezit  van een diploma bejaardenhelpster,
moet in 2 jaar 400 lesuren volgen, waarna examen afgelegd wordt.
De examenstof kan o.i. als volgt ingedeeld worden:

Typische bejaardenproblematiek Niet-typische bejaardenproblematiek

aantal aantal

uren uren

39     Omgang met bejaarden (psycho- 30 Geestelijke vorming (ethiek)
logie *)) 105 Verpleegkunde (ethiek)

20 Sociale achtergronden van be- 26 Anatomie
jaarden (algemene orientatie) 8  Hygiene

10   Revalidatie, zin van de tijdsbe- 36 Ziekteleer
steding 6 Psychische stoornissen

23  E.H.B.0.
25  Voeding en keuken
72 Algemene ontwikkeling

69  uren totaal 331 uren totaal

*) Begrippen als neurose, psychose en psychopatie komen naar voren, terwijl
de leerlingen maximaal  1  jaar MULO hebben genotenll I

Conclusie: Slechts + 17*90 van de tijd is typisch gerichte stof.
Is men in het bezit van een getuigschrift Bejaardenhelpster, dan worden in een
jaar 206 lessen gevolgd, waarna examen:

Gerichte studie aantal Algemene studie aantal

(typische uren «Jiet-typische
uren

bejaardenproblematiek) bejaardenproblematiek)

Revalidatie 10 Verpleegkunde (ethiek) 105

Anatomie                                       26
Ziekteleer                                         36
Psychische stoornissen             6
E.H.B.0.                       23

totaal 10 totaal 196

Conclusie. + 5% van de studietijd is gewijd aan bejaardenproblematiek.
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leiding  van  2  jaar  in het kader van de N.0.-wet   1) een programma  van300 lestijden volgen, blijken + 30% van de leerstof aan typische be-
jaardenproblematiek te wijden 2).

Ook hier zouden wij het dienstig vinden als het relatief zware pro-
gramma meer toegespitst zou worden op de vakken die bejaardenpro-blematiek insluiten, met vermijding van zwaarwichtige vakterminolo-
gie die toch niet tot werkelijke vakkennis wordt. Van een gezinshelp-
ster, waarvoor de opleidingseis slechts lagere school en minimum
leeftijd van 16 jaar is, mag, menen wij, geen begrip gedist worden van
de psychische en medische noden van de bejaarden 3).

Zoals de bejaardenverzorgster 'de' kracht in het tehuis genoemd
zou kunnen worden, zo noemt  men de z i e k e n v e r z o r g s t e r (onderleiding van een verpleegster) 'de' kracht buiten het tehuis 4).In de praktijk van alle dag - met name in de grote steden - blijkt
echter (zie hoofdstuk II) dat er veeleer behoefte is aan een combinatie
1) Openingsrede door J.A.Duynstee, voorzitter van de K.V,B,, op de landelijkeregiodag te Utrecht. 2 oktober 1963. in: Bejaardenwerk. november/december

1963, blz.185
2) N.F.B.: De opleiding tot bejaardenhelpster. 1963. 3e herziene druk.

De  eisen van toelating zijn:
- minimaal 16 jaar;
- 6 klassen van de lagere school met goed gevolg doorlopen hebben;
- werkzaam in een bejaardenoord of bij een gezinszorginstelling (uitzondering

voorbehouden) 
Te volgen: 300 lessen in 2 jaar, door ons als volgt gespecificeerd:

Typische bejaardenproblematiek Niet-typische bejaardenproblematiek
aantal aantal
uren uren

20 Algemene ori6ntatie ten aan- 35 Godsdienstige of geestelijke
zien van bejaardenzorg vorming

55  Omgang met bejaarden 65 Huishoudelijke vorming
15 Tijdsbesteding van bejaarden, 70 Algemene vorming

handenarbeid (facultatief) 40 Hygione (ziekenverzorging)
90 uren totaal 210 urentotaal

Conclusie: Maximaal 30% van de tijd wordt besteed aan typische bejaardenpro-
blernatiek.
Opmerking: Naast deze lessen moet stage gelopen worden:

Bejaardenhelpsters in tehuizen: 300 arbeidsdagen
Gezinshelpsters                  : 300 arbeidsdagen
Gezinsverzorgsters             : 150 arbeidsdagenZonder stage kan na examen een getuigschrift verkregen worden (ex art.29 N.0:

wet). Met stage, na goed examen, kan diploma + insigne verkregen worden.
3) Curriere, mej.L.C.: Gezinshulp aan bejaarden en langdurig zieken, in: Tijdschrift

voor Maatschappelijk Werk, 5 juni 1962, blz.202
4) Janssen. A.M.A. J.: Enkele aspecten van de personeelsproblematiek in de te-

huizen, in: Bejaardenwerk, maart/april 1963, blz.52-53
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van ziekenverzorgster en bejaardenverzorgster. Het ontbreken van een
opleiding die voor deze combinatie zorg draagt achten  wi j een ernstige
lacune.

c. Economisch-adrninistratiefpersoneel, technisch
e n    k e u k e n p e r s o n e e l.   Voor deze categorieen worden orienta-
tiecursussen en speciale vakcursussen georganiseerd 1).
Tenslotte worden zonodig voor de onderscheiden groepen beroeps-

krachten applicatiecursussen gepland 2).
Wat de rechtspositie van de krachten betreft 3), kan het volgende

opgemerkt worden. Nog slechts enkele jaren geleden (1959) werden de
salarissen als onredelijk laag betiteld 4), maar nu is een zeer reele

verbetering ingetreden 5). Wel verdient het, dachten wij, aanbeveling
dat vakbonden en besturen in het kader van deze loonbepaling een meer
gecoordineerd beleid voeren 6).

1) Alsvoor blz.52-53
2) Alsvoor blz.52-53
3) Janssen, A.M.A.J.: Salarisrichtlijnen voor personeel in de bejaardentehuizen,

in: Bejaardenwerk, januari/februari 1965, blz.24
4) N. F.B.: Rapport 'Salarissen en arbeidsvoorwaarden van verzorgend personeel

in bejaardentehuizen', 1959, blz.2
5) a. Op leeftijd, mei/juni 1965, blz.63:

Men onderscheidt bij de N.F.B. de volgende dienstgroepen:

maandsalaris maandsalaris
minimaal maximaal

directie f 710,-- f 1.448,--
administratie f 335,-- f 1.346,--
verzorging f 340,-- f 1.122,--
ziekenverzorging f 340,-- f 1.101,50

huishouding f 124,-- f 1.122,--
keuken f 207,-- f 1.346,--
technische dienst f 254,-- f 1.122,--

Wat de 'belangrijkste' functionarissen betreft het volgende:

maandsalaris maandsalaris
minimaal maximaal

bejaardenhelpster f       340, - - f  558,--

bejaardenverzorgster (= ziekenverzorgster) f 345,-- f  635,--
eerste bejaardenverzorgster f 480,-- f  782,--

b. Bejaardenwerk, januari/februari 1966, blz.28 6.v.: bovengenoemde salaris-
sen van de 'belangrijkste' functionarissen zijn per 1 januari 1966 aangepast.

6)  Janssen, A.M.A.J.: Enkele aspecten  van de personeelsproblematiek  in de tehui-
zen, in: Bejaardenwerk, maart/april 1963, blz.54
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§ 3e. HET REACTIVERINGSVRAAGSTUK

In het rapport van de Provinciale Revalidatie in Nederland 1) wor-
den op het terrein der revalidatie 4 gelijkwaardige sectoren onder-
scheiden   t.w.: de medische. arbeidstechnische, onderwijskundige  en
maatschappelijk-werk sector. Wat de bejaarden betreft komt de arbeids-
technische sector niet meer tot uitdrukking, reden waarom de revali-
datie van bejaarden reactivatie genoemd wordt,2).  Bij deze reactivatie
Zijn twee componenten te onderscheiden, te weten de remobilisatie (mo-
biel maken der leden) enerzijds en de reintegratie (herstellen der so-
ciale contacten) anderzijds 3).

De reactivatie is lange tijd beschouwd als een herstel van de verloren
gegane functies op het gebied der boven onderscheiden sectoren. De
laatste tijd breekt echter het inzicht door, dat deze in feite negatieve
omschrijving beter vervangen kan worden door de positieve stelling-
namedat reactiveringdenog aanwezige potenties wil activeren, hetgeen
alleen mogelijk is als de bejaarden zelf au serieux genomen worden,  in
plaats van dat de omgeving blijk geeft de bejaarden de rol van hulpbe-
hoevende toe te delen.

Munnichs 4) wijst er o.i. terecht op dat door deze negatieve houding
van de maatschappij de bejaarden a.h.w. voor de dreigende buitenwereld
op de vlucht gaan, waardoor zij veelal terecht komen in een sleur van
bedlegerigheid, die hen volkomen immobiel maakt. Het weer mobiel ma-
ken van de bejaarde als individu is technisch gesproken vooral een taak
van de medicus c.q. para-medicus (remobilisatie), omdat hierbij een
beroep wordt gedaan op de fysische therapie. Alvorens men tot deze
behandeling over kan gaan, is het veelal nodig de bejaarden ervan te
overtuigen dat hun immobiliteit volkomen onnodig is. Dit vraagt een
mentaliteitsbeinvloeding, niet alleen van de bejaarden als groep, maar
evenzeer van de niet-bejaarde bevolking. De idee dat men voor eigen
persoon kan zorgen en eigen huishouding kan voeren (kringentheorie
van Schreuder 5)) is hierbij een machtige stimulans. Het is vooral te
betreuren dat het proces van de verstijving der ledematen dikwijls

1) Raad voor de Revalidatie: De provinciale organisatie van de revalidatie in Ne-
derland, in: Tijdschrift voor gebrekkigenzorg en revalidatie, Amstelveen, nr. 1,
januari 1962, blz.3

2) Opmerkingen naar aanleiding van de reacties op het jongste rapport van de Raad
voor de Revalidatie, in: Tijdschrift voor Gebrekkigenzorg en Revalidatie,  sep-
tember 1962, blz.185

3) Munnichs, J.M.A.. Psychologie van de bejaarden, in: Katholieke Bejaardenzorg,
november 1957, blz.114-115

4)  Opmerkingen naar aanleiding  van de reacties  op het jongste rapport van de Raad
voor de Revalidatie, in: Tijdschrift voor Gebrekkigenzorg en Revalidatie,  sep-
tember 1962, blz.185

5) Leering, C., arts: Raakpunten tussen sociaal-medisch werk en maatschappelijk
werk voor bejaarden, in: Bejaardenwerk, januari/februari 1965. blz.9
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reeds in zo'n vergevorderd stadium is gekomen, dat remobilisatie
praktisch niet meer mogelijk is.

Bij eerdere signalering had deze definitieve immobiliteit niet be-
hoeven op te treden, omdat vroegtijdig ingri jpen immobiliteit voorkomt.
Hoewel Leering 1) stelt dat het maatschappelijk werk signalerend op
moet treden, menen wij dat de wijkverpleegster in het kader van de li-
chamelijke gezondheidszorg hiertoe beter in de gelegenheid is.

Een andere kwestie achten wij de reintegratie, waarbij het maat-
schappelijk werk naar onze meningde belangrijkste sector is. Arbeids-
en bezigheidstherapie kunnen zowel hulp bieden bij het bewerkstelligen
van de remobilisatie als wel bij de reintegratie. Bij  de  reihtegratie zal
bij de bejaarden dikwijls een psychische barriere overwonnen moeten
worden. De samenwerking tussen psycholoog en rnaatschappelijk werker
is hier een eerste vereiste.

Met Veldkamp 2) zijn wij van mening dat sociaal en medisch lijden
elkaar wederzijds beinvloeden. Indien men dus de bejaarde wil helpen,
zal het noodzakelijk zijn dat er een synthese komt tussen de geneeskun-
dige bemoeienissen en sociale activiteiten. Van een werkelijke synthese
kan echter pas sprake zijn, indien de sectoren der reactivatie elkaar  als
evenwaardige partners erkennen. Indien een der partners een overheer-
sende positie gaat innemen, zullen de andere partners een synthese als
penetratie in plaats van als een integratie ondergaan, waardoor  een ge-
coordineerd optreden der sectoren bij voorbaat tot mislukking gedoemd
is.

Wat leert ons in verband hiermede de praktijk der reaktivering?
In Nederland kennen wij talloze instituten  3) die pretenderen zich op

dit terrein te bewegen zoals speciale medische revalidatie-inrichtingen,
revalidatie-afdelingen aan ziekenhuizen, A.V.0., Kruisverenigingen,
organisaties voor maatschappelijk werk, gemeentelijke diensten voor
sociale zorg, apparaten voor de uitvoering van de Sociale Verzekerings-
bank, enz.

Geen wonder dat men in deze veelheid van organisaties ordening
tracht te brengen. De meningen of dit op basis van centralisatie of
decentralisatie dient te geschieden zijn helaas hopeloos verdeeld 4).
In de reeds geciteerde nota inzake de Provinciale organisatie van de

1) N.F.B.: De opleiding tot bejaardenverzorgster, 1960. blz.20
2) Veldkamp, G.M.J.: Sociale betekenis  van de geriatrie, in: Katholieke Gezond-

heidszorg, oktober 1961, blz.306
3) Opmerkingen naar aanleiding van de reacties op het jongste rapport van de Raad

voor de Revalidatie, in: Tijdschrift voor Gebrekkigenzorg en Revalidatie. sep-
tember 1962, blz.187

4) Alsvoor blz.189-191
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revalidatie 1) in Nederland worden provinciale stichtingen voorge-
staan. Aan het hoofd van de provinciale stichting moet bij voorkeur
- aldus deze nota - een sociaal-geneeskundige staan met organisa-
torische gaven die grondig (sic) bekend is met de revalidatie en die
'onder leiding van het bestuur' (sic) de taak van de stichting uitvoert.
De taak van de stichting kan van provincie tot provincie nuances ver-
tonen, maar haar grondtaak i S te streven naar het brengen van orde-
ning in alle instanties die zich op het terrein van de revalidatie be-
wegen. Het uitvoerend  werk der revalidatie zal moeten geschieden door
de betreffende instanties op het terrein van de medische, arbeids-
technische, onderwijskundige en maatschappelijk werk sector, welke
regionaal gebundeld worden in z.g. regionale adviescommissies, in
welke commissies de provinciale stichting een adviserende stem heeft.
Deze regionale adviesbureaus moeten in principe niet bemand worden
door functionarissen van de provinciale stichtingen (decentralisatie),
maar onder invloed van historisch gegroeide verhoudingen  ziet  men  in
de praktijk deze provinciale functionarissen toch wel op regionaal ni-
veau opereren (centralisatie). De spanning omtrent de vragen naar
centralisatie of decentralisatie wordt nog vergroot, omdat zowel van-
uit het maatschappelijk werk, als vanuit de gezondheidszorg getracht
wordt om eigen functionarissen bij de provinciale stichtingen te deta-
cheren 2).

Het streven van het maatschappelijk werk en de lichamelijke ge-
zondheidszorg om eigen functionarissen te detacheren achten wij ove-
rigens zeer gezond, omdat alleen hierdoor een juiste coaching vanuit

eigen specialismen gewaarborgd blijft, maar deze detachering c.q.
coaching kan o.i. pas het hoogste effect bereiken als deze geschiedt
door middel van regionale organen voor maatschappelijk werk resp.
gezondheidszorg, omdat alleen regionale organen zo dicht bij de te re-
valideren persoon staan, dat deze hierdoor niet alleen in theorie maar
ook in praktijk mede kunnen oordelen inzake zijn revalidatieproces.
Volgens de 'provinciale nota' dienen de regionale adviesbureaus, in
overleg met de minder-valide zelf, te adviseren over dit revalidatie-
proces 3), maar in de praktijk wordt helaas over - zonder de invalide
geadviseerd. Het streven naar het detacheren van eigen functiona-
rissen der onderscheiden sectoren is te meer te begrijpen indien wij

1) Raad voor de Revalidatie: De provinciale organisatie van de revalidatie in Ne-
derland, in: Tijdschrift voor gebrekkigenzorg en revalidatie, Amstelveen,  nr.1,
januari 1962, blz.6-18

2) Opmerkingen naar aanleiding van de reacties op het jongste rapport  van de Raad
voor de Revalidatie, in: Tijdschrift voor Gebrekkigenzorg en Revalidatie,  sep-
tember 1962, blz.188

3) Raad voor de Revalidatie: De provinciale organisatie van de revalidatie in Ne-
derland, in: Tijdschrift voor Gebrekkigenzorg en Revalidatie, Amstelveen, nr.1,
januari 1962, blz 19

488



bedenken dat het hoofd van de provinciale stichting bij voorkeur een
sociaal-geneeskundige met organisatorische gaven is, die grondig be-
kend is met het gehele terrein der revalidatie. Geen enkele werkelijke
deskundige zal graag 'zijn mensen' overgeven aan iemand waarvan
in   feite het onmogeli jke gevraagd wordt: grondige kennis  op  het  me-
dische, arbeids-technische, onderwijskundige en maatschappelijk-werk
terrein. Indien wij hierbij nog memoreren dat deze gerichte coaching
door de sociaal-geneeskundige formeel onder leiding van 'het bestuur
moet geschieden, dan kan deze coaching o.i. slechts teleurstellingen  en
demonstraties van onkunde tot gevolg hebben !

Conclusie:

Momenteel is de situatie op het terrein van de revalidatie o.i. als
volgt te schetsen:
1.  De medische sector is toonaangevend hoewel voor de niet-bejaarden

de arbeids-technische sector ook als zeer belangrijk onderkend
wordt.

2. De regionale adviesbureaus erkennen slechts in theorie het zelfbe-
schikkingsrecht van de cliont/pationt. Zij bewegen zich meestal op
het terrein van de potentieel-arbeidsgeschikte personen. Bejaarden
komen in het spel bijna niet voor, want deze zijn toch niet meer ar-
beidsproduktief!

3. De maatschappelijk-werk-bijdrage wordt helaas meestal als finan-
cidle bijstand gezien, hoewel wij hiervoor een Algemene Bijstands-
wet, interim invaliditeitsregeling, Gemeentelijke Sociale Werkvoor-
zieningsregeling, Arbeidsongeschiktheidsverzekering, toekomstige
wet op de Zware Geneeskundige risico's, speciale fondsen  e.d.  heb-
ben. Onstoffelijke hulp, zo zegt men, kan wel door 'de zuster' gege-
ven worden!

4.  De onderwijskundige sector is een praktisch onbekende grootheid.  De
bejaarden zouden evenwel op het terrein van de tijdsbesteding in het
kader der re-socialisatie van deze sector bijzonder veel voordeel
kunnen hebben.
Een schroomvallige introductie van deze werksoort  in het geheel  der
reactiveringsactiviteiten lijkt ons daarom wel gewenst.

§ 3f. CATEGORIAAL BEJAARDENWERK

Het terrein der bemoeienissen met de bejaarden die in principe nog
voor zichzelf kunnen zorgen en niet permanent in speciale instituten
ten behoeve van bejaarden verblijven, wordt meestal 'open bejaarden-
werk' genoemd. Dit open bejaardenwerk staat in tegenstelling tot het
'gesloten bejaardenwerk', dat al de bemoeienissen omvat met de be-
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jaarden die in bejaardenoorden verblijven. Leering 1) spreekt liever
van maatschappelijk en institutioneel bejaardenwerk i.p.v. open en ge-
sloten bejaardenwerk, omdat bij maatschappelijk bejaardenwerk beter
tot uitdrukking komt dat de hulp van de maatschappij uitgaat, terwijl
bij institutioneel bejaardenwerk de betreffende instituten, zoals ver-
zorgings- en verpleegtehuizen, activiteiten zouden ontplooien. Het maat-
schappelijk bejaardenwerk zal volgens deze auteur de zorg omvatten
voor de uitvoering  van:
1. warme maaltijden
2. gezinszorg
3. friendly visiting
4. diensten-centra
5. dagziekenhuizen
6. dagelijkse behandelingscentra.

Uit deze opsomming kunnen wij overigens concluderen dat het ver-
schil tussen maatschappelijk en institutioneel bejaardenwerk toch niet
zo eenvoudig ligt als op het eerste gezicht wel lijkt. Het is immers
mogelijk dat vanuit een bepaalde institutie b.v. een bejaardenverzor-
gingstehuis, een warme maaltijdenvoorziening opgezet wordt, terwijl
deze voorziening dan toch niet tot het institutioneel bejaardenwerk ge-
rekend zou moeten worden.

Het verschil tussen beide soorten komt, menen wij, nog het beste tot
uiting in het feit dat maatschappelijk bejaardenwerk zich richt tot be-
jaarden die niet permanent in bejaardenoorden verblijven, terwijl het
institutionele bejaardenwerk zich richt tot bejaarden die wel voortdu-
rend in bejaardenoorden verblijven. Maar ook hier zijn de overgangen
vloeiend, vooreerst omdat het begrip 'voortdurend' relatief is, terwijl
iemand die'permanent' in een dagziekenhuis behandeld zou worden ook
moeilijkheden oplevert in verband met bovengenoernde indeling.

Het nadeel van de term 'gesloten bejaardenwerk' achten wij de sug-
gestiedie van deze term uitgaat om het bejaardenwerk in instituten  als
iets geheel aparts te zien, waardoor het 'gesloten bejaardenwerk' eer-
der desintegrerend dan integrerend werkt.  Wij  zien deze desintegratie
in de praktijk van de vrije-tijdsbesteding der bejaarden. De bejaarden-
'ontspanning' in bejaardenoorden wekt op ons helaas de indruk dat deze
nog dikwijls ghetto-vormend werkt, waarbij het infantiliseren der be-
jaarden door de introductie van spelletjes, zoals pand-verbeuren en
blinde-koe-spelen, nog steeds niet  tot het verleden blijkt te behoren 2).

Daar de termen open en gesloten bejaardenwerk slechts leiden tot
artificidle indelingen welke een geordend bejaardenwerk suggereren,

1)  Leering, C.: Raakpunten tussen sociaal-medisch en maatschappelijk  werk bij
bejaarden, in: Bejaardenwerk, januari/februari 1965, blz.9

2) Zarncke, Lilly: Das Alter als Aufgabe, Freiburg 1957, blz.196
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terwijl wij in de praktijk met een organisatorische chaos zitten, zou-
den  wij de neutrale term 'c a t e g o r i a a l b e j a a r d e n w e r k' willen
voorstaan. Het voordeel van het begrip 'categoriaal bejaardenwerk' is,naar onze mening, dat wij, afhankelijk van de plaatselijke omstandig-
heden, tegemoet kunnen komen aan de onderscheiden behoeften der be-
jaarden door een bepaalde categorie bejaardenwerk te ontwikkelen,
zonder uitdrukkelijk onderscheid te maken tussen bejaarden, die al
dan niet in bejaardenoorden verblijven.

In de praktijk zal er met alle kracht gestreefd moeten worden het
categoriaal bejaardenwerk zodanig op te zetten dat hierdoor de inte-
gratie van de bejaarden in de maatschappij bevorderd wordt, ook al
verblijven zij in een bejaardenoord.

Niet alleen voor de blijvende integratie  van de bejaarden in  het  maat-
schappelijk leven achten wij de coordinatie van de bejaardenwerkacti-
viteiten belapgrijk, maar ook om de activiteiten zelf. Door doelmatigeregionale coordinatie zal dubbel werk voorkomen kunnen worden, terwijl
regionale vergelijking van deze gecoordineerde activiteiten een zodanige
veelheid van ervaringsgegevens naar voren zal kunnen brengen dat het
mogelijk moet worden het zozeer gewenste shiitende geheel van cate-
goriaal bejaardenwerk te verkrijgen.  Tot op heden  ziet men afhankelijk
van persoonlijke inzichten der betreffende organisator of stimulator,
allerlei fraaie bejaardenwerkschema's naar voren komen, maar een
sluitend geheel van deze activiteiten hebben wij tot Op heden nog niet
ontdekt. Mogelijk gebeurt dit omdat men verworven historische rech-
ten niet aan durft te tasten. Overigens vragen wij ons in gemoede af,
of er ooit voldoende financi6le middelen verkregen en aangewend kun-
nen worden om een sluitende visie te realiseren. Enkele voorbeelden
van fraaie maar helaas 'niet sluitende bejaardenwerksthema's' zijn:
1. De N.F.B. vraagt in het plaatselijk bejaardenwerk voor de volgende

verschillende activiteiten aandacht 1):
- huisvesting
- huishoudelijke hulp
- wijkverpleging- medische/para-medische behandeling
- maatschappelijk werk
- geestelijke volksgezondheid
- lichamelijke oefeningen- culturele mogelijkheden- voorlichting inzake voeding/verkeer
- enz.

Wij vragen ons af wat het verschil is tussen maatschappelijk werk
en geestelijke volksgezondheid. Waarom worden lichamelijke oefe-

1) N.F.B.: Plaatselijk Bejaardenwerk
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ningen, voedingskwesties en wijkverpleging afzonderlijk genoemd,
naast medische en para-medische behandeling? Wat verstaat men on-
der 'enzovoorts'?

2. Krol onderscheidt bij de dienstverlening voor bejaarden 1):
a. gezondheidszorg
b. gezinszorg
c. warme maaltijdenvoorziening
d. sociale activiteiten
e. maatschappelijk-werkadvisering.

Wij vragen ons af waarom de warme maaltijdenvoorziening niet on-
der het gezondheidszorg- of gezinszorgterrein gerubriceerd wordt.

In de gezondheidszorg onderscheidt  Krol:
- wijkverpleging
- pedicure-dienst
- badgelegenheid
- centrale wasinrichting
- gezondheidsadviezen
- prothesen en dergelijke.
Het is ons nietduideli jk waarom met name de centrale wasinrichting

niet bij het gezinszorgterrein gerekend wordt.

De sociale aktiviteiten worden onderverdeeld  in:
- bejaardengymnastiek
- welfare werk
- bibliotheekwerk
- hulp bij kleine karweitjes
- boodschappendienst
- burenhulp
bezoekdienst

- enz.

Naar onze mening behoort de bejaardengymnastiek zeker onder de
sector gezondheidszorg thuis I

Het is de bedoeling van Kro] om al deze activiteiten te coordineren
in dienstencentra. Het dienstencentrum moet dan zijn:
- trefpunt voor bejaarden
- middel om geestelijk en lichamelijk welzijn der bejaarden te be-

houden c.q. te bevorderen
- middel om zinvolle tijdsbesteding mogelijk te maken door stimu-

leren van creatief werk
informatiecentrum

1)  Krol,  B.:  Het dienstverleningscentrum, Alleen voor bejaarden? in: Tijdschrift
voor Revalidatie, februari 1965, blz.60-62
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- centraal punt voor arts, wijkverpleegster en pedicure
- badgelegenheid; middel tot ontwikkeling van bejaardengymnastiek
enz.

In 1964 bestonden er dienstencentra in Leeuwarden, Eygelshoven enUtrecht. Helaas geeft Krol niet aan wie de verantwoording draagt in dedienstencentra, zodat talloze organisaties kunnen menen dat zij die
verantwoordelijkheid moeten dragenl
3. Het 'stradawerk' 1)

Het stradawerk dat zijn impuls gekregen heeft vanuit Belgid, is hier
te lande toegepast in Maastricht.  Men wil hierbij dat per wijk  een  con-
tactpersoon aangesteld wordt, die signalerend kan optreden ter voor-
koming, resp. oplossing van bejaardenmoeilijkheden. De contactper-
sonen moeten hun opmerkingen doorgeven aan een speciaal hiertoe in
het leven geroepen centrale, van waaruit curerend opgetreden kan wor-
den. De idee op zich achten wij zeer zinvol. Hierdoor wordt immers
een sluitend geheel van activiteiten, afhankelijk van de behoeften der
bejaarden mogelijk. Voorwaarde is echter dat men voldoende contact-
personen kan aantrekken  en dat het betreffende centrum voldoende ont-
ploofingsmogelijkheden heeft. Beide voorwaarden blijken in de praktijk
nauwelijks te realiseren.
a. De onbaatzuchtige hulpvaardigheid der vrijwilligers blijkt minder

groot te zijn als door de vrijwilligersorganisaties wel gesuggereerdwordt. In Amsterdam heeft men dit tekort tegemoet trachten te ko-
men door de vrijwilligers te honoreren. Afgezien van het feit dat
deze honorering  o.i. op zich niet bezwaarlijk is, kan men zich wel
afvragen of deze signalering van 'bejaardennoden' geschiedt uit so-ciale bewogenheid of omdat men hiervoor wordt betaald. De geringe
hulpvaardigheid bleek ook uit de aanmeldingen voor het z.g. diako-naal jaar 2). Slechts 390 jonge vrouwen konden zich vrijmaken -
of het idealisme opbrengen ?   - om gedurende   een jaar tegen   een
vergoeding van volledig pension plus sociale voorzieningen en een
maandelijks zakgeld  van  f 50.- -  (in  1957) hun diensten  aan  de  mens
in nood, zijnde de bejaarden, te biedenl
Over de inhoud  van de signalerende functie bleek overigens  een  zo-danig verschil van inzicht te bestaan, dat ook door dit verschil van
inzicht het 'enthousiasme' der vrijwilligers getemperd werd. In de
Nederlands Hervormde Kerk wil men b.v. het signalerende contact
uit laten groeien in een pastoraal contact 3). Tegen een dergelijke

1) Open bejaardenwerk in een Maastrichtse binnenstadparochie, in: Bejaardenwerk,
maart/april 1963. blz.35

2) Commissie 'Sociaal  jaar': Sta  een  jaar voor elkander klaar, in: Bejaardenwerk,
mei/iuni 1963, blz.69

3) Contactsectie bejaardenzorg der Nederlands Hervormde  Kerk en de Hervormde
Vrouwendienst: Vriendschappelijk huisbezoek, blz.6
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opvatting kunnen wij niet duidelijk genoeg protest aantekenenl Dit
houdt uiteraard niet in dat wij tegen pastoraal contact zijn. Wij zijn
slechts tegen een 'vermomd' pastoraal contact, omdat dat ons onop-
recht aandoet. Een contact met versluierde doelen tast o.i. niet al-
leen de menselijke waardigheid vande bejaarden aan, maar ook zijn
vrijheid.

b. Ook de speciaal in het leven te roepen hulpcentrale dreigt een bloed-
armoedig bestaan te leiden, hetgeen naar onze mening te wijten is
aan het feit dat er enerzi jds te weinig financiele middelen  zi jn, ander-
zijds omdat de verantwoordeli jkhedenniet duidelijk geregeld zijn. De
samenwerkende organisaties behoudennamelijk - aldus de N.F.B.  1)
'uiteraard' hun volledige zelfstandigheid inzake hun eigen activiteiten.
Deze garantie aan de samenwerkende organisaties zal een doodsteek
blijken te zijn voor het vrijwilligerswerk en de betreffende organi-
saties, want zij zullen in competentie-verschillen ten ondergaan. In
het kader van het bejaardenwerk zou dit overigens zeer sanerend

kunnen werkenl

Aan het bovenstaande zouden wij de volgende conclusies c.q. sugges-
ties willen verbinden:
1. Voor het gehele terrein van het bejaardenwerk willen wij het begrip

'categoriaal bejaardenwerk' introduceren. De term 'categoriaal'
slaat op bepaalde activiteiten, terwijl de onderscheiding tussen be-
jaarden die al dan niet verblijven in bejaardenoorden voor dit be-
jaardenwerk in principe irrelevant wordt. Deonderscheiding in'open'
en 'gesloten' bejaardenwerk chten wij niet zinvol, omdat gesloten
bejaardenwerk voor de bejaarden eerder desintegrerend dan integre-

rend werkt, hetgeen juist tegen onze doelstelling - permanente inte-
gratie der bejaarden in het maatschappelijk leven - indruist.

2. Om deze integratie zoveel mogelijk te stimuleren zal het gewenst

zijn om het z.g. dienstencentrum niet alleen voor bejaarden maar
ook voor andere leeftijdsgroepen te gebruiken. De gezondheidszorg
zou dit centrum b.v. ook kunnen gebruiken als consultatiebureau voor
zuigelingen.

3. In het totaal der bejaardenwerk-activiteiten ontbreekt tot op heden
zowel de figuur van de praktische regionale coordinator als de per-
soon van de wetenschappelijke onderzoeker, die o.a. regionale erva-
ringsgegevens kan analyseren.

4. De regionale coordinatie zouden wij teamsgewijs willen oplossen
door het  in ons hoofdstuk II bedoelde team  - dat beslist over de op.
name van bejaarden in bejaardenoorden - uit te breiden met een
maatschappelijk werker en een organisatie-deskundige. Deze laat-
ste kracht moet speciaal opgeleid zijn en niet zoals bij de provin-

1) N.F.B.: Plaatselijk Bejaardenwerk
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ciale revalidatie bepleit wordt iemand zijn, die 'gevoel' voor orga-
nisatie heeft !
Dit uitgebreide team zal de totale verantwoordelijkheid dragen voor
het categoriale bejaardenwerk, dat ten doel heeft een aangepast  slui-
tend systeem van bejaardenhulp te activeren op een zodanige wijze
dat de integratie  van de bejaarde centraal bli jft staan.  Met name  zal
zij een beroep moeten doen op de bejaardenbonden inzake de eventuele
'friendly-visiting' terwijl b.v. de vrijwilligersorganisaties van niet-
bejaarden een taak kunnen krijgen in de boodschappendienst.

5. De aanstelling van de betreffende teamleden zal niet dienen te ge-
schieden door de organisaties, waaraan zij na aanstelling leiding
moeten geven. Deze soort aanstelling die in het maatschappelijk  werk
overbekend is, heeft reeds zoveel heilloze competentiekwesties tus-
sen bestuur en beroepskracht veroorzaakt, dat wij dit in het catego-
riale bejaardenwerk wensen te voorkomen. Wij staan aanstelling voor,
door eigen beroepsorganisaties van de onderscheiden teamleden,  zo-
als artsen-organisaties, maatschappelijk-werkorganisaties e.a.. Het
zal  hierbij zaak zijn dat - bij het ontbreken van beroepsorganisaties  -
deze organisaties door de betrokkenen  in het leven worden geroepen.
Honorering zal dienen te geschieden  door de Overheid, volgens objec-
tief vastgestelde maatstaven (naar analogie van onze inzichten inzake
honorering van het maatschappelijk werk).

6.  Indien een beroep op vrijwillige hulp door het hierboven omschreven
team geen effect sorteert, dan zou een dienstplicht voor meisjes
in overweging genomen kunnen worden, hoewel wij erkennen dat af-
gedwongen huishoudelijke hulp, niet ideaal te noemen is. Wij staan
echter liever een niet-ideale oplossing voor dan geen oplossing.  Op-
roeping zal volgens ons het beste door het regionale team kunnen
geschieden naar analogie van de oproeping der 'bescherming bur-
gerbevolking'.

7. De wetenschappelijke begeleiding c.q. verantwoording van het cate-
goriale bejaardenwerk achten wij mede een taak van het bepleite
landelijke adviesbureau dat wij reeds aangeduid hebben toen wij de

pensioenvoorbereiding c.q. vrije-tijdsbesteding bespraken.
8.  Het categoriale bejaardenwerk zal, naar wij menen, slechts  tot was-

dom kunnen komen, als de instanties en organisaties die zich nu op
dit terrein bewegen, erkennen dat een sluitend geheel van voorzie-
ningen slechts mogelijk is indien zij zich willen voegen naar de be-
treffende regionale teams van deskundigen. Van de betrokken teams
mag hunnerzijds verwacht worden dat zij zoveel mogelijk gebruik
zullen maken van de aanwezige krachten  in de maatschappij  die dien-
stig kunnen zijn in het categoriale bejaardenwerk.
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In een volgende sub-paragraaf zullen wij trachten deze krachten op
te sporen door de betreffende instanties en organisaties ten dienste van
de bejaarden te bespreken.

§ 3g. INSTANTIES WELKE HIER TE LANDE TEN DIENSTE STAAN
VAN DE BEJAARDEN EN DE HIERMEE SAMENHANGENDE
ORGANISATIE-PROBLEMATIEK

Op de eerste plaats zullen wij het feitelijke organisatie-patroon in
het bejaardenwerk omschrijven. Wij bepalen ons hierbij  tot een globale
omschrijving omdat de detaillering ons te ver zou voeren.

Hierna zullen wij de hiermee samenhangende problematiek aan de
orde stellen.

I. L a n d e l i j k n i v e a u:

A. Als hoogste orgaan op dit terrein kennen wij de z.g. N.F.B., zijnde
de Stichting Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg, gevestigd

in Den Haag. Het is het landelijk overkoepelend orgaan tot bestudering
van de sociale en medische aspecten van het vraagstuk der bejaarden.
Zij  wil een doeltreffende bejaardenzorg bevorderen en behartigen door
advies aan en overleg met overheid en particuliere instellingen. Zij
wenst o.a. initiatieven te nemen ter voorziening in leemten, benevens
de opleiding van bejaardenverzorgsters te bevorderen 1).

Wij vragen ons af waarom niet uitdrukkelijk het economische aspect
van het bejaarden-vraagstuk genoemd wordt.

Dit aspect is een van de meest intrigerende aspecten en kan nu ten
hoogste onder de vage aanduiding 'andere activiteiten' gerekend wor-
den.

In de N.F.B. hebben zitting 2):
1. Direct verband houdende  met het bejaardenwerk:

a. Bejaarden zelf
1. Het Centraal Orgaan Samenwerkende Organisaties, C.O.S.0.

b. Wetenschappelijk
2. Nederlandse Vereniging voor Gerontologie

c. Confessionele landelijke Organen
3. Katholieke Nationale Federatie voor Bejaardenzorg, K.N.F.B.,

Sectie van het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum
4. Stichting Landelijk Orgaan van de Gereformeerde Gezindte

voor de Bejaardenzorg
d. Bejaardenhuisvesting

1) N.F.B.. Voorlichtingscursus directies bejaardentehuizen, 1960, blz.27
2) N.F.B.: Plaatselijk Bejaardenwerk
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5. Katholieke Vereniging van Bejaardentehuizen, K.V.B.6. Protestantse Vereniging van Instellingen voor Bejaardenzorg7. De Vereniging 'Pro Senectute'
8. Stichting Joodse Oudelieden en Invaliden, Jolin genaamd9. Vereniging van directies van tehuizen Voor Bejaarden

2. Niet-direct verband houdende met het bejaardenwerk:
a. Gezondheidszorg

10. Algemene Nederlandse Vereniging 'Het Groene Kruis'
11. Bond van Protestants-Christelijke Verenigingen voor wijk-

verpleging in Nederland, 'Het Oranje-Groene Kruis'
12. Nationale Federatie 'Het Wit-Gele Kruis'
13. Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der

Geneeskunst
b. Maatschappelijk Werk

14. Algemene Diaconale Raad der Nederlandse Hervormde Kerk
15. Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, Humani-

tas

16. Vrijzinnig Protestantse centrale voor Maatschappelijk Werk
c. Huisvesting

17. Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
d. Vrijwilligers

18. Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpver-
lening

Adviseurs der N.F.B. zijn:
a. Overheid

1. Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk2. Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid3. Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
4. Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid
5. Vereniging van Directeuren van Overheidsorganen voor So-ciale Arbeid
6. Vereniging van Nederlandse Gemeenten

b. Semi-Overheid
7. College van Directeuren van Opbouworganenc. Particulier initiatief
8.  Vereniging van Secretarissen van Sociale Raden (moeten  ver-

dwijnen in verband met de Algemene Bijstandswet)
Buiten het N.F.B.-verband staan 1):

a. Maatschappelijk Werk resp. pastorale zorg1. De commissie Bejaardenzorg van de Raad voor Herderlijke
Zorg

b. Vrijwilligers

1) N.F.B.: Voorlichtingscursus directies bejaardentehuizen. 1960, blz.28
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2. Sectie Bejaardenzorg van de Landelijke Unie van Vrouwelijke
Vrijwilligers

c. Huisvesting
3. Nederlandse Centrale voor huisvesting van bejaarden e.a.

Indien wij de afgevaardigden van die instanties die direct verband

houden met het bejaardenwerk beschouwen, valt het op dat de confes-

sionele landelijke organen in feite bijzondere delen zijn van een eigen

landelijk toporgaan voor maatschappelijk werk. De Huisvestingsver-

tegenwoordigingen zijn typisch levensbeschouwelijk gericht, terwijl

daarentegen de C.O.S.0. en de Nederlandse Vereniging voor Geronto-

logie niet-confessioneel zijn.
Tegenover 9 leden die direct bemoeienis hebben met het bejaarden-

werk, tellen wij eenzelfde aantal leden dat dit verband niet kent, zodat

in het landelijktoporgaan slechts maximaal 50% van de stemmen direct

belanghebbenden zijn. Bij de Adviseurs constateren wij een overwel-

digende invloed van de Overheid, maar wij missen in dit geheel ver-
tegenwoordigers van de culturele resp. pedagogische sectoren der

maatschappij. Opvallend tenslotte is het relatief geringe aandeel in de

vertegenwoordigingen van vrijwilligerszijde, terwijl regionale afvaar-
digingen helemaal onbekend zijn, hoewel deze toch de body van het werk

uitmaken.

B. Het Katholiek Nationaal toporgaan is de K.N.F.B., sectie van het

Landelijk Sociaal Charitatief Centrum  1).
De K.N.F.B. is in 1954 opgericht; sinds 1961 is zij sectie van het Lan-

delijk Sociaal Charitatief Centrum.
Zij wil een samenwerkings- en overlegorgaan op landelijk niveau zijn

en is als zodanig, wat betreft de Katholieke Bejaardenzorg, erkend

door het Nederlands Episcopaat. In de K.N.F.B. participeren:
1. Direct belanghebbend bij het bejaardenwerk:

a. Bejaarden zelf
1. De Unie van Diocesane Katholieke Bonden van Bejaarden en

Gepensioneerden

b. Bejaardenhuisvesting
2. K.V.B.

2. Niet-direct belanghebbend bij het bejaardenwerk:
a. Gezondheidszorg

3. Wit-Gele Kruis
b. Maatschappelijk Werk:

4. Diocesane Centra
5. Nationale Katholieke Gezinszorg

1) K.N. F.B.: Thuiswonende bejaarden, 1964. blz.5
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c. Huisvesting:
6. Katholiek Instituut voor Volkshuisvesting
7. Katholieke Verenigingen van Verpleegtehuizen

d. Vrijwilligers:
8. Unie van de Nederlandse Katholieke Vrauwenbeweging
9. Stichting 'De Zonnebloem'

Van de direct belanghebbenden  is de Unie van Diocesane Bonden  aan-
gesloten bij het C.O.S.0., terwijl de K.V.B. reeds in de N.F.B. zitting
heeft. In verband hiermede kan gesteld worden dat de 'direct belangheb-benden in katholiek verband'  hun stem op het hoogste niveau bij de
N.F.B. kunnen laten horen. Een apart katholiek beraad heeft daarom
vooral informatieve betekenis.

Deniet-direct belanghebbenden hebben buiten de bejaardenwerksfeer
nog een ander werkterrein en zijn als zodanig niet afhankelijk van het
bejaardenwerk.

Het is verheugend dat de K.N.F.B. ingezien heeft dat zij als specialesectie van een landelijk confessioneel toporgaan voor maatschappelijk
werk, meer recht van bestaan heeft dan als zelfstandig Nationaal Ka-
tholiek toporgaan in het bejaardenwerk. Als zelfstandig orgaan zou het
slechts doublures t.o.v. de N.F.B. oproepen, terwijl een sectie voldoen-
de waarborg is voor een beraad in eigen kring.
Ad  1.

De twee direct belanghebbende partners in katholiek verband,  te  we-
ten de 'Unie van Diocesane Bonden van Bejaarden en Gepensioneerden'
en de 'K.V.B.' willen wij nog nader bespreken:
a. De Katholieke Unie van Bejaardenbonden

Uit een rede van de overleden voorzitter, de heer Th.Steinmetz, ci-
teren wij  1): 'Wij vertrouwen erop, nu in de N.F.B. een werkgroep is
ingesteld om het maatschappelijk werk nader te bestuderen, in welke
werkgroep wij als bejaarden zitting krijgen, dat een en ander tot resul-
taat moge leiden en dat wij ook openlijk erkenning krijgen. Het is nutoch praktisch zo, dat er besloten en uitgevoerd wordt voor de bejaar-
den  zonder de belanghebbenden zelf hierbij te betrekken'.

Dit citaat geeft, naar wij menen, uitstekend aan dat de bejaarden zich
primair georganiseerd hebben om als volwaardig lid der maatschappijmee te kunnen beslissen, zeker in zaken waarbij men persoonlijk be-
trokken is. Wij zijn het daarom volstrekt oneens met Munnichs, wan-neer hij stelt 2) dat de bonden het bewijs zijn voor de vereenzamings-

1)  Steinmetz,  Th.:    Rede   van de voorzitter  der  Unie van diocesane katholieke  bon-
den van bejaarden en gepensioneerden op de jaarvergadering te Utrecht, 1959,in: Katholieke Bejaardenzorg, januari 1960, blz.6-7

2)  Munnichs, J.M.A.: Het bejaardenvraagstuk  en  de  Unie van katholieke bonden  van
bejaarden en gepensioneerden, conceptnota, november 1964, blz.22
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problemen en als zodanig zouden moeten streven naar opheffing. Vol-
gens ons zijn de bonden een reactie op het feit dat de formele organi-
satiestructuur in Nederland aan de bejaarden geen waardevolle plaats
meer toekent met als gevolg dat de bejaarden zelf waardevolle plaatsen
door en in eigen organisatie gingen scheppen. Indien Munnichs van

mening is dat de bonden de mentaliteit van de 'pressure groups' neer
moeten leggen  1) dan stellen  wij hier tegenover  dat deze bonden op

straffe van opheffing wel pressure-groups moeten zi jn  en uit welbegre-
pen   eigenbelang   zelfs tot formele machtsgroep dienen  uit te groeien I

Wel achten wij het van het hoogste belang dat aan deze pressure-groups
een verantwoorde richting wordt gegeven, b.v. doordat een wetenschap-

pelijk adviesbureau de bejaarden vrijblijvend adviseert. Dit bureau

dient o.i. de vrijheid te hebben om eigen taken te formuleren. De we-
tenschappelijke adviseur van dit bureau is uiteraard een geheel andere
figuurdan de doorMunnichs voorgestane socioloog of sociaal-pedagoog,

die de Unie gaat representeren.  Voor deze representatie achten  wij de

bejaarden zelf mans genoeg!
Te betreuren achten wij het, dat a fdelingen  van de bond gereduceerde

bustarieven en dergelijke propageren 2), omdat  men zich kennelijk niet

bewust is dat zulks strijdig is met de menselijke waardigheid.
In  tegenstelling tot de door Munnichs geformuleerde doelstelling van

de  bond  3), t.w. behartiging  van de belangen  van de aangesloten leden,

zijnde de algemene doelstelling, en vraagstukken betreffende pensioen-
voorbereiding, tijdsbesteding, opheffing van vereenzaming en isolering,

zijnde het specifieke doel, zouden wij  het  d o e l als volgt willen om-

schrijven:
-  De bejaardenbonden behoren de belangen te behartigen  van de bejaar-

den, door hen als v o l w a a r d i g e l e d e n reeel deel te laten uitma-

ken van de maatschappij.
-De bejaardenbonden behoren destoffelijke en onstoffelijke

b e l a n g e n te behartigen  van de hiervoor in aanmerking komende

leden, hetgeen o.a. inhoudt:
* stimuleren van de juiste huisvestingsvormen
* activeren der gezinszorg
* streven naar welvaartvast pensioen
* aankweken van zelfbewustheid.

Zoals reeds opgemerkt, is de Unie van Diocesane Bonden gerepre-

senteerd in het C.O.S.0., dat als volgt samengesteld is 4):
Neutraal: Bond van Staatspensionering (130.000 leden)

1) Alsvoor blz.47
2) Unie Rubriek. in: Bejaardenwerk, maart/april 1965, blz.49

3)  Munnichs, J.M.A.: Het bejaardenvraagstuk  en  de  Unie van katholieke bonden  van

bejaarden en gepensioneerden, conceptnota. november 1964, blz.21

4) Op leeftijd, voorlichtingsblad  van de N. F.B., mei/juni 1964, blz.89
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Algemeen: De Algemene Bond van bejaarden (90.000 leden)

Rooms-Katholiek:  Unie van Katholieke Diocesane Bonden (80.000 leden)
P rotestant: Protestant Christelijke Ouderenbond (3.000 leden)

Indien het C.O.S.0. zich haar enorme sterkte goed bewust wordt, dan
kan zij - mits juist geleid - een zelfde kracht ontwikkelen als N.V.V.,
N.K.V. of C.N.V.!

b. De K.V.B. 1):
Voorlopers van de K.V.B. zijn geweest:

Landelijke Stichting voor behuizing van Bejaarden;
KNFB
Diocesane Stichtingen voor Bejaardenzorg.

Op 11 september 1957 is de K.V.B. officieel opgericht, terwijl op 13
december 1957 de Katholieke Vereniging voor verpleegtehuizen (ten
dienste van niet-bejaarden) het licht zag.

Op het gebied van de bejaardentehuisverenigingen in Nederland is
de K.V.B. de grootste. Zij overkoepelt ruim 400 tehuizen.  Van de  K.V.B.
kunnen sinds 1 juni 1965 ook service-flats en ingebouwde dienstencentra
lid  worden. Wij juichen deze mogelijkheid van harte toe, pmdat hieruit
blijkt, dat de K.V.B. begrepen heeft, dat deze instituties een harmonisch
geheel moeten vormen met de zogenaamde bejaardentehuizen.

De Protestantse Vereniging van Instellingen voor Bejaardenzorg is
belangrijk kleiner, terwijl de Algemene Vereniging van Instellingen

voor Bejaardenzorg de jongste vereniging is. De oudste vereniging is
de op  13  juni 1922 opgerichte 'Pro Senectute'. overkoepelend 11 tehui-
zen, waarin opgenomen worden 'bejaarden uit beschaafde kringen'.  Het
Joodse' Jolin' tenslotte overkoepelt instellingen voor ouden van dagen,
chronisch zieken en invaliden. De opname geschiedt via de Landelijke
Commissie voor opnamen in de Joodse tehuizen voor bejaarden 2).

De K.V.B. heeft een interne reorganisatie doorgevoerd door de on-
derscheiden regio's provinciaal te formeren 3). De bedoeling is, dat
de voorzitter van de provinciale regio's der K.V.B. een zetel krijgt
in de krachtens de wet op de bejaardenoorden betreffende Provinciale
Commissie.

De voorgestelde bestuurlijke samenstelling van een regio, sinds 2
oktober 1963 district genaamd, stelt  de  K.V.B.  zich als volgt  voor:
voorzitter: een bestuurder van een tehuis;
leden: een directrice

een medicus
een zielzorger

1) Postma, J.P.: Openingsrede  van de eerste jaarvergadering van de K.V.B.,ge-
houden te Utrechtop 25 juni  1958, in: Katholieke Bejaardenzorg,  juli 1958, blz.78

2) Op leeftijd, maart/april 1964, blz.68
3) K.V.B. rubriek: Landelijke regiodag van de K.V.B.. 2 oktober 1963. te Utrecht,

in: Bejaardenwerk, november/december 1963, blz.185-186
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administratief-economische functionaris (deze functiona-
rissen vormen een aparte sectie van de K.V.B.)

Met zorg vragen wij ons af: 'Waar blijven de vertegenwoordigers  van
de directe belanghebbenden: de bejaarden zelf!' ?

II.Niet landelijk niveau
Naast de bekende Diocesane Centra of de van haar uitgaande Be-

jaarden Secties, welke in de K.N.F.B. gerepresenteerd worden en de
provinciale besturen van de K.V.B., bestaan er nog op niet-landelijk
niveau 1):
1. Direct verband houdende met het bejaardenwerk:

a. Bejaarden zelf:
1. Diocesane Bonden van Bejaarden en Gepensioneerden

b. Huisvesting:
2. Provinciale Commissies inzake de wet op de bejaardenoorden

c. Maatschappelijk werk:
3. Provinciale Hervormde Diaconale Secties Bejaardenzorg
4.  Secties voor Bejaardenzorg van de Provinciale Stichtingen voor

Gereformeerde Sociale Zorg
5. Diocesane Katholieke Stichtingen voor Bejaardenzorg

2. Niet-direct verband houdende met het bejaardenwerk:
a. Huisvesting:

6. Provinciale directies van de wederopbouw en volkshuisvesting
b. Gezondheidszorg:

7. Provinciale Geneeskundige inspectie
c. Maatschappelijk werk:

8. Gewestelijke afdelingen van Humanitas
9. Provinciale Stichting voor Maatschappelijk Werk,  al of niet met

speciale commissies voor Bejaardenzorg.
Wij kunnen niet aande indrukontkomen dat op provinciaal niveau (zie

II,1.c; 2.c.9) kunstmatig bejaardenorganisaties in het leven geroepen
zijn, die elke reele bestaansgrond missen en als zodanig ofwel een
slapend bestaan leiden, ofwel een inactief praatcollege vormen. Het
zou een interessant onderzoek kunnen zijn om na te gaan hoe de bestu-
ren van deze organisaties tot stand gekomen zijn. Heeft men hierbij
gezocht naar kwaliteitsfiguren of is een en ander via cooptatie ge-
schied?

Tenslotte nog een enkel woord   over de bij bepaalde opleidingen  be-
trokken organisaties,

Direct na de aanvang van de globale bespreking van het orpnisatie-
patroon van het bejaardenwerk in Nederland, hebben wij als een van de

1) N.F.B.: Voorlichtingscursus directies bejaardentehuizen, 1960, blz.28
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belangrijkste organen de N.F.B. onderkend. Wij stelden,  dat dit orgaan
de opleiding tot bejaardenverzorgster wil bevorderen.

Het gevolg van deze doelstelling is geweest,  dat in samenwerking met
andere organisaties inderdaad de b e j a a r d e n v e r z o r g s t e r s o p-
l e i d i n g geigffectueerd   is.  Over de opleiding als zodanig spraken  wij
reeds in het voorafgaande, maar de hierbij samenwerkende organen
willen wij alsnog de revue laten passeren, om hierdoor mede een in-
druk te krijgen van de veelheid van organisaties  die  op dit terrein al<tief
Zijn  1).

A. Direct belangehebbenden:
a. Wetenschappelijk:

1. Nederlandse Vereniging voor Gerontologie
b. Huisvesting:

2. K.V.B.
3. Vertegenwoordigers van tehuizen uit Rotterdam, Amster-

dam (2x), Breda
c.  Algemeen:

4. N.F.B.
d. Maatschappelijk Werk:

5. Algemene Diaconale  Raad der Nederlandse Hervormde Kerk,
sectie Bejaardenzorg

B. Niet-direkt belanghebbenden:
Huisvesting:
6. Federatie van verpleeginrichtingen voor langdurig zieken

C. Adviserende leden:
Volksgezondheid:
7. Geneeskundige hoofdinspectie
8. Geneeskundige inspectie der volksgezondheid.

Wij vragen ons af of het geen aanbeveling verdiend had om de be-
jaarden zelf in deze opleiding mee te laten spreken. Nu gebeurt dit alles
'voor hen, zonder hen'.

Ook de opleiding tot b e j a a r d e n h e l p s t e r   is door intensieve  sa-
menwerking tot stand gekomen 2).

Met name werl<ten samen:
a. Het particulier initiatief (leden):

1. Studiecommissie Opleiding Bejaardenverzorging: S.C.O.B. (R.K.)
2. N.F.B. Opleidingscommissie (neutraal)
3. Stichting Protestantse Opleiding Bejaardenzorg

b. De Overheid (adviserend):
4. Inspectie N.0.

1) N.F.B.: De opleiding tot bejaardenverzorgster, blz.1
2) N.F.B.: Publikatie nr.1: De opleiding tot bejaardenhelpster. november 1959,2e

druk
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Ook hier missen wij weer de inbreng van de bejaarden zelf. Op een
studiereis  in de U.S.A. heeft Van Zonneveld 1) de indruk gekregen
dat wel veel aandacht aan de organisatie werd geschonken, maar dat
met de eigen mening en keuze van de bejaarden weinig rekening werd
gehouden. Vanzelfsprekend is het hierbij mogelijk dat de bejaarden zelf
bepaalde voorzieningen nog niet wensen, omdat zij zich de betekenis
van deze voorzieningen nog niet bewust zijn. Organen die op dit terrein
een voorlichtende taak zouden kunnen vervullen, kenmerken zich door
wetenschappelijk onderzoek en studie. In verband hiermee is het ge-
wenst dat deze organen de voorlichting van de bejaarden zelf meer als
hun werkterrein gaan beschouwen.

Naar aanleiding van het besproken organisatiepatroon ten dienste van
het bejaardenwerk zouden wij het volgende willen stellen:

De veelheid van organisaties op het terrein van het bejaardenwerk
staat helaas slechts in verwijderd verband met het belang der bejaar-
den. De uit deze organisaties voortvloeiende voorzieningen staan in
geen verhouding tot het massale aantal organisaties 2) die blijkbaar
het devies voeren: 'voor de bejaarden, zonder de bejaarden'. De dien-
stenverlening aan de bejaarden door deze organisaties werkt o.i. eer-
der desintegrerend dan integrerend. Wij kunnen daarom niet aan de
indruk ontkomen dat de organisaties meer in stand gehouden worden  ten
dienste van de organisatoren dan van de bejaarden.

Wij zullen trachten de hiermee verband houdende organisatie-pro-
blematiek nader te analyseren, waarna tenslotte een poging gedaan zal
worden om de onderhavige problematiek op te lossen.

Als p r o b l e m e n onderkennen  wij:
1.  De  veelheid der organisaties
2. De interne verdeeldheid der organisaties binnen eigen levensbe-

schouwelijke kring
3. De concurrentie-verhoudingtussen instanties van het particulier ini-

tiatief en de overheid
4.  De vraagnaar het zwaartepunt der structurele opzet:  moet dit plaat-

selijk/regionaal, diocesaan/provinciaal of landelijk liggen ?
De   o o r z a k e n   van deze probleemstellingen  zien  wij als volgt:

ad 1.

Clark Tibbits 3) geeft 4 motieven aan waarmee de veelheid der or-
ganisaties verklaard kunnen worden. Wij hebben deze motieven onder-

1) Zonneveld. R.J.van: Gerontologie  in de Verenigde Staten, in: Katholieke Bejaar-
denzorg, november 1958, blz.132-133

2)  Wenthok, R.: Bejaarden thuis, Ministerie van Maatschappelijk  Werk,  Den  Haag
1964, blz.39

3) Tibbets, Clark: Handbook of social gerontology, Social aspects ofageing, Chicago
1960, blz.676
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scheiden in motieven voor zowel niet-bejaarden als bejaarden.
Wat de niet-bejaarden betreft kan gewezen worden op:

a. algemeen motief: in het algemeen heeft men een grotere belangstel-
ling gekregen voor de problemen van de bejaarden;

b. het demografisch motief: absoluut en relatief neemt het aantal be-
jaarden toe. Het gevolg hiervan is dat de niet-bejaarden ter bestu-
dering van dit verschijnsel hiervoor speciale organisaties in  het  le-
ven roepen.
Bij de bejaarden zelf liggen de volgende motieven ten grondslag:

a. sociaal-economisch motief: door veranderingen in de sociaal-econo-
mische structuur dreigen de bejaarden achter te geraken in verge-
lijking met de welstand  van de niet-bejaarde bevolking (huisvesting,
pensioen enz.). Om deze moeilijkheden het hoofd te bieden verenigen
zij zich;

b. psychologisch motief: er blijkt een stijgende tendens  te zijn om  zich
onder elkaar' te verenigen.

De theoloog Chenu 1) wijt de hogere graad van organisatie aan een
bewustzijnstoename  van de betrokken groep. Deze bewustzijnstoename
voor de bejaardenproblematiek kunnen wij zowel bij de bejaarden als
bij de niet-bejaarde bevolking onderkennen, zodat ook hierin een ver-
klaring gelegen is voor de veelheid van organisaties op dit terrein.
ad 2.

De interne verdeeldheid binnen eigen levensbeschouwing hangt ten
nauwste samen met de idee der verzuiling. Het begrip 'verzuiling'
moet verstaan worden als een 'toename  van het feit zuil'  2). Met Kruyt
omschrijven wij het begrip 'zuil' als een blok van maatschappelijke
organisaties op levensbeschouwelijke grondslag. Bij de verzuiling  moet
onderscheiden worden:
a. geestelijke verzuiling, hetgeen duidt op een gesloten en afwerende

houding jegens andersdenkenden, en
b. organisatorische verzuiling, dat op een toename van het feit zuil be-

trekking heeft.
Met Kruyt menen wij dat de geestelijke verzuiling afneemt in te-

genstelling tot de organisatorische verzuiling, omdat de vormgeving
achter blijft bij het beeld dat de mens voor ogen staat. Anderzijds
neemt de onkerkelijkheid toe hetgeen zal resulteren  in een afname  van
de organisatorische verzuiling.

In de praktijk komt de toename van de organisatorische ontzuiling
tot uiting in de toename van het aantal terreinen waarop samengewerkt
wordt, terwijl de toename van de geestelijke ontzuiling zijn uitdrukking
vindt  in de 'oecumene'. Deze ontzuiling  zal niet gemakkelijk verlopen,

1) Chenu, M.D. o.p.: De Arbeid, Voorhout/Antwerpen 1956, blz.95
2) Planque, C.W.de: Verzuiling en maatschappelijk werk, september 1962, blz.239-

240
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omdat er nog steeds sterke krachten werkzaam zijn om dit tegen te
houden. Een exponent van deze krachten achten wij b.v. Scherpner  1),
die stelt dat alleen de levensbeschouwing tot de kern van de persoon
kan doordringen om welke redenen hij de welzijnszorg op levensbe-
schouwelijke basis wil laten rusten; ten onzent Nuyens die meent dat
geloofsgenoten elkaar innerlijk toebehoren, zodat zij door hun persoon-
lijk deelgenootschap elkaar beter begrijpen.

Hoewel wij met Scherpner nog mee kunnen gaan, mits hiermee niet
bedoeld wordt dat  'dus' de gehele welzi jnszorg ondergeschikt  is  aan de
pastorale zorg, achten wij daarentegen de constatering van Nuyens on-
houdbaar. Met De Jongh en Van de Dam zijn wij van mening dat sociale
en culturele verschillen heel gemakkelijk de levensbeschouwelijke
overeenkomst overspoelen, nog afgezien van het feit dat het overgrote
deel van onze werkzaamheden op het terrein vande welzijnszorg, onder-
wijs inbegrepen, niet tot de kern van de persoon doordringt, omdat het
werk dit eenvoudig niet eist. Het praktische verschil tussen levensbe-
schouwelijke en niet-levensbeschouwelijke arbeid wordt daarom o.i.
minimaal.

Hoewel men hoopvol gestemd mag zijn over het perspectief der
geestelijke, c.q. organisatorische ontzuiling kan men o.i. niet dezelfde
hoop koesteren over het perspectief der organisatorische vereenvou-
diging in eigen levensbeschouwelijke kring. Met Tellegen zijn wij van
mening dat het kennelijk een katholiek-Nederlands adagium  is om eerst
het werkterrein Op te delen en dan te trachten samen te werken met
behoud van eigen autonomie. Dit zinloze, uit-de-tijdse organisatiebegin-
sel bloeit nog welig, met als gevolg een moeizame coordinatie-arbeid,
welke in geen enkel verband staat met de mens in nood en waarmee
men bijna geen resultaat kan bereiken, omdat de bekende eigen auto-
nomie alleen fixatie van de geschapen toestand in de hand werkt.

ad 3.
De oorzaak van de concurrentie-verhouding tussen 'particulier ini-

tiatief' en 'Overheid' zien wij primair gelegen in het feit dat de Over-
heid'de gouden koorden' in handen heeft, waardoor zij eigen apparaten
gemakkelijker kan bemannen dan het particulier initiatief, dat in een
afhankelijkheidsverhouding t.o.v. de Overheid staat. In tegenstelling  tot
de Overheid heeft het particulier initiatief daarentegen veelal meer
deskundig bemande apparaten, omdat zij niet belast is met een histo-
risch gegroeid'equipment',  dat  meer op ervaring  dan op opleiding  ge-
stoeld is. Het is gemakkelijk in te zien dat daar, waar enerzijds 'geld'
bepalend is om instituten in het leven te houden, terwijl anderzijds
deze instituten zich slechts met behulp van aangepaste kennis kunnen
realiseren, concurrentie-verhoudingen kunnen ontstaan indien beide

1) Scherpner,  H. : Theorie der Fursorge, Gottingen 1962, blz.178-179
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zwaartepunten, geld en kennis, in verschillende handen liggen.  De con-
currentie-verhouding tussen organen van het 'particulier initiatief' en
z.g. 'Overheidsinstellingen', zien wij dikwijls weerspiegeld in zowel
de praktijk van de G.G.D. contra die van het zo bekende Kruiswerk,
als in de pral<tijk van de Gemeentelijke Diensten voor Sociale Zaken
contra de praktijk van particuliere instellingen voor MaatschappelijkWerk.

Men heeft deze tegenstellingen Wel trachten Op te lossen door bij-
voorbeeld   in   1933   in de gezondheidszorg  de  idee  van de districtsge-
zondheidsraden te poneren 1). Bartels en Ausems zien hierin het par-
ticulier initiatiefprimair dominerend, in tegenstelling tot de Commis-
sie Banning die de Overheid in feite een dominerende plaats toekent.
Daarbij wordt overigens gesuggereerd dat particulier initiatiefen  Over-
heid elkaar op een ideale wijze vinden omdat de districtsgezondheids-
raad, bestaande uit vertegenwoordigers van het particulier initiatief,
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk; de directeur van
het district daarentegen, aangesteld door de Overheid op voordracht  van
de raad, stimuleert primair het werk;  hij is wel verantwoordelijk voor
een goede gezondheidszorg in zijn district 2). Indien men hierbij echter
bedenkt dat de directeur tevens de Raad zou moeten presideren, ter-
wijl de Overheid de 'gouden koorden' in handen heeft, behoeft  men  niet
veel fantasie te hebben om te weten waar het zwaartepunt gaat liggen.

Terecht stelt Bartels dat de Gezondheidszorg zo'n groot goed is dat
deze niet afhankelijk mag zijn van de afzonderlijke inzichten der ge-
meentelijke overheden, en evenmin van haar welwillendheid in dezen.
Deze strijd is nog niet beslecht,  maar de huidige tendens is zeker niet
in het voordeel van het particulier initiatief. Het Kruiswerk klaagt
dat het geen adequaat apparaat kan opbouwen omdat de financien haar
ontbreken, terwijl de Gemeentelijke Geneeskundige Diensten daaren-
tegen een geweldige uitgroei te zien geven.  In het maatschappelijk werk
zien wij een analoge tendens. De particuliere instellingen voor maat-
schappelijk werk kunnen, bij gebrek aan financion, niet uitgroeien,
terwijl de gemeentelijke diensten hoe langer hoe meer taken naar zich
toe trekken. In de zogenaamde Raden voor Maatschappelijke Opbouw,
waarin Overheid en particulier initiatief samen overleggen, neemt de
gemeentelijke overheid veelal een dominerende plaats in.
ad 4.

Devraag waarhet zwaartepunt  bij de structurele opzet
moet liggen is tot een probleem geworden, omdat zovelen hier talloze
,erschillende opvattingen over te berde brengen c.q. gebracht hebben.

1)  Bartels. A.J.H.: Bijdrage tot ordening  van de maatschappelijke gezondheidszorg
in Nederland, academisch proefschrift, Alphen aan den Rijn 1950, blz.79-126

2) Alsvoor blz.115-117
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Bartels 1) heeft reeds opgemerkt dat plaatselijke initiatieven in de ge-
zondheidszorg later veel op diocesaan niveau gecentraliseerd werden,
terwijl deze diocesane structuren in een volgend stadium provinciaal
geordend werden. Deze provinciale ordening past immers beter in de
trits  van de geografische eenheden  2): stad, provincie,  rijk.

Wij zijn hierbij weer voor de organisatorische vraag gesteld of het,
i.v.m. organisatorische vereenvoudiging op het gehele terrein van de
welzijnszorg, geen aanbeveling verdient dat de diocesane organen om-
gezet worden in provinciale organen, terwijl naar analogie hiervan de
parochiele opzet vervangen wordt door een wijk-opzet.

Voor de gestelde problemen moet uiteraard een oplossing gezocht
worden.

Met Andriessen menen wij dat het uitgangspunt bij de bespreking van
deze materie moet zijn, dat bij alle organisatorische arbeid het belang
der bejaarden voorop dient te staan  3).
1.  Wat de v e e l h e i d a a n o r g a n i s a t i e s betreft, pleiten  wij  met

Wentholt  voor een g r o t e r e i n t e g r a t i e  van de bestaande con-
crete voorzieningen, door deze zo mogeli jk ten goede te laten komen
aan de meerdere bevolkingsgroepen, b.v. gecombineerde recreatie-
plaatsen/vrije-tijdscentra ten dienste van jeugdigen en bejaarden.
Eveneens is het aan te bevelen het te voeren beleid in dezen meer
telaten bepalen door ter zake kundigen i.p.v. door instanties
die zich naast hun eigenlijke werk ook nog wel eens met de bejaar-
denproblematiek bezig willen houden. Gelukkig is volgens een ver-
klaring van het nationaal overkoepelend orgaan op het terrein van
het bejaardenwerk, de N.F.B., het streven van het particulier initi-
atief en de overheid gericht op de goede integratie van alle vormen
van bejaardenzorg. In de provincie zou dit zelfs al in zekere mate
bereikt zijn4). Hoewel wij niet willen twijfelen aan de eerlijke be-
doelingen van de N.F.B., zijn wij echter de mening toegedaan dat de
integratie, ook op provinciaal niveau, meer valt onder de term
'wishful thinking' dan dat zij de realiteit weergeeft.

2. Inzake de interne verdeeldheid binnen eigen levensbeschou-
welijke kring willen wij betogen:
Het zal zaak zijn dat het particulier initiatief zelf orde op eigen za-
ken stelt. Indien het hierin niet slaagt, zal het aan onderlinge ver-
deeldheid ten onder gaan. Het gevolg daarvan zal zijn dat de Over-
heidsdiensten het gehele terrein der welzijnszorg naar zich toe Zul-

1)  Bartels, A.J.H.: Bijdrage tot ordening  van de maatschappelijke gezondheidszorg
in Nederland, academisch proefschrift, Alphen aan den  Rijn 1950,  blz.79-81

2) Loon. P.C.J.van: Doelmatigheid van het maatschappelijk werk, academisch
proefschrift, Den Bosch 1950, blz.147

3) Andriessen, F.H.J.J.: Doel en betekenis van een katholieke vereniging van be-
jaardentehuizen, in: Katholieke Bejaardenzorg. november 1957, blz.117

4)  N.F.B.: Voorlichtingscursus directies bejaardentehuizen, blz.29
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len trekken. Deze tendens is nu reeds zichtbaar en zal zich zeker

doorzetten als het particulier initiatief zich blijft verliezen in heil-

loze competentiekwesties over de vraag 'wie wat doet'. Het is de
Overheid als hoedster van het algemeen belang o.i. zelfs niet aan te

rekenen als zij hierbij haar eigen weg gaat, hoewel wij het juister
zouden achten indien de Overheid,  b.v. door bepaalde s u b s i d i e-

v o o r w a a r d e n te stellen,   van   haar kant positief zou meewerken

om het particulier initiatief tot eenheid te brengen.

3. Met betrekking tot de'naij v er'tussen particulier initiatie f

e n O v e r h e i d willen  wij het volgende stellen:

Zoals wij in onze uiteenzetting over particulier initiatief/Overheid
reeds naar voren gebracht hebben, achten wij de tegenstelling par-
ticulier initiatief/Overheid onvruchtbaar, omdat het deskundigheids-
element bepalend moet zijn. Wij achten het hierbij voorwaarde dat

de Overheid het particulier initiatief zodanig financieel honoreert,
dat dit  zi jn apparaten minstens even deskundig kan equiperen  als  de

Overheid. Dit komt neer op 100%-subsidi6ring. Wij vinden

deze honorering een minimum eis, omdat het democratisch bestuurs-

beginsel verlangt, dat elke onderdaan de vrijheid heeft om te bepa-
len van welke organen hij gebruik wenst te maken. Indien voldaan is

aan de voorwaarde van deskundigheid, dan opteren wij voor het par-
ticulier initiatief, daar dat veel flexibeler kan handelen dan  een over-

heidsorgaan. Wij hebben er groot bezwaar tegen dat het terrein der

welzijnszorg door de Overheid behartigd wordt; de stoffelijke hulp-

verlening daarvan uitgezonderd. Dit bezwaar komt niet zozeer voort

uit levensbeschouwelijke overwegingen; het werd ingegeven door de

bewustwording van het gevaar, dat bureaucratische verstarring
voortdurend als een zwaard van Damocles dreigt. Wij zijn bovendien

van mening dat het deskundigheidselement in de welzijnszorg prin-

cipieel noodzakelijk   is. Dit d e s k u n d i g h e i d s e l e m e n t   zou  bij

overheidszorg ondergeschikt gemaakt worden aan politieke colleges.
hetwelk wij onaanvaardbaar achten.

4. In ons streven naar een goede oplossing voor het organisatorisch-

structurele vraagstuk hebben wij ons laten leiden door de volgende

gedachtengang:
Wat betreft het werkterrein der diocesane c.q. provinciale organen

voor maatschappelijk werk zijn er volgens het Landelijk Sociaal

Charitatief Centrum drie opvattingen gangbaar 1):

a.  De taken van provinciale/diocesane centra zullen minder worden,

uitgezonderd die taken die niet op regionaal niveau behartigd  kun-

nen worden, b.v. bejaardenzorg.

Deze uitspraak achten wij in zijn algemeenheid zo vaag dat hier-
door geen enkele bijdrage geleverd wordt  aan de oplossing  van de

1)  Ras, H.: Studiedagen directeuren Sociaal Charitatieve Centra,  1965,  blz.14
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gestelde problematiek. Het voorbeeld  van de bejaardenzorg ach-
ten wij zelfs pertinent onjuist, want dit terrein eist zoveel aan-
dacht en is zo multiform dat o.i. alleen op regionaal niveau over-
zichtelijk gewerkt zal kunnen worden.

b.  Beleidsvorming en beleidsadvisering moeten geheel gereserveerd
blijven voor provinciale/diocesane centra.
Daar volgens onze inzichten beleid en uitvoering niet te scheidenzijn, - wil men althans niet het gevaar lopen om verstrikt te ge-
raken in zinloze competentiekwesties - terwijl uitvoering dient
te geschieden op plaatselijk/regionaal niveau, omdat alleen deze
organisatie-opzet nog dicht genoeg bij de mens in nood staat,
moge het duidelijk zijn dat beleidsvorming o.i. niet op provinci-
aal/diocesaan niveau dient te geschieden.
Beleidsadvisering kunnen wij ons wel voorstellen, maar alleen in
die zin dat aan provinciale c.q. diocesane overheden geadviseerdwordt aangaande vraagstukken van provinciale/diocesane strek-
king. Advisering aan regionale organen of regionale overheden is
zinloos omdat de regionale organen, mits deskundig bemand,hierin betere inzichten hebben dan ver-verwijderde diocesane
organen. Deze kunnen hun kennis over de regio's slechts verkrij-gen van de regio's zelf, terwijl laatstgenoemde geacht moeten
kunnen worden e i g e n zaken   het   best  zelf te kunnen bepleiten,
zowel op plaatselijk, diocesaan/provinciaal als landelijk niveau.

c. Diocesane/provinciale functionarissen moeten alleen gespeciali-seerde krachten zijn op het gebied van onderzoek, training,  expe-
riment en advisering.

Wij juichen de nagestreefde 'research' van harte toe. Wij zouden
deze 'r e s e a r c h' echter het liefst zien plaats vinden in p r o v i n c i-aal verbandop interconfessionele basis, waardooreenveel-
heid van instituten die ieder in feite dezelfde arbeid verrichten,gecoordi-
neerd kunnen worden. In feite hebben wij hier te maken met het huidi-
ge werkterrein der provinciale opppuworganen. Training en experi-menten daarentegen kunnen o.i. daar het doelmatigste gebeuren waarook de praktijk van het werk ligt, t.w. de regionale organen. Wat de
advisering betreft verwijzen wij naar het onder b. gestelde.

Wij moeten aldus tot de conclusie komen dat diocesane organen in detoekomst waarschijnlijk alleen een taak zullen hebben als advies-orga-
nen t.b. v. de diocesane overheden m.b.t. vraagstukken van diocesane
strekking; deze vraagstukken zullen mogelijk slechts een zeer beperktwerkterrein verschaffen.

Naar onze mening ligt bij de functionele regionale orga-n e n het zwaartepunt, zowel wat betreft uitvoering, de beleidsvorming,de training en de experimentering; bovendien zijn zij het meest gedigend
adviserend op te treden op regionaal niveau en eigen zaken toe te  lich-
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-

ten op provinciaal/ diocesaan, resp, landelijk niveau.

Onder functionele organen verstaan wij organen werkzaam op  het  ter-

rein van de gezondheidszorg, het culturele werk, in de pedagogische
sector c.q. maatschappelijk-werksector.

Een verschil tussen de provinciale organen - waarbij wij de voor-

keur gaven aan interconfessionele opbouw - en regionale organen, is
hierin gelegen dat wij regionale organen b i j v o o r k e u r c o n f e s s i o-

n e e l opgebouwd willen zien, omdat dan het beste aansluiting verkregen

kan worden bij de huidige organisatiestructuur, hetgeen een eis van

doelmatige vormgeving genoemd kan worden. Uiteraard behoeft deze

eis van doelmatige vormgeving niet overal tot dezelfde conclusies te

leiden 1). Uniformiteit inzake b.v. de grootte van een regio, kan dode-

lijk zijn voor het werk. Wij kunnen ons goed voorstellen dat bij con-

fessionele opbouw der regio's afhankelijk van de dichtheid van levens-

beschouwing   (b.v. in Brabant   voor de Rooms- Katholieke bevolking),
een stad met zijn onmiddellijke omgeving, als regio gezien moet wor-
den, terwijl in Groningen heel de provincie als een regio beschouwd

moet worden. De grootte van een regio zouden wij afhankelijk willen

stellen van de eis, dat elk regionaal orgaan self-supporting moet zijn;
zij moet de mogelijkheid hebben alle dienstige methoden te hanteren

en alle nodige specialismen aan te trekken.
Coordinatie van de onderscheiden levensbeschouwelijke regionale

organen zal o.i. vooral moeten geschieden op basis van collegiale sa-

menspraken. Indien deze samenspraken geen effect zouden sorteren

dan zal, vrezen wij, een poging om de betreffende organen in de toe-

komst te 'deconfessionaliseren', jammerlijk schipbreuk lijden.

De door ons bepleite krachtige, functionele regionale organen zullen

tegelijk de voordelen  van het grootbedrijf deelachtig kunnen worden,

omdat praktijkleiding en supervisie gemakkelijker tot hun recht kunnen

komen, terwijl de 'overhead'-kosten gemiddeld kleiner worden 2).
Deze regionale verbanden met hun grotere concentratie van man-

kracht zullen een geheel eigen geluid kunnen laten horen, omdat zij meer
kansen hebben een geihtegreerd beleid te voeren en daarmee tot meer

1)  a. Landelijk Sociaal Charitatief Centrum: Charitas, maatschappelijk  werk,  maat-

schappelijk opbouwwerk, juni 1964, blz.44

b.  Regio-organisatie, in: Katholieke Gezondheidszorg, november 1965. blz.371

e.v.: Het is een opvallende ervaring  dat sinds op het Wit-Gele Kruis-Congrek
1963 de gedachte van regionale of districtsorganisaties aan de orde werd ge·

steld, deze zoveel weerklank vond in de perifere organisaties van de gezond.

heidszorg. . . . . . En hebben de gemeenten niet reeds lang aan districtsvormini

gedaan door allerlei intercommunale voorzieningen ..... (zoals Y- en Rijn·

rnond)

2,  Biallorsterski, F.J.: Efficiency  in het bestuur en beheer  van de instelling,  in
Katholiek Sociaal Tijdschrift, december 1964. blz.66-67
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deskundig werk te komen 1). Het zal hierbij noodzakelijk zijn dat defunctionele aspecten federatief samenwerken. Elke functionaris diento.i. vanuit het eigen desbetreffend orgaan geleid c.q. aangesteld te
worden. Arbeiden in het kader van een in feite wezensvreernd orgaan
kan, naar onze mening, slechts geschieden op voorwaarde dat menvanuit het eigen orgaan bij het andere orgaan gedetacheerd wordt, ter-
wijl men bovendien vanuit het eigen orgaan gesuperviseerd blijft.

Wanneer wij dit algemeen aan de orde gestelde organisatorischevraagstuk projer---in op het terrein  van de problematiek der bejaar-
den blijkt het volgende 2):

Munnichs 3) staat kleinere wijkcomite's voor, die overkoepeld wor-
den door een stedelijk werkcomite, dat vooral geen praatcomite mag
zijn en waarin het deskundigheidselement min of meer domineert. Het
zwakke punt in Munnichs' voorstel achten  wij  het  feit  dat deze comit6's
bestaan bij gratie van de medewerkende vrijwilligers c.q. vrijwillige
hulp van beroepskrachteri: wij achten dit geen reele basis om perma-nente hulp te kunnen bieden.

Veel fiducie hebben wij daarentegen in het z.g. gesloten circuit van
Oostvogel  4). Het centrale punt  is  hier de sociale geriatrische dienst
die contacten heeft met de wijksgewijze opgezette dienstencentra, ge-
coordineerd door een maatschappelijk werker, als schakel tussen vrij-
williger, huisarts, wijkverpleegster enz.

Deze geriatrische dienst heeft via de sociaal-psychiatrische dienst,
resp. G.G.D., contacten met enerzijds de psychiatrische kliniek en an-
derzijds de algemene kliniek. Verder heeft deze geriatrische dienst
contacten met dag-hospitaal, reactiveringscentrum, verpleegtehuis,
verzorgingstehuis, verpleegtehuizen voor geestelijk gestoorde be-jaarden en tenslotte met dag- en nachtcentrum.

Per dienstencentrum vormt zich een bestuur van samenwerkende
verenigingen en organisaties, terwijl bovendien de Overheid hierin
een zetel heeft. Stedelijk worden deze besturen overkoepeld in een z.g.Sociaal Gerontologisch Centrum, waarin ook vertegenwoordigers vanstedelijke organisaties en instanties op het terrein van het bejaarden-
werk zijn opgenomen, alsmede een vertegenwoordiger van de inter-
gemeentelijke Overheid. Het gerontologische centrum is een overleg-
orgaan en wordt geleid door een dagelijks bestuur van deskundigen, die
1) Vollenbergh. J.J.A.: Bestuur en personeel, in: Katholieke Gezondheidszorg, no-vember 1961, blz.344
2)  a. Zonneveld. R.J.van: De bejaarde  in onze veranderde samenleving, in: Motiefen functie, 1958, blz.261

b. N.F.B.: Richtlijnen 'Lunteren'. 1963, blz.373) Munnichs,  M.J.A.:  Opzer  van het bejaardenwerk in de wijk, in: Bejaardenwerk,juli/augustus 1963. blz.105-106
4) Oostvogel, F.J.G.: Het gesloten circuit van dienst en zorgverlening, in: Bejaar-denwerk, januari/februari 1965, blz.11-15
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de schakel vormen met de Sociaal-Geriatrische Dienst, welke mini-
maal bemand is met een sociaal-geriater, maatschappelijk werker,
administratieve kracht, en zo mogelijk een socioloog. De grote ver-
dienste van Oostvogel achten wij dat hij duidelijk gesteld heeft, dat de
verantwoordelijkheid van het bestuurlijk orgaan al-
leen gedragen kan worden door deskundigen werk-
zaam in het uitvoerende vlak.

Jammer achten wij het dat de medewerking van de socioloog facul-
tatiefgesteld is, terwijl over de psycholoog, resp. organisatie-deskun-
dige in het geheel niet gerept wordt. Zoals wij reeds meer getoogd
hebben achten wij deze specialisten even noodzakelijk als de sociaal-
geriater. Met alle respect voor de visie van Oostvogel zouden wij ove-
rigens het medische element meer willen relativeren en het sociaal-
psychologisch-pedagogische c.q. culturele element in het gehele werk
voor de bejaarden meer willen accentueren. Op landelijk niveau zouden
wij deze elementen nader wetenschappelijk gedetermineerd willen  zien,
terwijl hier bovendien het economische, arbeidstechnische en juridische
aspect van de gehele problematiek der bejaarden nader bestudeerd dient
te worden, m.a.w. vanuit het landelijk niveau moeten im-
pulsen gegeven worden aan de interconfessionele
plaatselijke/regionale centraledienstenvoorbejaar-
denwerk, welke op eigen niveau gevoed worden door
hun contacten met confessionele, functionele regio-
nale organen van welzijnszorg.

De naar onze mening ideaal-typische organisatorische opzet - welke
het grootst mogelijke rendement  voor het bejaardenwerk zal opleveren
-  zouden wij in het licht van het bovenstaande als volgt gestructureeri
willen zien:
1.  Oprichting van regionale organen:

Deze regionale organen dienen functioneel opgezet te worden, d.w.z.
zowel op het gebied der gezondheidszorg, resp. maatschappelijk werk
als op het culturele resp. pedagogische terrein.
Deze regionale organen dienen bij voorkeur confessioneel gericht te
zijn en moeten 'self-supporting' zijn zowel op het· terrein  der  dien-
stige methoden als op het terrein der noodzakelijke specialismen.

2. Deze functionele organen komen samen op federatieve basis in een
centraal regionaal orgaan voor welzijnszorg.
Afhankelijk van de levensbeschouwelijke samenstelling der bevolking
kunnen er in een regio dus meerdere dezelfde functionele organen
werkzaam zijn, waarbij deze organen echter niet precies dezelfde
grootte van ressort behoeven te bezitten, omdat dit afhankelijk is
van de levensbeschouwelijke verhoudingen.

3. De regionale functionele confessionele organen komen samen in een
landelijk top-orgaan dat primair adviserend optreedt OIl diocesaan
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c.q. landelijk niveau in diocesane, resp. landelijke aangelegenheden.
4. Oprichting van interconfessionele, regionale centrales voor bejaar-

denwerk. Deze centrales worden geleid door een team van deskun-
digen. Zij moeten contacten onderhouden c.q. gevoed worden door
de onderscheiden functionele regionale organen van welzijnszorg.

5. Op provinciaal niveau hebben wij een interconfessioneel orgaan ge-
pland overeenkomende met de huidige provinciale opbouworganen.
Deze organen zijn speciaal studie-organen t.b.v. de onderscheiden
terreinen in het kader van de welzijnszorg.

5. De regionale centrales voor bejaardenwerk worden overkoepeld
door een landelijk top-orgaan gericht op vergelijkend onderzoek,
doordat die gegevens bestudeerd worden die verzameld zijn door de
regionale centrales. Bovendien zal vanuit dit landelijk top-orgaan
een stirnulans kunnen gaan inzake alle kwesties welke in het alge-
meen dienstig zijn t.b.v. bejaarden. Met name denken wij hier aan
pensioenvoorbereiding, huisvestingspolitiek enz.

SAMENVATTING

In deze paragraaf zijn wij uitgegaan van het begrip 'sociaal welzijn
van de bejaarden', hetgeen wij verstonden  als 'die toestand, waarin
het de bejaarden mogelijk gemaakt is, zich o.i.v. maatschappelijke
voorzieningen gelukkig te voelen'. Deze voorzieningen worden  ver-
schaft door de algemene welzijnszorg, waaronder begrepen worden
de werkterreinen van het onderwijs, de gezondheidszorg, cultureel
werk en maatschappelijk werk. Van speciaal direct belang voor de be-
jaarden zijn naar onze mening de voorzieningen op het terrein van de
gezondheidszorg resp. het maatschappelijk werk.

Wij hebben getracht de werkterreinen van gezondheidszorg en maat-
schappelijk werk t.0.V. elkaar af te Dakenen. Volksgezondheid in de
zin van algemene volksgezondheid hebben wij onderscheiden in licha-
melijke en geestelijke volksgezondheid, terwijl wij het maatschap-
pelijk werk zowel in ruime als enge zin omschreven. Voor wat betreft
het terrein der lichamelijke volksgezondheid waar de arts therapeu-
tisch optreedt, bleek het niet moeilijk te zijn. dit te onderscheiden van
het terrein van het maatschappelijk werk, zowel in enge als ruime zin.
Wat het gebied der geestelijke volksgezondheid echter betreft, kwamen
wij na ampele discussie tot de conclusie dat  hier geen onderscheid  ge-
maakt kon worden met het terrein van maatschappelijk werk in enge zin,
in zoverre wij hier bijzonder maatschappelijk werk onder verstaan.  In
verband hiermede hebben wij ervoor gepleit dat geestelijke volksge-
zondheid en maatschappelijk werk (in enge zin) fase-gewijs samenge-
voegd zullen worden.
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Hierna hebben wij de verhouding maatschappelijk werk t.0.V. paSto-
rale zorg aan  de orde gesteld. Deze vraagstelling  kwam ons noodzake-
lijk voor, omdat het maatschappelijk werk historisch veelal vanuit de
pastorale zorg is voortgekomen. Wij hebben betoogd dat het voor een
gezonde evenwichtige ontwikkeling  van het maatschappelijk  werk  nood-
zakelijk is dat erkend wordt dat deze werksoort nevenschikkend is aan
de zielzorg. Voor het bejaardenwerk heeft deze stellingname tot gevolg
dat de werkelijke opgave voor de zielzorger zal zijn de bejaarde naar
de'voleinding' te voeren, rekening houdende met de bevindingen die op
andere dienstenterreinen, met name door het maatschappelijk werk,
geconstateerd zijn.

Vervolgens hebben wij ons afgevraagd of het maatschappelijk werk
uitgevoerd moet worden onder verantwoordelijkheid van de Overheid
en/of onder verantwoordelijkheid van het particulier initiatief. Aan de
hand van praktische en principiele overwegingen kwamen  Wij  tot  de  con-
clusie, dat het voorkeur verdient het maatschappelijk werk onder ver-
antwoordelijkheid van het particulier initiatief te laten vallen. Het par-
ticulier initiatief zal deze verantwoordelijkheid echter slechts ten volle
kunnen dragen als het in de gelegenheid zal zijn zich volledig te equi-
peren met deskundige krachten, hetgeen slechts mogelijk is,  als  100%-
subsidie verkregen zal worden. In verband hiermee hebben wij voor
een wettelijke subsidie-regeling gepleit. Met behulp van het beginsel
van functionele subsidiariteit hebben wij getracht aan te tonen dat de
overheid verantwoordelijk is voor de bijstandsverlening, maatschap-
pelijke zorg geheten.

Nadat wij de voorkeur uitgesproken hadden om het maatschappelijk
werk door het particulier initiatief te doen uitvoeren, stelden wij de
vraag aan de orde wie in feite de verantwoordelijkheid voor de maat-
schappelijke voorzieningen in het kader van het maatschappelijk werk
draagt. Wij constateerden dat drie categorieon van hulpverleners me-
nen de totale of gedeeltelijke verantwoordelijkheid te dragen, te weten:
a. de vrijwilligers;
b. de bestuurders;
c. de beroepskrachten.

In verband hiermede hebben wij getracht tot functie-afbakening voor
de onderhcheiden categorieen te komen. Wij kwamen hierbij tot de vol-
gende conclusie:

ad a.
Op het terrein van het sociale opbouwwerk heeft de vrijwilliger nog

een grote taak. In het kader van het bejaardenwerk komen zijn activi-
teiten met name tot uiting in het organiseren van boodschappen-dien-
sten t.b.v. de bejaarden die hieraan behoefte hebben.

ad b.

De typische bestuursfunctie hebben wij omschreven als een pioniers-
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functie die automatisch van minder belang wordt, wanneer de deskun-.

dige zijn entree maakt. Naarmate de beroepskracht mondiger wordt,
zal de noodzaak van besturen minder worden en zelfs totaal verdwij-
nen. Op het terrein van het sociaal opbouwwerk achten wij voor deze
pioniersfunctie momenteel nog veel werk weggelegd.
ad c.

Wij hebben ervoor gepleit de functie van maatschappelijk werker te
laten uitgroeien tot een beedigd vrij beroep, omdat alleen in deze con-
stellatie de hoogste zekerheid verkregen kan worden dat enerzijds de
vrijheid van de client, anderzijds de vrijheid van therapie van de maat-
Schappelijk werker gewaarborgd is. De hieraan inhaerente titelbe-
scherming maakte het noodzakelijk om de inhoud der functie zodanig te
begrenzen dat over deze inhoud zo weinig mogelijk twijfel kan bestaan.
In een overzicht hebben wij getracht een en ander te verduidelijken.

Bijna het gehele terrein der algemene welzijnszorg kan met betrek-
king tot de bejaarden geconcentreerd worden  in het reactiveringsvraag-
stuk. De onderscheiden sectoren  in de revalidatie,  t.w.: de medische,
de arbeidstechnische, de onderwijskundige en de maatschappelijk werk-
sector, zijn in het rapport van de Provinciale Revalidatie theoretisch
erkend als gelijkwaardig, maar praktisch is de medische sector toon-
aangevend. Het begrip reactivatie is typisch van toepassing in het be-
jaardenwerk omdat dit begrip alle sectoren van de revalidatie, exclu-
sief de arbeidstechnische sector insluit.

Bij reactivatie hebben  wij twee componenten onderscheiden,  t.w.:
a. remobilisatie;
b. reintegratie.
ad a.

Het weer mobiel maken van de individuele bejaarde iS technisch ge-
sproken vooral een taak van de medicus, resp. para-medicus. De be-
invloeding van de bejaarden als groep, in dier voege dat de bejaarden
ervan overtuigd worden dat in de meeste gevallen immobiliteit vol-strektvgdrte blijven  is,  is  een taak  voor de pedagogische  resp.  maat-
schappelijk werk-sector. In dit verband hebben wij er de nadruk opge-
legd, dat hier niet alleen de bejaarden opgevoed moeten worden, maar
evenzeer de totale bsvolking. Immers zolang de bejaarde door de niet-
bejaarde niet au-serieux genomen wordt - doordat de bejaarde in een
rol van hulpbehoevende geplaatst wordt - zal van een werkelijke alge-mene remobilisatie geen sprake zijn.
ad b.

Het herstellen van de sociale contacten is een typische taak voor de
maatscnappelilk-werksector. Helaas worden de mogelijkheden  van  deze
sector, zoals door de praktijk van de regionale revalidatie-adviesbu-
reaus bewezen kan worden, nog niet helder tot uitdrukking gebracht.
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Wij concludeerden dan tenslotte dat het momentele terrein der reac-

tivering als volgt te schetsen  is:
1. De medische sector is toonaangevend.
2.  Het zelfbeschikkingsrecht der client is in de praktijk van' de betref-

fende regionale adviesbureaus meestal pure theorie.
3.  De mogeli jkheden van de maatschappeli jk-werksector worden onvol-

doende onderkend.
4. De onderwijskundige sector is een praktisch onbekende grootheid,

hetgeen met betrekking tot de resocialisatie  van de bejaarden bijzon-
der te betreuren is.

Vervolgens hebben wij het z.g. categoriale bejaardenwerk aan de orde
gesteld. Dit werk richt zich zowel tot de bejaarden, nog Nerblijvend in
de open maatschappij als de bejaarden verblijvend in instituten.

Om de integratie van de bejaarden te stimuleren pleiten wij ervoor
dat  het z.g. diensten-centrum niet alleen door bejaarden  maar ook door
niet-bejaarden gebruikt zal worden. Wij kwamen overigens tot de con-
clusie dat het bejaardenwerk in de praktijk nog veel  'te  hooi  en te gras'
uitgevoerd wordt. In verband hiermee braken wi j EWn lans voor de in-
troductie van zowel een praktisch regionale coordinatie als van een
wetenschappelijk onderzoeker die de regionale ervaringsgegevens kan
analyseren.

De regionale coordinatie zouden wij in handen gesteld willen zien
van   het in hoofdstuk II besproken 'opname-team', uitgebreid  met  een
maatschappelijk werker  en een organisatie-deskundige. De aanstelling
van deze teamleden zouded  Wij bij .voorkeur door betreffende beroeps-
organisaties zien geschieden. Indien door de pralctijk van het bejaar-
denwerk zou mogen blijken, dat er een op vrijwillige basis niet op te
lossen tekort aan huishoudelijke hulp bestaat, dan zouden wij een dienst-
plicht voor meisjes in overweging willen geven.

Oproeping dient o.i. regionaal te geschieden door bovengenoemd team
naar analogie van de oproepen voor de Bescherming Burgerbevolking.

Voor een juiste coordinatie achten wij het bovendien noodzakelijk
dat de regionale bureaus landelijk samenkomen  in een landelijk advies-
bureau.

Op het einde van deze paragraaf gekomen hebben wij tenslotte de in-
stanties, welke hier te lande ten dienste staan van de bejaarden, nader
onder de loupe genomen. Wij kwamen hierbij tot de slotsom dat veel
georganiseerd wordt voor, maar zonder debejaarden, hetgeen o.i.  eer-
der desintegrerinde dan integrerende gevolgen teweeg brengt.

De hiermee samenhangende organisatie-problematiek hebben  wij na-
der  geanalyseerd  in de volgende vier aspecten:
1. de veelheid der organisaties;
2. de interne verdeeldheid in levensbeschouwelijke kring;
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3. de concurrentie-verhoudingtussen Particulier Initiatief en Overheid;
4. de structurele opzet.

De oorzaken, resp. oplossingen van bovenstaande vier aspecten za-
gen  wi j als volgt:
ad 1.

De niet-bejaarden stichten organisaties t.b.v. bejaarden, omdat het
bejaardenprobleem bewust o.i.v. demografische motieven  in de belang-
stelling is gekomen. De bejaarden zelf zijn zich eveneens bewust ge-
worden van hun problematiek en hebben zich o.i.v. sociaal-economi-
sche en psychologische motieven georganiseerd. Deze veelheid van or-
ganisaties zullen in het belang van de bejaarden hun concrete voorzie-
ningen moeten integreren, hetgeen slechts zal kunnen geschieden, als
terzake-kundigen hieraan leiding kunnen gaan geven.
ad 2.

De verzuiling zowel in geestelijk als organisatorisch opzicht hebben
wij onderkend als verantwoordelijk voor de interne verdeeldheid in eigen
kring. Op straffe van het overnemender diensten door de Overheid zullen
de betreffende organisaties, uit wel begrepen eigen belang, orde op eigen
zaken moeten stellen. De Overheid kan door bepaalde subsidie-voor-
waarden te stellen van haar kant positief meewerken om het particulier
initiatief tot eenheid te brengen.

ad 3.

Het feit dat enerzijds de Overheid 'de gouden koorden' in handen
heeft, anderzijds het particulier initiatief veelal meer geschoolde
krachten aangetrokken heeft, achten wij bepalend voor de feitelijke con-
currentieverhouding. Deze concurrentie-verhouding achten wij on-
vruchtbaar, omdat het deskundigheidselement bepalend moet zijn. Het
particulier initiatief zal dit deskundigheidselement slechts in de 'long
run' kunnen blijven pousseren, indien de Overheid dit werk voor 100%
gaat subsididren.

ad 4.

Door de talloze opvattingen over de vraag waar het zwaartepunt bij
de structurele opzer moet liggen is een chaos van organisaties ontstaan,
die ieder voor zich terreinen 'claimen', waardoor zij elkaar in feite
overlappen en tegenwerken. In verband hiermee maakten wij een ideaal-
typische organisatie-opzet waarin het bejaardenwerk zich in het kader
van de algemene welzijnszorg o.i. harmonisch kan ontwikkelen.
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BIJLAGE BIJ § 3a

Het maatschappelijk werk, bedoeld in de meest ruime zin, wil een
remedie zijn voor sociale noden 1). Onder een sociale nood verstaan
wij een relatiestoornis tussen individu en maatschappij, onafhankelijk
van de vraag  of deze stoornis haar oorzaak vindt  bij het individu of bij
de maatschappij. Over de methode waarmee deze sociale noden opge-
lost kunnen worden, bestaat geen eenstemmigheid, evenmin als er een
communis opinio heerst over wat precies de inhoud van maatschappe-
lijk werk is. Het gevolg hiervan is dat er talloze soorten van maatschap-
pelijk werk onderkend worden, verantwoord  in zeer gevarieerde defini-
ties. Enkele van deze definities mogen niet onvermeld blilven.
1) Volgens Dijkers 2) is maatsxhappelijk werk de opzettelijk geinsti-

tutionaliseerde en methodische hulp aan individuen, gezinnen of
groepen, wanneer zij belemmerd worden in hun madtschappelijk func-
tioneren. Dezelfde auteur vermeldt bovendien de volgende opvattin-
gen van andere schrijvers.

2) Volgens Prof. Querido is maatschappelijk werk een toegepaste we-
tenschap waarbij de verhoudingen tussen het individu en zijn sociale
omstandigheden het object van onderzoek en behandeling zijn.

3) Naar de mening van Mr. J. van Doorn  is het maatschappelijk werk het
geheel van maatschappelijke activiteiten dat de voorkoming en leni-
ging van maatschappelijke noden nastreeft, hetzij in de vorm van
groepswerk, hetzij in de  vorm van bijstand, rechtstreeks  aan  het  in-
dividuele geval.

4)  Mr. M.J.A. Molzer geeft geen definitie, maar zegt  wel dat maatschap-
pelijk werk methodisch dient te geschieden, d.w.z. volgens een be-
paald plan.

5)  Volgens A.J. Sevenhuysen is maatschappelijk werk de opzettelijk ge-
institutionaliseerde en methodische hulp inzake het aanpassingspro-
ces van de mens in nood.

6) Aug.ter Hoeven stelt dat maatschappelijk werk het ge institutionali-
seerde geheel van systematische particulieren en overheidsvoorzie-
ningen is, waardoor speciale hulp geboden wordt aan individuen en
groepen   met   het doel economische, psychische of sociale t e k o r-
t e n   tegen  te  gaan  of op te heffen.

7) Volgens Van Loon 3) bestrijdt het maatschappelijk werk maatschap-
pelijke noden. Een maatschappelijke nood is een toestand waarin de
mens, overwegend t.g.v. factoren die vanuit de maatschappelijke wer-
kelijkheid op hem inwerken, zodanige tekorten vertoont in zijn psy-

1)  Ruygers,   H.:  De  nood als kernbegrip  van het maatschappelijk werk,  in:  Tijd-
schrift voor Maatschappelijk Werk, 5 juni 1964, blz.206 e.v.

2) Dijkers, L.J.: Verbondenheid, Assen 1959, blz.33-36
3) Loon, P.C.J. van: Doelmatigheid van het Maatschappelijk Werk, academisch

proefschrift, Den Bosch 1950, blz.5
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chisch, fysiek of metafysiek gegeven, dat hij naar de algemeen gel-
dende opvatting in de maatschappij, waarin hij leeft, niet of niet ten
volle in staat is zijn persobnlijkheid  vrij en zelfstandig te ontplooien.
Van Loon onderscheidt maatschappelijk werk van voorbereiding,  lei-
ding en uitvoering, welke laatste soort onderverdeeld wordt in alge-
meen, gespecialiseerd, gedetailleerd en specialistisch maatschap-
pelijk werk.

8) J. van den Dam 1) verstaat onder maatschappelijk werk het sys-
tematisch en methodisch helpen door deskundigen, die zich ten doel
stellen het bewerkstelligen en bevorderen van de maatschappelijke
aanpassing, in onderlinge wederkerigheid van personen, kleine groe-
pen en instituties. De schrijver memoreert  in zijn studie nog de vol-
gende opvattingen aangaande maatschappelijk werk:

9) Volgens Mej. Kamphuis is maatschappelijk werk een soort aanpas-
singshulp, waarbij getracht wordt de mensen zo te helpen dat zij de
instituties weer accepteren en dat zij zich op zodanige wijze aan  deze
aanpassen dat hun persoonlijk bestaan zich maximaal kan ontplooien
en dat de samenleving er beter door kan functioneren.

10) Everts en Treurniet onderscheiden in het maatschappelijk werk:
a. .exogene factoren (milieufactoren);
b. endogene factoren (in de mens zelf gelegen)
(Zie de overeenkomst met Van Loon)

11) Hesling onderscheidt:
a. additioneel maatschappelijk werk (verricht in het kader van an-

dere voorzieningen, ook wel genoemd ingebouwd- of kader-maat-
schappelijk werk)

b.  eigenstandig maatschappeli jk werk (niet verricht  in het kader van
andere voorzieningen)

12) J.F. Beekman heeft de volgende indeling ontworpen:
a. algemeen maatschappelijk werk

1.  Op het platteland polivalent maatschappelijk werk genaamd,
omdat de maatschappelijk werker een minimum aan deskun-
digheid t.a.v. alle methodieken moet hebben.

2. In de stad monovalent maatschappelijk werk, omdat daar spe-cifieke deskundigheid t.b.v. het gezin noodzakelijk is.
b. gespecialiseerd maatschappelijk werk:

1. Naar kader ofwel 'setting' genaamd: ingebouwd maatschappe-
lijk werk.

2. Naar categorieen van clienten of noden voor speciale groepen.
3. Naar methode, t.w.:

- 'casework'
- 'groupwork'
-  'social work administration':  d.i. een methode voor leiding

1) Dam, J.P.A. van de: Maatschappelijk Werk, Reeks 'Mens en Medemens', 1958,blz.35-85, resp.blz.127-129
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en beheer van organisaties en instituties voor maatschappe-
lijk werk.
'social work research': het plegen van wetenschappelijke
onderzoekingen naar de voorwaarden, grondslagen, doel-einden en methoden van het maatschappelijk werk.

13) Naar de mening van Ruygers  1) is maatschappelijk werk een van
de ge{bstitutionaliseerde vormen van sociaal welzijnswerk, die door
een samenhang van cultuurhistorische factoren vooral de aandacht
van de 20ste eeuw boeit  en zich kenmerkt door een vanuit  een  maat-
schappelijk verantwoordelijkheidsbesefgestuwde, individualiserende
en zo mogelijk ook oorzakelijke aanpak van tekorten in het sociaal
functioneren van enkeling en groep.

14) Tenslotte willen wij de indeling van Van der Ploeg memoreren 2).
Naar aanleiding van de studie-inrichtingen op de sociale academies
onderscheidt Van der Ploeg:
a.  m a a t s c h a p p e l i j k   w e r k. Dit is een socio-therapie om de re-

latiestoornissen van de mens met zijn onmiddellijke omgeving te
herstellen. Object  van de hulpverlening  is de e n k e l i n g.  De  ge-
bezigde m e t h o d e n   zijn

' social  case work', 'social group  work'
(= hulp aan de enkelingd.m.v. de groep) en 'social administration'.
Volgens Van der Ploeg is 'community organisation' geen derde
methode van maatschappelijk werk, omdat het onwaarschijnlijk is
dat de enkeling zijn sociale reLitegratie in zijn directe sociale
omgeving zou bereiken d.m.v. beinvloeding van het grotere sa-
menlevingsverband (community). De hierbij gebezigde t e c h n i e-
k e n, welke overigens voor uitbreiding vatbaar  zijn, zijn discus-
sie-techniek en rollenspel.
De   k e r n fun c t i e    van het maatschappelijk werk bestaat  uit  so-
ciotherapeutische arbeid, verricht t.b.v. de enkeling.

b. s o c i a a l o p b o u w w e r k. Dit soort werk betreft het begeleiden
van de relatie-opbouw  in of tussen samenlevingsverbanden, welke
verbanden zowel territoriaal als functioneel kunnen zijn. Bij
territoriale verbanden hebben wij te maken met heterogene groe-
pen. Bij functionele verbanden hebben wij te maken met homoge-
ne   groepen. De gebezigde m e t h o d e n zijn: groepswerk   (hulp
aan de groep d.m.v. de groep), 'social planning' (vaststellen van
doeleinden op korte en lange termijn) en, evenals bij maatschap-
pelijk werk, 'social administration'.
Dehierbij gebezigde technieken zijno.a.'selfsurvey' en'so-
cial action' (onder social action wordt verstaan het treffen van

1)  Ruygers, H, Maatschappelijk  Werk en Wetenschap, in: Tijdschrift  voor Maat-
schappelijk Werk, 20 mei 1963, blz.226

2) Ploeg, J.G. van der: De kernfuncties van het sociale en culturele werk, K.S.T.,
februari 1964, blz.102-107
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concrete maatregelen om de uitvoering van het sociaal opbouw-
werk mogelijk te maken).
De  k e rn f un ct i e  van het sociaal opbouwwerk t.b.v. de territo-
riale verbanden bestaat in relatie-opbouw, terwijl de kernfunctie
voor de functionele verbanden bestaat in een zinvolle integratie.

c.P e r s o n e e l s w e r k. (Dikwijls bedrijfsmaatschappelijk werk  ge-
noemd). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het p e r s o-
neelswerk  sec, dat als kernfunctie het dienen van het
bedrijfsdoel tot object heeft,  en  het  p e r s on e e 1 s maatschap -
p e l i j k     w e r k,     dat als k e r n f u n c t i e het arbeidersbelang  op
het oog heeft. De hierbij ontwikkelde m e t h o d e n e n t e c h n i e-
k e n   zijn  nog te diffuus om deze reeds als zodanig te gaan beti-
telen.

d.C u l t u r e e l  w e r k.D i t werk beoogt cultuuroverdracht  in de sa-
menleving tot stand te brengen d.m.v.:
1. het behouden van het erfgoed der cultuur;
2. het participeren in het erfgoed der cultuur;
3. het uitbouwen van deze cultuur.

Als methode van het culturele werk is het z.g. educatief groeps-
werk bekend. De gebezigde t e c h n i e ken  zijn o.a. tekenen, zingen,
dansen  enz. De k e r n f u n c t i e bestaat in cultuuroverdracht  d.m.v.
educatieve relatievorming.

Naar aanleiding van boven weergegeven opvattingen aangaande maat-
schappelijk werk willen  wij het volgende opmerken:
ad 1.

De geinstitutionaliseerde hulp aan groepen achten wij in tegenstel-
ling tot Dijkers geen maatschappelijk werk maar sociaal opbouwwerk.
Deze laatste werksoort is los van de geinstitutionaliseerde hulp aan
enkelingen - door ons te noemen maatschappelijk werk - eigen metho-
den en technieken aan het ontwikkelen (zie de zojuist besproken opvat-

tingen van Van der Ploeg).

ad 2.

Met Prof. Querido zijn wij eveneens van mening dat maatschappelijk
werk een toegepaste wetenschap is, maar te stellen dat het object van
onderzoekde verhouding tussen het individu  en  zi jn sociale omstandig-
heden is, lijkt ons te vaag. Meer concreet in dit verband is De Moor,
die stelt dat maatschappelijk werk als toegepaste wetenschap dient te
bestuderen:

a) de organisatievormen;
b) strategiebepaling i.v.m. de meest efficiente behandeling der noden;
c) methodieken van het maatschappelijk werk.

Wij menen overigens dat deze toegepaste wetenschap het meest tot
haar recht zal komen, indien deze materie op het hoogste wetenschap-
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pelijk niveau erkend wordt doordat het gedoceerd gaat worden op uni-
versitair niveau.
ad 3.

In tegenstelling tot Van Doorn willen wij bijstandverlening in stof-
felijke zin niet als maatschappelijk werk, maar als maatschappelijke
zorg   betitelen.   Deze   zorg is sinds   1 -1- 1965 wettelijk geregeld  in  de
A.B.W.

ad 4.

De indeling van Molzer is volgens ons te vaag: indien immers de
enige eis methodisch  werk  is,  dan  is een verschil tussen b.v..maat-
schappelijk werk, opbouwwerk en cultureel werk niet meer direct in
te zien.

ad 5.

In tegenstelling met Sevenhuysen, Ter Hoeven e.a. achten  wij  de  be-
nadrukking van de institutionalisering een bijzonder gevaarlijk stand-
punt. Immers, de in de maatschappij wortelende instituties gaan een
eigen leven leiden, hetgeen een dynamische ontwikkeling van het maat-
schappelijk werk belemmert 1).
ad 6.

Met Van der Linden achten wij het standpunt van Ter Hoeven, dat
maatschappelijk werk speciale hulp biedt wanneer sociale tekorten op-
treden, slechts een gedeeltelijke waarheid. Er kan immers evenzeer
sprake zijn van een 'teveel'  in de zin van een ongewenste aanwezigheid
van iets, in welke situatie het maatschappelijk werk evenzeer een taak
heeft.
ad 7.

Van Loon meent dat bejaardenzorg gespecialiseerd maatschappelijk
werk is, hetgeen slechts kan betekenen dat Van Loon de bejaarden als
een groep in ongeveer gelijkwaardige omstandigheden ziet. Naar onze
mening valt bejaardenzorg - wij spreken  in het vervolg over bejaarden-
werk - onder algemeen maatschappelijk werk omdat de groep bejaar-
den net zo heterogeen is als de Nederlandse bevolking zelf heterogeen
is.

ad 8.

Van den Dam verwart o.i. evenals Dijkers het opbouwwerk met  maat-
schappelijk  werk  (zie  ad  1).
ad 9.

Opvallend  is dat bij de rubricering van Mej. Kamphuis zowel het be-

1) De verhouding tussen maatschappelijk en cultureel werk, verslag van de dis-
cussies, Groningen 1957, blz.362
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drijfsmaatschappelijk werk als het opbouwwerk ontbreekt. Wij achten
het overigens op zijn minst een gelukkige bijkomstigheid  dat deze  werk-
soorten door Mej. Kamphuis niet uitdrukkelijk als maatschappelijk werk
genoemd zijn. (Zie tabel 99, blz.478).

ad 10 t/m 12.
De betreffende indelingen zijn o.i. minder gefundeerd dan de inde-

ling van Van der Ploeg (zie ad 14).
ad 13.

Een bijzonder belangrijk facet van het maatschappelijk werk tref-
fen wij aan in de opvatting van Ruygers. Bij deze auteur is maatschap-
pelijk werk cultuur-historisch bepaald. De relativiteit van het maat-
schappelijk werk wordt hierdoor treffend benadrukt.

Doordat maatschappelijk werk cultuur-historisch bepaald is, moet
eerst gezocht worden naar typisch sociaal-structurele en culturele
kenmerken van onze maatschappij.  De Moor heeft  als het typische ken-
merk van onze maatschappij de toenemende individualisering aange-
duid, terwijl als compensatie van deze tendend een gezinsstructuur-
ontwikkeling, resp, een ontwikkeling van de formele organisaties door
hem opgemerkt werd  1). Wij zouden hier tegenover willen stellen dat
o.i. het typische kenmerk van onze maatschappij niet de individualise-
ring maar de socialisering is, waarbij als compenserende factoreh
eveneens een ontwikkeling van de gezinsstructuur te onderkennen valt,
met dien verstande, dat het gezin zich meer op zich zelf terugtrekt en
afsluit voor de buitenwereld met als doel eigen 'privacy' te redden.
In tegenstelling tot een opkomst van formele organisaties  zien wij juist
een organisatie-moeheid optreden (men krijgt er 'niemand  warm'  voor).
Immers de sinds de Renaissance steeds verder naar voren komer.de
autonome creatieve persoonlijkheid die het individualisme gestalte
heeft gegeven en welke gestalte gedragen wordt door het z.g. burger-
lijke mensentype, is volgens R. Guardini niet langer normatief voor
onze maatschappij 2). Naar voren komt de massa-mens die zijn kracht
vindt  in de kameraadschap op basis van losse bindingen  3).  Deze  mas-
sa-mens die positief gewaardeerd kan worden is het gevolg van onze
socialiserende of gesocialiseerde maatschappij.
ad 14.

Wij zouden het duidelijker gevonden hebben indien Van der Ploeg de
methode van het sociale groepswerk, gebruikt in het kader van het
maatschappelijk werk, maatschappelijk groepswerk zou genoemd heb-

1) Moor, R. de: Sociologische aspecten van het bejaardenwerk. in: Bejaardenwerk,
juli/augustus 1964, blz.95-96

2) Couwenberg, S.W.: De vereenzaming 4an de moderne mens,  Den Haag, blz.41-42
31  Pieper,  J.: De regels van het maatschappelijk spel, Reeks  'Mens en Medemens',

1956, blz.16-19
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ben. Het groepswerk als methode voor het sociale opbouwwerk had dan
sociaal groepswerk kunnen worden genoemd.

Uit bovenstaande indelingsprincipes, definities, c.q. omschrijvingen,moge blijken dat het begrip maatschappelijk werk niet zodanig aan te
duiden is dat deze aanduiding voor ieder acceptabel is. De moeilijkesituatie waarin het maatschappelijk werk, zoals het dagelijks tot uiting
komt, verkeert, wordt vooral veroorzaakt door het feit dat de institu-
tionalisering van het maatschappelijk werk niet alleen i n t e r n bepaaldwordt door de positie-bekleders die  in het systeem zelf werkzaam  zijn,maar bovendien vindt een positie-bepaling plaats door functie-bekle-
ders die werkzaam zijn b u i t e n het terrein van het maatschappelijk
werk, zodat zij maar heelindirect participeren aan het sociale systeemvan het maatschappelijk werk 1). Wij moeten aldus het feit accepteren
dat niet-ingewijden de inhoud van het maatschappelijk werk meebepa-
len,  hoewel de insider nog nauwelijks over een positie-bepaling durft
te praten.

Wel bestaat er blijkbaar een communis opinio dat door het maat-
schappelijk werk meer inzicht verkregen is in:
a) de aanpassingsmogelijkheden van de mens in de hem omringende

maatschappij;
b) het zelfbeschikkingsrecht van de hulpbehoevende;
c) de vrijheid van de geholpene;
d) de relatie cliont-maatschappelijk werker.
ad a.

Volgens Stalpers bestaat de aanpassing van de mens in de opbouwvan een cultuurwereld, die voortdurend hoger zelfbehoud en zelfver-
vulling kan geven 2).
ad b.

In de ere-code van de beroepskrachten in het maatschappelijk werkis het zelfbeschikkingsrecht van de cliont uitdrukkelijk erkend. Over
de wijze waarop deze erkenning in de praktijk gehanteerd moet wor-den bestaat helaas geen eenstemmigheid.

Uitspraken dat het recht op zelfbeschikking slechts een kreet is die
vertaald dient te worden als'een naar vermogen actief participeren van
de  cliont   in de hulpverlening' 3) achten wij uiterst dubieus, omdat  wij

1)  Jonker, J.M.L.: Schaalvergroting en maatschappelijk werk, enige theoretische
uitgangspunten, Studiedagen ten behoeve van directeuren van sociaal charitatieve
centra, 23 maart 1965, blz.14

2) Stalpers, J.A.: Zelfbehoud, aanpassing, cultuur, academisch proefschrift,  Arn-hem 1964, blz.252
3) Wentholt, R.: Bejaarden thuis. Den Haag 1964. blz.23-28
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hierin het gevaar onderkennen dat het 'naar vermogen' niet bepaald
wordt door de objectief vast te stellen capaciteiten  van de clidnt  -  waar-
mee wij het eens kunnen zijn - maar door de helper, die zelf, zonder
overleg met de hulpbehoevende, direct bepaalt dat de hulpbehoevende
nu eenmaal niet het vermogen bezit om te participeren in de hulpver-
lening.
ad c.

Direct samenhangend met het zelfbeschikkingsrecht van de client
achten wij het beginsel van vrijheid van de client.  In de praktijk is deze
vrijheid (Ruygers spreekt in dit verband over 'maatschappelijke vrij-
heid' 1)) zeer relatief. Indien dit beginsel werkelijk consequent door-
gevoerd zou worden,  zou dit o.i. moeten inhouden dat de client ook zijn
'eigen' maatschappelijk werker moet kunnen kiezen.  Van een dergelijke
toestand  is in Nederland nog  lang geen sprakel !

ad d.

Indien  wij de tegenwoordige relaties client-beroepskracht 2) bestu-
deren blijkt snel dat in een groot deel van deze relaties praktisch geen
sprake kan zijn van zelfbeschikking en vrijheid. Door deze relaties in
een aantal categorieen te onderscheiden kan deze uitspraak verduidelijkt
worden.  Met  De Moor onderkennen  wij:
1. ' S er v ice' - relatie: Deze relatieis horizontaal, d.w.z.  ne v en -

s c h i k k e n d.  Bij deze relatie neemt de cliont het initiatief door  een
beroep te doen op de kennis van de maatschappelijk werker.

2.Sociaal-pedagogische relatie onderscheiden in:
- horizontale relatie: de client   is  vrij;
- verticale relatie: de cliont is niet vrij.
Daar wij de vrijheid  en het zelfbeschikkingsrecht van de cliont in het

maatschappelijk werk wensen te waarborgen, willen wij de verticaal-
sociaal-pedagogische relaties zien als te behoren tot de pedagogische
sector van de algemene welzijnszorg. Immers, evenals in het onder-
wijs werken deze soort relaties primair opvoedend. Bij deze relaties
is er sprake van een dwingend hierarchisch (dow.z. verticaal) verband.
Door deze soort relaties niet  meer  tot het maatschappelijk werk te  re-
kenen, wordt het maatschappelijk werkterrein doorzichtiger en daar-
door duidelijker te herkennen dan tot Op heden het geval is. Om deze
grotere doorzichtigheid   in het werkterrein  van het maatschappelilk

1)  Ruygers,  H.: De gezagsverhouding  in het maatschappelijk werk en de vrijheid
van het individu, publicatie nr.29 van de Nationale Raad voor Maatschappelijk
Werk, 1961, blz.21-22

2) a. Moor, R. de: Sociologie en Maatschappelijk Werk, in: Tijdschrift voor Maat-
schappelijk Werk, 20 mei 1963, blz.241

b. Hoefnagels, G.P.. Recht en Maatschappelijk Werk. gedachtenwisseling, in:
Annalen van het Thijmgenootschap, oktober 1965, blz.108
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werk te bevorderen achten wij  het met De Moor 1) noodzakelijk dat het
maatschappelijk werk streeft naar herstructurering door:
a) het organisatie-patroon te vereenvoudigen, hetgeen o.i. het beste

kan geschieden door centralisatie van de instituties, werkzaam op
dit  gebied;

b) de leiding van dit werk in handen te leggen van academici.

In het licht van bovenstaande beschouwingen komen Wij tot de vol-
gende begripsomschrijvingen:
I. Voorzieningen in het kader van de algemene welzijnszorg omvatten

de volgende werkterreinen:
a. pedagogische sector;
b. culturele sector;
c. gezondheidszorg;
d. maatschappelijk werk.

II. Het maatschappelijk werk kan zowel in ruime als enge zin opgevat
worden.

1. Maatschappelijk werk in ruime zin omvat de volgende werkter-
reinen:
a. sociaal opbouwwerk;
b. personeels-(maatschappelijk) werk;
c. sociaal-cultureel werk;
d. maatschappelijk werk in enge zin.
Deze onderscheiden werkterreinen hebben reeds eigen methoden
en technieken ontwikkeld  of zijn deze  aan het ontwikkelen (zie
Van der Ploeg).
Het  doel  van deze onderscheiden werkterreinen  is:
ad a: gemeenschapsopbouw;
ad b: ofwel dienen van het bedrijfsbelang (personeelswerk);

ofwel dienen van het arbeidersbelang (personeels-maat-
schappelijk-werk);

ad  c:  cultuuroverdracht;
ad d:  opheffen van relatie-stoornissen tussen cli6nt en maatschap-

pij.

2. Maatschappelijk werk in enge zin beschouwen wij als
het eigenlijke maatschappelijke werk, als volgt te
omschrijven:
Het eigenlijk maatschappelijk werk beoogt r e l a t i e-s t o o r-
n i s s e n tussen enkeling en maatschappij   o p t e h e f f e n.   Dit
doel wordt b e r e i k t    d o o r het verrichten   van een bepaalde
specifieke arbeid, welke gekenmerkt wordt doordat h o r i z o n-

1) Moor, R. de: Sociologie en Maatschappelijk Werk, in: Tijdschrift voor Maat-
schappelijk Werk, 20 mei 1963, blz.238
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t a l e relaties gelegd worden tussen client en maatschappelijk
werker. Deze relaties kunnen z o w e l 's e r v i c e' -r e l a t i e s
als sociaal-pedagogische relaties zijn.
Deze soort arbeid, waarvoor de functionaris een s p e c i f i e k e
o p l e i d i n g moet hebben genoten, betitelen  wij als s o c i o-t h e-
r a p e u t i s c h e a r b e i d.   De  door de beroepskracht gebezigde
m et hod en zijn 'case'-work, maatschappelijk groepswerk   en
'social administration'. De functionaris bedient zich hierbij  van
specifieke techn ieken, t.w.: discussie-techniek en rollenspel.
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ALGEMENE SAMENVATTING

In deze studie (begonnen in 1961) is uitgegaan van een onderzoek bij
3.044 personen in de gemeente Roosendaal en Nispen, waarvan 2.643
personen boven de 65 jaar waren. Bij de uitwerking van de gegevens
kwamen drie problemen speciale aandacht vragen:
1. de huisvesting;
2. de inkomenssituatie;
3. de arbeidsmogelijkheid c.q. (vrije-)tijdsbesteding in het kader van

het door ons genoemde sociaal welbevinden van de bejaarde.

A. HET ONDERZOEK

Bij het onderzoek naar de huisvesting werd onderscheid gemaakt in
de vraag naar bejaardenwoningen c.q. bejaardenpensions resp. ver-
pleeginrichtingen. Van de totaal gednqueteerde groep bleek 4 deel
een directe vraagnaar een andere woonsituatie uit te oefenen, te weten

26% naar een bejaardenwoning,  4%  naar een pensiontehuis, 1*96 naar
een verpleeginrichting. Uit deze resultaten werd een groot onbeha-
gen met de huidige woonsituatie afgeleid.

Bij analyse van de vraag naar bejaardenwoningen resp. bejaarden-
tehuizen onderscheidden wij een aantal bewuste en onbewuste motieven,
waarbij o.a. tot uiting kwam dat de bewuste motieven bij de vraag naar
bejaardenwoningen vooral gelegen waren in het preventieve vlak. De
motieven bij de vraag naar bejaardenpensions bleken vooral betrekking
te hebben op de verzorgingsmogelijkheden. Bij de onbewuste motieven
bleek bij elke soort vraag de inkomenssituatie van invloed te zijn: naar
gelang het inkornen groter is, neemt ook de vraag relatief toe. Hier-
naast bleek bi j de vraagnaar bejaardenwoningen ook de mate van maat-
schappelijke integratie betekenis te hebben. Hoe groter deze integratie,
des te kleiner de vraag. Bij de vraag naar bejaardenpensions bleek de
hoogte van het cultureel niveau mede bepalend te zijn. Hoe hoger het
culturele niveau, des te groter de vraag. Ten slotte bleek de vraag naar
bejaardenwoningen speciaal uitgeoefend te worden, omdat de bejaarden
in een aangepaste woning en woonsituatie speciale 'service'-mogelijk-
heden verwachten: b.v. automatische hulp in voorkomende situaties.
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Llitgaande van de idee dat in de toekomst de inkomenssituatie van de
bejaarde gunstiger zal worden, maar dat daarentegen de spontane hulp-
bieding door de verzakelijking van de maatschappij zal afnernen, ter-
wijl de volksontwikkeling in het algemeen zal toenemen, concludeerden
wij, dat de vraag naar bejaardenwoningen resp. bejaardenpensions eer-
der zal toe- dan afnemen.

Bij de analyse van de vraag naar verpleeghulp bleken de echt-
paren het grootste probleern te vormen. Met name is er enerzijds de
vraag, waar de huwelijkspartner die geen strikte verpleging behoeft,
moet vertoeven, terwijl zich anderzijds de vraag voordoet hoe men een
echtpaar als echtpaar kan verplegen, uitgaande van de idee dat het re-
delijk is dat de huwelijkspartners zo lang mogelijk bij elkaar blijven.
Voldoen aan de vraag naar bejaardenwoningen resp. bejaardenpensions
kan de oplossing van het woningnoodvraagstuk bespoedigen. Immers 65%
vande vragers naar bejaardenwoningen en 50% van de vragers naar be-
jaardenpensions bleken alleenwonenden te zijn. De hierdoor eventueel
vrijkomende woningen zijnn.1. een normaal bestanddeel  van het woning-
pakket.

Mede doordat  bij de vraag naar bejaardenwoningen c.q. bejaarden-
pensions de inkomenssituatie zo'n belangrijke invloed bleek te hebben,
werd deze nader onderzocht. De door ons opgestelde tabellen beves-
tigen het reeds bekende verschijnsel dat, hoe hoger men op de beroeps-
ladder klimt, des te hager in het algemeen het inkomen zal zijn. Als
financieel zwakste bejaarden kwamen naar voren: de kleine zelfstan-
digen (ambachtslieden), het lager administratief kader (kantoorbedien-
den) en de niet-opgeleide krachten (ongeschoolde arbeiders). Bij ont-
leding naar burgerlijke staat bleken van de echtparen 44&96 van de al-
leenstaande mannen 76,3% en van de alleenstaande vrouwen zelfs
80,4% in een benarde financiele situatie te verkeren. Deze alge-
meen zwakke financiele positie van de bejaarden was voor ons aanlei-
ding een onderzoek in te stellen naar de juistheid der gedane opgavell.
Wij kwamen hierbij  tot de bevinding  dat  1,4%  van de totaal geenque-
teerde groep zodanig storende onjuiste opgaven gedaan had, datzij
hierdoor ten onrechte in aanmerking zouden kunnen komen voor uit-
kering krachtens de Algemene Bijstandswet. Bij analyse bleek dat 1,3%
betrekking had op de totale vraag van echtparen naar bejaardenwonin-
gen, terwijl 0,1% opde vraag naar bejaardenpensions sloeg. Deze  1,4%
moest aan de ruime kant genoemd worden, daar de malversaties zo-
wel betrekking hadden op de directe als op de indirecte vraag. Uit ons
onderzoek was immers gebleken dat, naar gelang de vraag meer direct
is, de verstrekte gegevens nauwkeuriger zijn. Gezien het kleine aantal
storende on juiste opgaven hielden  wij een pleidooi  voor een onpersoon-
lijke benadering van die bejaarden die een beroep doen op bijstand.  Wij
gebruikten hierbij het economische argument, dat de kosten nodig om
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malversatie te onderkennen niet opwegen tegen de als dan uit te spa-
ren middelen, benevens het o.i. belangrijkere sociale argument dat het
persoonlijkonderzoek voor praktisch elke aanvrager een pi jnlijke zaak
is. Ditpersoonlijkonderzoek kan o.i. zeer gemakkelijk vervangen wor-
den door met een z.g. belastingindicatie genoegen te nemen.

Een en ander sluit echter niet in dat wij - ook al wordt de belasting-
indicatie aanvaard - de Algemene Bijstandswet voor de bejaarden als
groep een juiste oplossing vinden. De zo massaal voorkomende finan-
ciele onmacht bij de bejaardengroep, dient  naar onze opvatting niet  be-
streden te worden met de individualiserende Algemene Bijstandswet.
De te creeren pensioenen moeten zo groot  zijn  dat  men - rekening hou-
dende met staat en stand - na gedane arbeid 'onbezorgd' kan leven.
Momenteel word en de te kleine pensioenen gedeeltelijk aangevuld met
loon doordat een gedeelte der bejaardengroepering nog blijft doorwer-
ken.

Hierdoor werden wij vanzelfsprekend geconfronteerd met de vraag
van de bejaarden naar arbeid. Een nader onderzoek leerde ons dat
4,19  van alle bejaarde mannen nog werkzaam bleef. Dit betrof  in
feite alleen gehuwde bejaarden,  t.w.  10,1%  van de betreffende groep.
Zij bleken vooral afkomstig te zijn uit de hogere beroepsgroepen en
uit die categorieen, die zelf kunnen beslissen hoelang ze willen blijven
werken, t.w. de zelfstandige beroepsbeoefenaars. Bij de vrouwen ble-
ken het alleenstaanden te zijn die nog werkzaam waren, n.1.  15% van de
alleenstaande vrouwen ofwel 6% van alle gednqueteerde vrouwen. Als
motiefom de arbeid te prolongeren vonden wij bij de mannen de crea-
tieve ontplooiingsmogelijkheden, terwijl  bij de vrouwen  -  denk aan  hun
benarde financiele positie - het verwerven van een groter inkomen
doorslaggevend bleek te zijn.

Een onderzoek onder diegenen die niet meer werkzaam zijn, maar
nog wensen te werken, leerde ons het volgende: 30,1% van alle man-
nen benevens 7% van alle vrouwen, hetgeen betekent 17,390 van de al-
leenstaande vrouwen oefende nog een vraag naar arbeid uit. Hieruit
concludeerden wij dat de vraagnaar arbeid een overheersende mannen-
aangelegenheid  is. Wij kwamen tot de bevinding dat het motief bij de
'gehuwde' mannen vooral inkomensvergroting was, terwijl de 'alleen-
staande' mannen meer creatieve ontplooiingskansen zochten. Bij de
vrouwen was het motief evenals bij de nog werkzame gehuwde mannen:
inkomensvergroting.

Daar in de toekomst het motief om het inkomen te vergroten minder
zal spreken, verwachten wij dat de vraag naar arbeid zal evolueren in
een vraag naar zinvolle tijdbesteding.

Het hierna volgende onderzoek naar de tijdsbesteding gaf de volgende
uitkomsten:

Het tijdsbestedingspatroon bij mannen en vrouwen vertoont veel over-
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eenkomst. De verschillen worden des te kleiner naar mate mannen en
vrouwen meer opleiding hebben genoten. De meer opgeleide categorie
heeft een breder interesse-veld dan de minder opgeleide bejaarden. De
meer ontwikkelde bejaarden blijven tot Op zeer hoge leeftijd intensief

bezighoewel met het stijgen der leeftijd, de variatie-breedte der tijds-
besteding kleiner wordt. Deopvatting vande man bleek ook min of meer
bepalend te zijn voor het tijdsbestedingspatroon van de vrouw. De vrouw
vervult in dit patroon echter een katalyserende functie, d.w.z. zij zet de
man tot activiteiten aan.

Uit vergelijking vandeallochthonen met de autochthonen blijkt dat de
allochthonen meer interessen hebben dan de autochthone groep.

Als algemene conclusie trokken wij:
1.  in het algemeen moetde tijdsbesteding van de bejaarden als cultuur-

arm betiteld worden.
2. bepalend voor de tijdsbesteding is de scholing die men vroeger ge-

noten heeft.

Na aldus de problematische facetten zoals die in ons onderzoek tot
uiting kwam, onderkend te hebben, werden in aparte hoofdstukken de
betreffende vraagstukken nader aan de orde gesteld.

B. HET HUISVESTINGSVRAAGSTUK

Hoewel algemeen erkend wordt dat zaal-accomodatie niet meer
eigentijds is, is de feitelijke situatie toch zo dat er nog veel zaal-ac-
comodatie in Nederland voorkomt. Het zal bij de oplossing van dit
vraagstuk - conform de stellingname van de internationale vereniging
voor gerontologie op het in 1963 gehouden congres te Kopenhagen -
van het hoogste belang zijn rekening te houden met de wensen der be-
jaarden zelf. Ons onderzoek wil in dezen een bijdrage leveren.

Wat de bejaardenwoningen betreft hebben wij in hoofdstuk I gecon-
stateerd, dat de bejaarden bij deze woningen centrale voorzieningen
verwachten. Helaas worden deze verwachtingen praktisch nergens met
daden beantwoord. Nog steeds heerst in de Nederlandse bouwwereld
en bij vele besturen het denkbeeld, dat een bejaardenwoning een klei-
nere woning is die iets of wat com fortabel ingericht moet  zijn.  Dat  hier
echter noodzakelijk bijhoort, het zonodig verstrekken van een warme
maaltijd, centrale huishoudelijke hulpdienst, incidentele verpleging e.d.,
is helaas voor velen nog een onbekende stelling waaraan men liever
niet denkt omdat dat  'toch te veel kost' . Om hier aan de betreffende
verantwoordelijke besturen een verplichting te kunnen opleggen,lan-
ceerden wij het denkbeeld om ook deze woningen onder de werking van
de bejaardenwet te brengen. Het gevolg hiervan zou zijn, dat men niet
zonder meer zou kunnen spreken van bejaardenwoningen, als men in feite
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slechts kleine woningen, zonder meer, voor ogen heeft; alleen die wo-
ningen, die dan werkelijk aangepast zijn, zullen de naam 'bejaarden-
woning' mogen voeren. Belangrijk achten wij dat elke planning op dit
terrein voorafgegaan wordt door een plaatselijk onderzoek, omdat de
omstandigheden van plaats tot plaats kunnen verschillen. Zo wonen in
steden in verhouding meer alleenstaande vrouwen dan op het platteland.
Daarde alleenstaande vrouwen, blijkens ons onderzoek, een vier maal
grotere vraag naar bejaardenwoningen bleken uit te oefenen dan alleen-
staande mannen, volgt hieruit dat in de stad in verhouding meer bejaar-
denwoningen gebouwd moeten worden dan ten plattelande. Eveneens bleek
uit ons onderzoek dat de vraag naar bejaardenwoningen van echtparen
en alleenstaande bejaarden in dezelfde verhouding voorkomt als hun
voorkomen in demografisch opzicht. Indien deze gevonden verhouding
algemene geldigheid zou blijken te bezitten dan zou hierdoor een gemak-
kelijke sleutel  voor de planning van bejaardenwoningen gevonden  zijn I

Bij de vraag naar bejaardenpensions constateerden wij dat de vraag
van echtparen t.o.v. de vraag van alleenstaanden, een verhouding - wat
ruimte betreft - te zien geeft van 1 : 7. Deze uitkomst maakt duidelijk
dat bij de opzet van bejaardenpensions, meerdan tot nu  toe werd gedaan,
rekening gehouden dient te worden met woonruimte voor echtparen.

Wat de financiering van de huisvestingsvormen betreft, hebben wij
gepleit voor een aparte rijksregeling. De subsidie zou zodanig moeten
zijn  dat de huren beneden de normale kostprijs vallen. Het gevolg  hier-
van zal zijn dat het voor de bejaarden aantrekkelijk wordt hun veelal
te grote huis in te ruilen voor kleinere accomodaties. Hierdoor zou dan
tevens de woningnood verminderd worden. Deze subsidie hebben wij,
aangezien de bejaarden voor een groot deel in een ongunstige financidle
positie verkeren, verdedigd met een beroep op de verdelende rechtvaar-
digheid. Indien de bejaarden in detoekomst goede pensioenvoorzieningen
zullen hebben, dan is deze subsidie uiteraard overbodig geworden. Om
de waardigheid van de persoon te accentueren zouden wij ook bij voor-
keur de subsidies ten behoeve van bejaardenpensions gekoppeld willen
zien aan het te creeren aantal bedden i.p.v. aan de persoon van de be-
jaarde.

De bejaardenpensions moeten, in onze gedachtengang, uitgroeien tot
een bejaardencomplex waar eenheid van wonen, verzorging en verple-
ging mogelijk is. Een dergelijk complex zal ongeveer 300 bejaarden
kunnen opnemen, terwijl het gerealiseerd kan worden  op een regio  van
ongeveer 25.000 inwoners. In deze regio's zullen een aantal wijkbu-
reaus onder leiding van een gerontologisch geschoold maatschappelijk
werkster (b.v. 1 maatschappelijk werkster per 8000 inwoners), een
verwijzings- en adviesfunctie kunnen vervullen. Deze wijkbureaus ko-
men organisatorisch samen in een z.g. coordinatie-centrum, geleid
door een team dat verahtwoordelijk is voor de opname van bejaarden
in het bejaardencomplex c.q. de hiermee verbonden bejaardenwonin-
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gen. Dit team moet o.i. bestaan uit geriater/medicus, gerontoloog/
socioloog, psycholoog/psychiater. Het complex zelf bestaat  uit  een  pen-
sion-afdeling, benevens de 'long stay-annexes', t.w. reactiverings-afdeling, ten behoeve van enerzijds de chronisch zieken en anderzijds
de geestelijk gestoorden, een verzorgingsafdeling en verpleegafdelin-
gen, onderscheiden in een open en een gesloten verpleegafdeling.

Als noodzakelijk hiermee samenhangende instituten werden door ons
aangeduid een dienstencentrum; een day-hospital; een geriatrische
kliniek met poliklinische opvangmogelijkheid, bil voorkeur als vleugel
van het bejaardencomplex; een overgangsafdeling, eveneens als vleugel
van het bejaardencomplex; en tenslotte een aparte geriatrische afdelingals afzonderlijke vleugel aan een ziekenhuis.

Denoodzakelijke technische hulpte bieden op de 'long-stay-annexes',
geriatrische kliniek, verpleegafdelingen - kortom alle specialistisch te
bieden hulp in het kader van het bejaardencomplex  -  zou o.i. het meest
efficient kunnen verleend worden door een ambulant team van deskun-
digen, dat hierdoor meerdere bejaardencomplexen van hun diensten zou
kunnen voorzien. Zowel het coordinatie-team, ook wel opname-team ge-
naamd, als het ambulante team, dient o.i. landelijk gecoordineerd te
worden. Door deze coordinatie zal het mogelijk zijn plaatselijke bevin-
dingen te vergelijken met onderzoekingen elders, waardoor de zo ge-
wenste eenheid in opname-methodiek c.q. planning van bepaalde dien-
sten bereikt kan worden.

Als algemeen te aanvaarden uitgangspunten bij de opname-politiek
c.q. planning werd door ons ervoor gepleit dat:
- medische en sociale indicatie als gelijkwaardig erkend worden;
-  de bedrijfsvoering economisch verantwoord  moet  zijn;
- het klassensysteem in tehuizen een oplossing biedt voor de niet weg

te denken sociale stratificatie-verschillen;
- de arbeidersgroepering meer dan tot op heden opname-mogelijkhe-

den in verzorgingstehuizen dient te krijgen;
- om ghetto-vorming van de bejaarden te voorkomen er eenheid moet

zijn in intra- en extra-murale recreatie.

Deze uitgangspunten zullen naar onze overtuiging echter slechts op-
timaal gerealiseerd kunnen worden wanneer ieder een dusdanig pen-
sioen verwerft, dat hij de betreffende instituten c.q. hulpdiensten 'zelf'
kan honoreren.

c. HET INKOMENSVRAAGSTUK

Wij belandden aldus bij het vraagstuk der pensionering in het kader
van sociale verzekering. (De pendant van 'zelf'-honoreren is sociale
verzorging via de Algemene Bijstandswet, maar deze honorering  'door-
anderen' achten wij niet in overeenstemming met de waardigheid van
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de persoon.)
Bij de behandeling van deze materie zijn wij er van uitgegaan dat

de overheidsinvloed niet meer om principiele redenen afgewezen  kan
worden. Na onderzoek van de pensioensituatie in meerdere landen  kwa-
men wij totde conclusiedat naarmate de overheidsinvloed in een land gro-
ter is de (pensioen)voorzieningen voor de bejaarden beter zijn.

Onderpensioen willen wij, normatief gesteld, ver-
staan: 'de gerealiseerde mogelijkheid van de niet-
meer actieven om een zodanig beslag te leggen op
een deel van het geproduceerde goederenpakket, dat
zij in een zodanige welvaart blijven, alsof zij nog
actief zouden zijn'. Het recht op een dergelijkpen-
sioen ontlenen zij aan het feit, dat zij de grondslag
gelegd hebben voor de huidige welvaart. De plicht
die hier tegenover staat is, dat de actieve bevolking
deniet-meeractievebevolking evenwaardig laat de-
len in de welvaart.

Het  resultaat van deze gedachtengang kan - in onze dynamische  maat-
schappij  met zijn welvaartseconomie - slechts een w e l v a a r t v a s t
pensioen zijn, gestoeld opeisen van sociale rechtvaardig-
heid.

Bij de vraag hoe de middelen voor welvaartvaste pensioenen verkregen
moeten worden, stelden wij het op zich genomen irrelevant te vinden of
deze middelen via premie- of belastingheffing verkregen worden. Ge-
zien de Nederlandse situatie opteren wij echter voor premieheffing.
Nauw verwant met het vraagstuk der premisheffing is het vraagstuk
van fondsvorming (premie ten behoeve van priveverzekering) versus om-
slagstelsel (premie ten behoeve van sociale c.q. volksverzekering).
Wij achten p e n s i o e n e n in strijd met fondsvorming daar pensioeneninkomensspreiding bewerkstelligen, terwijl fondsvor-
m i n g  i n k o m e n s c o n c e n t r a t i e tot gevolg heeft.

Wij gingen hierna uitgebreid in op het pro en contra van fondsvor-
mings- of omslagstelsel.

Enkele belangrijke argumenten contra fondsvorming en pro omslag
achten  wij:
-  de  vraag of er bij verwerping  van het fondsyormingsstelspl voldoen-

de besparingen zullen blijven komen is noch positief, noch negatief
met zekerheid te beantwoorden. Wel zeker is, dat alleen additionele,
d.w.z. niet-noodzakelijke, investeringen slechts lasten naar de toe-
komst verschuiven. Deze stelling staat diametraal tegenover de me-
ming van vele fondsvormingsvoorstanders die menen dat ornslag de
lasten naar de toekomst verschuift;

- de zo noodzakelijk geachte besparingen hebben ook bij fondsvorming
een aflopend karakter, want nadat het fonds gevormd is vinden er
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geen netto-besparingen meer plaats;
- de zekerheid van de fondsen is maar zeer betrekkelijk: zij doet den-

ken aan de zekerheid die het bezit van goud gaf onder de gouden
standaard. Als de natuurlijke rente niet opgebracht wordt, verliezen
ook de fondsen hun waarde;

- de Staat kan bij een omslagstelsel als hoedster van het algemeen be-
lang veel grotere zekerheden geven dan de fondsen onder een kapi-
tallldekkingsstelsel;

- de voorstanders van fondsvorming gaan uit van een zuiver materia-
listischegedachtengang, daar zij in feite alleen pensioenrechten toe-
kennen aan diegenen die in staat geweest zijn vermogen te kweken.

Wij kwamen tenslotte tot de conclusie dat in een maatschappij die
gesteld is op persoonlijke verantwoordelijkheid, deze verantwoordelijk-
heid beloond wordt met een steeds minder-waard-worden van de bespa-
ringen (inflatie), terwijl anderzijds diezelfde maatschappij de inflatie
in de hand werkt o.i.v. reclame-technieken, afbetalingsstelsels e.d.

Wij vonden het daarom een algemeen belang dat pensioenaanspraken
gehonoreerd worden via ornslag, waardoor de geldontwaarding ontwe-
ken kan worden. Daar wij in de Nederlandse pensioenstructuur nog
overwegend fondsvormingsstelsel ontmoeten, hebben  wij ons hierna
afgevraagd hoe fondsvorming omgezet kan worden in omslag. Er zijn
hierbil twee methodes denkbaar, t.w.:
1.de directe methode: het voordeel hiervan isdat het arbeids-

verleden slechts eenmaal gereconstrueerd behoeft te worden; daarna
moeten de mutaties irtzake loonsveranderingen normaal bijgehouden
worden; een groot aanbod van vermogens van geliquideerde fondsen
doet zich hierbij niet voor, daar de fondsen normaal blijven bestaan.
Deze fondsen kunnen per bedrijfstakof onderneming een verlaging van
de omslagpremie veroorzaken, daarde renten van de fondsen  in  min-

dering gebracht kunnen worden op deomslagpremie. De in het verle-
den gebrachte offers kunnen aldus tot uiting blijven komen;

2. d e  ind i r ect e  m et hod e: het nadeel van deze methode is dat ge-
durende de gehele overgangsperiode van b.v.  40 jaar een dubbele ad-
ministratie gevoerd moet worden. Grote vermogens komen bij deze
methode vrij. Het is hierbij de grote vraag of dit vermogensaanbod  op
de kapitaalmarkt geplaatst kan worden.Daar gedurendede overgangs-
periode het pensioen gedeelteli jk gehonoreerd wordt uit omslag en ge-
deeltelijk  uit de geliquideerde fondsen, bli jft men gedurende heel deze
periode met een 'back-service' probleem zitten, zover het althans een
pensionering uit de fondsvorming betreft.

In het licht van bovenstaande kozen wij voor de directe methode,
waarbij wij de hoop uitspraken dat de werknemersvertegenwoordigers
in de bedrijfspensioenfondsen c.q. ondernemingspensioenfondsen hun
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invloed zouden uitoefenen om omslag te propageren. De stimulerende
invloed van de overheid zal hierbij ook niet gemist kunnen worden. De
door ons gewenste pensioen-situatie houdt een welvaartvast pensioen
in,  op 70% -basis van het in de actieve periode verdiende inkomen vol-
gens 'final-pay'-systeem voor allen.

Omzetting van de pensioensituatie in 1962 in de door ons gewenste
pensioensituatie bleek zowel een investerings- als consumptieprobleem
op te werpen. De actieve bevolking moet +1,5 miljard consumptie derven
ten behoeve van noodzakelijke investeringen en + 2,2 miljard aan con-
sumptie verschuiven naardeniet-meer actieve bevolking.  Een en ander
houdt in dat de omslagpremie 22% van het primaire inkomen moet zijn.
Op de primaire inkomens zou een gemiddelde extra-last van 17% ge-
bracht moeten worden, hetgeen neerkomt op een meer-arbeid per per-
soon per week van + 4J uur, exclusief de meer-arbeid van + 3 uur per
persoon per week die verricht moet worden om de noodza-kelijke in-
vesteringen mogelijk te maken. Uitgaande van de momentele pensioen-
situatie becijferden wij dat nodig zou zijn een totale extra last op het
primaire inkomen van + 1290 ofwel een meer-arbeid van + 51 uur per
week per productieve persoon.  Wij  zijn  er ons van bewust  dat  een der-
gelijk voorstel bij velen op verzet zal stuiten, omdat zij ofwel hun eigen
belang nog niet goed onderkennen, ofwel omdat zij te weinig sociale
bewogenheid bezitten. In verband hiermede hebben wij nagegaan hoe
het met de huidige pensioensituatie in Nederland gesteld is.

Wij kwamen hierbij tot de volgende conclusie:
- + 50% van de bejaarden heeft onvoldoende inkomens;
-  + 25% van de,bejaarden heeft labiele inkomens, d.w.z. zij kunnen n6ch

voldoende, noch onvoldoende genoemd worden;
- + 25% van de bejaarden heeft voldoende inkomens.

Rekening houdende met het gezonde eigen belang hebben wij vervol-
gens de toekomstige pensioensituatie aan de hand van de huidige pen-
Sioenmaatstaven berekend, waarbij wij tot het volgende resultaat kwa-
men:
- i 1/3 deel van de bejaarden zal onvoldoende pensioen bezitten
- + 1/3 deel van de bejaarden zal een labiel pensioen bezitten.
- + 1/3 deel van de bejaarden zal voldoende pensioen bezitten.

Denkende aande toekomstige 4-daagse werkweek komt  5* uur  meer-
werken per week, om deze pensioensituatie in de door ons gewenste
pensioensituatie te doen omslaan, ons niet als onmogelijk voor.

Tenslotte hebben wij, bij de bespreking van de inkomenssituatie van
de bejaarden, een lans gebroken voor die bejaarden die naar een bejaar-
dencomplex moeten verhuizen, maardatniet kunnen betalen. Wij kunnen
hen o.i. helpen via de z.g. geobjectiveerde methode. Deze methode komt
neeroppersoonlijke hulp, zonderpersoonlijkonderzoek.Indeze methode
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neemt men n.1. met de gegevens van de belastingdiensten genoegen.  Deze
methode willen wij echter slechts gebruiken als overgangsregeling naar
een volksverzekering; deomslagpremie voor een dergelijke verzekering
berekenden wij op 0,13% van het primaire inkomen.

Wij zijn ons er overigens van bewust dat voor een dergelijke hulp-
verlening, c.q. omzetting van de huidige pensioenstructuur een menta-
liteitsombuiging in bepaalde lagen der bevolking vereist zal zijn.

D. HET SOCIAAL WELBEVINDEN

Vervolgens hebben wij een studie gemaakt van het derde facet dat

wij   bij de bejaarden als probleem onderkenden, te weten  het ' sociaal
welbevinden' der bejaarden.

De volgende aspecten onderzochten  wij:
a. de arbeid;
b. de tijdsbesteding;
c. het 'sociaal welzijn'.

a.Het arbeidsaspect
Vooreerst hebben wij ons afgevraagd  wat  men met arbeid beoogt.  Wi j

kwamen bij de beantwoording van deze vraag tot de conclusie, dat de ar-
beid ons enerzijds middelen verschaft om onze behoefte te bevredigen,
terwijl anderzijds door de arbeid voorkomen kan worden, dat men so-
ciaal geisoleerd raakt.

De arbeidssituatie zelf bleek bepaald te zijn door factoren van zowel
individuele als sociale aard.

Als individuele factoren onderkenden  wi j:
- de vrijheid om zelf beslissingen te kunnen nemen;
- psycho-somatische elementen;
- de mentale houding;
- de eisen die de functie zelf stelt.

Sociale factoren bleken bepaald te zijn door:
- conjuncturele elennenten;
- maatschappelijke vooroordelen, tot uiting komend in leeftijdsbarrie-
res.

De  arbeidssituatie is voor de oudere werknemer  in het algemeen niet
aantrekkelijk te noemen. Het pensioen wordt daarom eerder - mits

men voldoende inkomen houdt en sociaal niet geisoleerd raakt - aan-
gevoeld als een pensioenrecht dan als een pensioendwang.

Om deze arbeidssituatie te verbeteren raadden  wij  aan:
1. laat de leeftijdsbarrieres vallen, beslis slechts op persoonlijke be-

kwaamheid, onafhankelijk van leeftijd;
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2. reserveer geschikte werkzaamheden voor oudere werk:nemers.

Wat de pensioenvoorbereiding betreft, moesten wij constateren dat
deze voorbereiding in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Het
weinige dat gedaan wordt, staat  in het teken  van  de a.s. financiele zor-
gen van de gepensioneerde. In verband hiermee pleitten wij voor een
nationaal centraal orgaan, dat op dit terrein als research-centrum zal
optreden om zodoende op langere termijn een bepaalde ervaring te  ver-
krijgen, van waaruit weer richtlijnen opgesteld kunnen worden. Deze
pensioenvoorbereiding zal o.i. als basisgegeven moeten uitgaan van de
idee dat 'arbeid' en 'zinvol bestaan' n i e t identiek  zijn.

Na elke pensioenvoorbereiding volgt onherroepelijk de pensionering
zelf, waarbij het vraagstuk der pensioneringsgrens opgeroepen wordt.

Wij kwamen tot de conclusie dat deze grens bepaald is door zowel
algemene als individuele factoren.

Als algemene factoren werden onderkend:
1. sociaal-politieke factoren;
2. demografische factoren;
3. economische factoren.

ad 1.

Naar gelang de welvaartsstaat meer tendeert naar een economie  van
de overvloed, zal er een tendens zijn om de pensioneringsgrens te la-
ten dalen.

ad 2.

Bij uitbreidende bevolking zal door een groter aanbod van arbeids-
krachten de pensioneringsgrens de neiging hebben om te dalen;  bij een
inkrimpende bevolking daarentegen treedt een pensioengrensverhogen-
de tendens op.

ad 3.

Hier onderscheiden wij:
- macro-economische ofwel conjuncturele factoren;

deflatie zal pensioengrens-verlagend werken;
inflatie daarentegen werkt verhogend.- micro-economische ofwel bedrijfs-economische factoren.
Afhankelijk van de grote of kleine vraag naar arbeid, uitgeoefend
door het bedrijf, zal de pensioengrens verhoogd of verlaagd worden.

Individuele factoren bleken factoren te zijn van:
1.   fysische  aard;
2. psychische aard.
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ad 1.

Afhankelijk van een goede of minder goede gezondheid, zal men de
neiging hebben de pensioneringsgrens te verhogen resp. te verlagen.

Overigens bleken de medische factoren ondergeschikt aan de econo-
mische factoren.
ad 2.

Afhankelijk van de mentale instelling t.o.v. de arbeid zal individueel
een bepaalde pensioneringsgrens nagestreefd worden;hoe meer arbeids-
gebonden, des te hoger deze grens gelegd zal worden.

Voor de bepaling van de pensioneringsgrens zijn twee methodes be-
kend, te weten:
1. flexibele pensionering;
2. vaste pensionering.

ad 1.

Bij de flexibele pensionering bleken de individuele factoren van door-
slaggevende aard te zijn, terwijl de algemene factoren slechts mede-
bepalend blijken te zijn, in zoverre deze betrekking hebben op de in-
flatie.

ad 2.

Bij een vaste pensioneringsgrens spelen de individuele factoren in
het algemeen geen rol; de algemene factoren geven de doorslag. Het
voordeel van de vaste pensionering achten wij de grote arbeidszeker-
heid die deze methode biedt.

Wij  stelden  in dit verband  voor:
a. om reden van arbeidszekerheid moet bij schaarse werkgelegenheid

een vaste pensioneringsgrens getrokken worden;
b. bij overvloedige werkgelegenheid kan een flexibele grens uitgangs-

punt zijn.
De vraag of er schaarseofovervloedige werkgelegenheid is, zal be-
drijfstaksgewijze beoordeeld moeten worden. Op departementaal ni-
veau zal deze beoordeling gevolgd dienen te worden, zodat zonodig
ingegrepen kan worden.

Het blijven doorwerken, nadat depensioneringsgrens bereikt is, bleek
slechts door een klein deel der bejaarden te geschieden. In totaal werkt
slechts + 3% der actieve bevolkingsgroep.

Het aanbod van arbeid door die bejaarden die op zich genomen niet
meer werkten, maar wel opnieuw wensten te gaan werken, bleek voor  het
overgrote deel uitgeoefend te worden om financiele motieven; slechts een
klein aantal wenst te blijven doorwerken om redenen van persoonlijke
voorkeur naar arbeid. Deze soort arbeid is echter meestal geconditio-
neerd licht werk. Zij kan zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid als
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zij te lang voortgezet wordt.
Geziende te verwachten gunstiger pensioensituatie menen  wij dat  het

aanbod van reeds gepensioneerde arbeidskrachten zal teruglopen;
slechts de vraag van gepensioneerden naar zinvolle tijdsbesteding zal
blijven.

b. Hettijdsbestedingsaspect
Bij onze studie inzake de tijdsbesteding van bejaarden  zijn wij ervan

uitgegaan dat deze tijdsbesteding ligt tussen volstrekte in-activiteit  en
een zeer veelvormige creativiteit.

Kenmerkende algemene factoren van de (vrije-)tijdsbesteding zijn:
- de anti-these t.0.V. arbeid;
- het spelelement;
- een zekere blijheid;
- een minimum aan rol-verplichtingen c.q. grote vrijheid;
- het cultuurpatroon.

Ook persoonlijke factoren spelen bij de tijdsbesteding een rol:
- geslacht;
- leeftijd;
- persoonlijke interesse;
- plaats op de sociale ladder.

Als momenteel kenmerk van de tijdsbesteding constateerden wij de
grote passiviteit, in de hand gewerkt door de verzakelijking van de
tijdsbesteding (show-business). De problematiek van de tijdsbesteding
der bejaarden hebben wij vervolgens geanalyseerd zowel vanuit het oog-
punt van de maatschappij, als vanuit de visie van de bejaarden zelf.

De maatschappelijke problematiek der tijdsbesteding wordt manifest
in een maatschappij die gekenmerkt is door een welvaartseconomie,
omdat de arbeid in een dergelijke maatschappij  als  het enig maatschap-
pelijk zinvolle wordt gezien. Deze maatschappelijke problematiek klemt
in zo'n maatschappij deste meer, omdat  men daar hoe langer  hoe  meer
met vrije tijd geconfronteerd wordt.

De oplossing moet daar o.i. primair gezocht worden in een menta-
liteitsverandering, in dier voege, dat de arbeid niet meer alleen als
'enig zinvol' beschouwd wordt. Voor het overgrote deel der bejaarden
vormt de tijdsbesteding overigens geen problematische kwestie: plm.
90% neemt in volle vrijheid aan het maatschappelijk verkeer deel. Zij
voelt zich daar wel bij!

De resterende 10% hebben wij onderverdeeld in drie groepen:
- arbeidsgei8entificeerden;
- de chronisch zieken;
- de 'psychisch ongrijpbaren'.
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Voor de arbeidsgeidentificeerden kwamen als oplossingen naar voren
de bejaardensocieteiten en de hobby-werkplaatsen, terwijl de chronisch
zieken een oplossing kunnen vinden in het welfare-werk.

Een oplossing voor de 'psychisch ongrijpbaren' vereist naar onze
mening veel deskundig inzicht; voor deze groep achten wij daarom de
introductie van een groepswerker aan te bevelen.

Op het terrein der tijdsbesteding blijken talloze organisaties werk-
zaam te zijn. Wij stoten hier op het vraagstuk van de georganiseerde
tijdsbesteding. Uitgangspunten van deze georganiseerde tijdsbesteding
dienen o.i. te zijn:
- alleen voor hen waarvoor de tijdsbesteding problematisch is dient

eventueel georganiseerd te worden;
- de tijdsbestedingsorganisatie dient terdege rekening te houden met

het milieu- en cultuurpatroon van hen waarvoor tijdsbesteding ge-
organiseerd wordt;

- de bejaarden zelf hebben hier een grote taak; zij staan immers het
dichtst bij de betrokkenen.

De georganiseerde tijdsbesteding komt o.a. tot uiting in:
- bejaarden-societeiten
- bejaarden-gymnastiek
- lectuurvoorziening
- bejaarden-werkplaatsen.

De betekenis van de bejaarden-societeiten zal naar onze mening in
de toekomst afnemen, omdat, naarmate het pensioen groter wordt, de
tijdsbesteding meer in het algemeen geldende maatschappelijke ver-
keer gezocht zal worden. Het welfare-werk daarentegen achten wij voor
grote uitgroei vatbaar, omdat dit grote mogelijkheden biedt zowel aan
de chronisch zieken als mobiele bejaarden die, los van de arbeids-
sfeer, hierin een hobby kunnen ontwikkelen. De bejaarden-werkplaarsen
zullen om dezelfde reden als aangevoerd bij de bejaarden-societeiten,
ook aan betekenis inboeten.

In verband met de georganiseerde tijdsbesteding hielden wij tenslotte
een pleidooi voor de eerbiediging van de privacy van de bejaarden.

Als algemene oplossing van de tijdsbestedingsproblematiek achten
Wij noodzakelijk:
- erkenning van het feit dat passief-zijn ook zinvol kan zijn;
- goede pensioenvoorbereiding;
- vroegtijdige hobby-ontwikkeling.

c. Het aspect van het sociaal welzijn
Onder sociaal welzijn verstonden wij 'die toestand, waarin het de

bejaarden mogelijk gemaakt is zich onder invloed van maatschappe-
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lijke voorzieningen gelukkig te voelen' . Met deze voorzieningen heb-
ben wij de werkterreinen gezondheidszorg, maatschappelijk werk en
cultureel werk voor ogen. Speciaal de gezondheidszorg en het maat-
schappelijk werk zijn volgens ons van belang voor de bejaarden. Toen
wij deze beide werksoorten ten opzichte van elkaar trachtten af te ba-
kenen, kwamen Wij tot de bevinding dat het zeker in het belang van de
bejaarden zou zijn als erkend werd, dat de begrippen 'bijzonder maat-
schappelijk werk' en 'geestelijke volksgezondheid' identiek zijn. In ver-
band hiermee stelden wij een fase-gewijze samenvoeging van beide
terreinen voor.

Na aldus het maatschappeli jk werk t.o.v. de volksgezondheid begrensd
te hebben, stelden wij de oorsprong van het maatschappelijk werk aan
de orde. Wij concludeerden dat het maatschappelijk werk veelal geent
was opdepastorale zorg, maar dat  het zich hierin t.o.v. deze pastorale
zorg verzelfstandigd had, doordat het maatschappelijk een erkende func-
tie in het kader van de welzijnszorg was geworden. In verband hiermee
hebben wij betoogd dat pastorale zorg en maatschappelijk werk in ne-
venschikkend verband t.o.v. elkaar moeten gaan staan.

Maatschappelijk werk dat een eigen functie heeft verworven in het
maatschappelijk gebeuren, kan deze functie tot op heden slechts waar-
maken vanuit bepaalde instituten. Wij hebben ons hierna bezonnen op
de vraag of deze instituten vanuit het particulier initiatief of vanuit de
overheidssfeer gepousseerd moeten worden. Met behulp van het func-
tionele subsidiariteitsprincipe, concludeerden wij dat het maatschap-
pelijk werk bij voorkeur vanuit het particulier initiatief gericht moet
worden, terwijl de maatschappelijke zorg, zijnde de stoffelijke hulp-
verlening, door de overheid behartigd moet worden.

Wij benadrukken echter dat het particulier initiatief dit maatschap-
pelijk werk slechts kan behartigen, indien - naar analogie van het bij-
zonderonderwijs - deze werksoort voor 100% gesubsidieerd wordt.  Al-
leen op deze wijze zal het mogelijk zijn zich permanent te verzekeren
van de mogelijkheid om deskundige krachten aan te trekken. Deze des-
kundigheid achten wij een onmisbare vereiste, omdat, naar wij menen,
alle terreinen van de algemene welzijnszorg zich slechts kunnen  hand-
haven c.q. harmonisch kunnen uitgroeien, indien een en ander geschiedt
door en onder leiding van terzake kundigen.

Bij de uitvoering van het maatschappelijk werk is deze eis van des-
kundigheid helaas nog geen communis opinio. Drie categorieon, te we-
ten: de vrijwilligers, de besturen  en de beroepskrachten, bewegen zich
op dit terrein. Wij hebben getracht tot een functie-afbakening tussen
deze drie groeperingen te komen. Wij kwamen hierbij tot de conclusie
dat de vrijwilligers een belangrijke mogelijkheid tot ontplooiYng in So-
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ciaal opbouwwerk hebben, mits zij leiding van beroepskrachten aan-
vaarden. De besturen hebben naar onze mening eveneens nog een taak
in het sociaal opbouwwerk, maar deze taak zal steeds minder inhoud
krijgen, afhankelijk van het meer mondig worden der beroepskrach-
ten. De beroepskracht tenslotte zagen wij tenderen in de richting van
de beoefenaren der beedigde vrije beroepen. Als voorwaarde om deze
tendens te verwezenlijken achten wij noodzakelijk een titelbescherming,
eventueel neergelegd in een wet op het maatschappelijk werk. Bij deze
titelbeschermingzalde inhoudder functievan het maatschappelijk werk
nauwkeurig bepaald dienen te zijn; reden waarom wij in een apart over-
zicht gepoogd hebben deze functie te verduidelijken.

Vervolgens stelden wij aan deorde het reactiverings-vraagstuk. Deze
reactivering achten wij daarom zo belangrijk, omdat hierin bijna alle
terreinen van welzijnszorg, welke van belang zijn voor de bejaarden,
samenkomen.

Wij bespraken in verband hiermee zowel de remobilisatie als reinte-
gratie, en wij kwamen hierbij tot de conclusie dat het aanbeveling ver-
dient de invloed van de medische sector minder te accentueren en daar-
tegen de maatschappelijk-werksector resp. pedagogische sector meer

te waarderen resp. te pousseren.
De voorzieningt.b.v. de bejaarden - die zowel in als buiten de onder-

scheiden bejaarden-instituten verblijven - zijn vervolgens door ons aan
een nadere beschouwing onderworpen. Deze voorzieningen betitelden  wij
als 'categoriaal bejaardenwerk'. Wij bepleitten dat dit werk zou uitge-
voerd worden 0.1.v. een team bestaande uit geriater/medicus, geronto-

loog/socioloog, psycholoog/psychiater, gerontologisch geschoold maat-
schappelijk werk(st)er benevens een organisatie-deskundige. De leden
van dit team werken samen in z.g. regionale bureaus, welke landelijk
gebundeld worden in een nationaal bureau. De verantwoordelijkheid voor
de aanstelling van de teamleden zagen wij bij voorkeur gebeuren door
eigen beroeps-organisaties.

Tenslotte hebben wij de veelheid van organisaties die werken of me-
nen te werken t.b.v. bejaarden onder de loupe genomen. Wij kwamen
hierbij tot de conclusie dat een herstructurering van dit organisatie-

wezen hoogst gewenst is. In verband hiermee deden wij een voorstel
om tot herstructurering te komen. Het kernpunt van dit voorstel was
hierin gelegen dat het zwaartepunt van deze organisaties slechts gele-
gen kan zijn op regionaal niveau, omdat alleen op dit niveau de organi-
satie nog zo dicht bij de mens in nood staat, dat een werkelijk begrip
voor deze nood verondersteld mag worden.
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SUMMARY*)

This study, which began in 1961, is based on an enquiry held in the
municipality of Roosendaal and Nispen among 3,044 people of whom
2,643 were over the age of 65. When analysing the data that were col-
lected we found that three problems required special attention, viz.:

- the housing situation
-incomes
-  availability of jobs, or in a given case  ways to spend leisure  (or  just

time) in the framework of the social well-being of the aged person.

A. THE ENQUIRY

When investigating the housing situation a distinction was made be-
tween the demand for houses or boarding homes for the aged as the
case may be and the demand for nursing institutions. It was found that
of the total group covered  by our investigation  1 /3 expressed a direct
demand for a change of housing, namely 26% wanted a house of the kind
that is specially built for aged people, 4% wished to live in a boarding
home while 1*% wanted to be admitted  into a nursing home. These facts
pointed to a widely-spread feeling of dissatisfaction prevalent among
the aged with regard to their present housing situation.

When analysing the demand for houses, respectively homes for the
aged we have noticed a number of conscious as well as a number of un-
conscious motives; it appeared that the conscious motives behind the
demand for houses specially built for the aged were of a preventive
nature for the most part. The motives behind the demand for boarding
houses for the aged were rather connected with the desire to be looked
after and provided for. Among the unconscious motives the level of in-
come of the aged person was found to exert influence on every kind of
demand, the higher the level of income the greater the demand. It be-
came apparent that the measure of social integration also played a part
in the demand for housing for the aged; the higher the degree of inte-
gration, the smaller the demand. Another factor which appeared to in-

*) Vert.: P. van de Bilt / Drs. J.H. Verhagen
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fluence the demand was the cultural level of the group; a high cultural
level resulted in an increase in the demand for boarding homes for the
aged. A Apecial factor, finally, that was found to induce the aged person
to express a demand for a house specially built for the elderly was the
fact that in such a house the aged person expects to find the specific
features needed by an aged person, such as help which is given auto-
matically whenever this would be necessary. Taking the  line that  in the
future the income situation of the elderly will improve, while at the
same time the degree of spontaneous help provided will decrease as a
result of the fact that society is becoming more materialistic, and at
the same time taking into account that the cultural level of the popula-
tion will in general go up, we came to the conclusion that the demand
for houses specially built for the elderly, respectively boarding homes
for the aged, will show an increase rather than a decrease.

When examiningthedemand fornursing facilities, themarried couples
appeared to present the biggest problem. On the one hand there is the
problem of where the marriage partner who is not in need of nursing
should stay, while on the other hand there is the problem of caring for
a married couple as a married couple taking the line that it is reason-
able for marriage partners to stay together as long as possible.

Satisfying the demand for houses respectively boarding homes for
the aged, could speed up the solution of the housing shortage problem,
considering the fact that 65% of those looking  for a house specially built
for the aged and 50% of those looking for a boarding home were found
to be persons living alone. The houses that eventually would become
available this way form a normal part of the national housing pool.

The fact that the demand for houses specially built for the aged or
boarding homes for the aged appeared to be strongly influenced by the
level of income wasoneof the reasons whythis aspect of the matter under
study was further investigated. The tables composed by us confirm the
well-known phenomenon that the higher a person has climbed the social
ladder the higher his income.

The financially weakest groups of elderly people appeared to be:
- the small independent tradesmen (artisans)
- the non-managerial staff (office-clerks)
- the unskilled labourers.
In a breakdown according to civilian status we found that 44*% of the

married couples, 76.3% of the single men and as many as 80.4% of the
single woman were actually living in financial distress. This generally
weak financial position of the aged led us to investigate the reliabiliry
of  the data given  by the elderly. It turned out that  1.4% of the people
surveyed had furnished data which would have resulted in making them
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eligible for assistance under the National Assistance Act, without being
entitled to it. 1.3% of these concernedthedemand by married couples for
special houses for the aged while 1/10% concerned the demand for board-
ing  homes  for  the  aged. The figure  of 1.4% should be considered as
being rather liberal in view of the fact that the false statements had a
bearing on the direct as well as on the indirect demand. Indeed it be-
came apparent in our investigation that the more direct the demand
the truer the statements made by the group surveyed will be. In view
ofthe comparatively small amount of false information that was given
we made a plea for treating aged people that apply for assistance in an
impersonal way. To justify our view we put forward the economic ar-
gument that the cost to discover the malversations is not covered by
the resultant saving in general assistance funds. At the same time we
stressed the social consideration, which in our opinion is more impor-
tant, viz. that to be subjected to a personal means test  is a rather pain-
ful experience for alrnost every applicant. In our opinion such a per-
sonal investigation could very well be substituted by taking tax return
data as a satisfactory indication for the purpose of deciding whether
or not the applicant qualifies for assistance. This, however, does not
mean that we consider the National Assistance  Act as being the correct
solution to the problems of the aged as a group,  even if Inland Revenue
data are accepted as a measuring stick. The financial incapability so
generally present among the aged should, in our view, not have to be
fought with the individualising National Assistance Act. The pensions
to be created should be high enough for a person to enable him to live
without financial worries and in accordance with the standard of living
enjoyedduring his or her activeperiod in life. At present some ofthe aged
supplement their pensions which are too small by continuing to work
after retirement.

This of course confronted us with the demand of the aged for em-
ployment. Closer investigation brought to light that 4.19 of the aged
men kept on working after their retirement. It should be mentioned
that this percentage applies to married aged people only, representing
10.1% of this group. It turned out that these people mostly belonged
to the better paid professional groups and included those categories of
people that could decide for themselves just how long they kept on work-
ing, viz. the independent professional people. As far as the women are
concernedit appeared that only the single women kept working, viz.15%
of that group or 6% of the woman surveyed.  With the men the motive for
continuing to work was found  to  be the desire to do creative work while
the women - think oftheirdistressing financial circumstances - earning
additional income was the decisive factor.

An enquiry held among those people who, while no longer working,
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still wishedto work revealed the following: 30.1% of all the men and 7%
of the women surveyed (= 17.3% of the single women) still exerted a
demand for work.  We inferred from this that the demand for work
mainly comes from the men. The driving motive behind this demand
was forthe married men increase of income while the single men were
rather looking for ways to be creatively occupied. The women's motive,
as was the case with the married men still actively employed, Was the
desireto increase their incomes. As in the future this motive will be-
come less compelling we may expect that the demand for work will
evolve into a demand for meaningful and sensible spending of time.
The ensuing investigation into the ways time is spent, brought to light
the following:

Thetime spendingpattern ofmen and women is very much alike.  Any
differences there are tend to be smaller as men and women have had a
better education. The better educated categories have a wider scope of
interests than the less well-educated old age pensioners. The former
remain moreintensivelyoccupied well intoa very advanced age,although,
the older people get, the smaller the differences in the time spending
pattern. The husband's views appeared to be more or less the deciding
factor affecting the time spending pattern of his wife. The woman in
turn functions as a stimulus inducing her husband to aCtivity.

When comparingthe allochtonic with the autochtonic aged it appeared
that the allochtonic group had a greater variety of interests than the
autochtonic group.  We drew the following general conclusions:
1. Generally speaking, the time spending pattern of the aged population

must be defined as poor in cultural elements.
2. The decisive factor determining this time spending pattern is the

schooling formerly enjoyed by the aged person.

Havingthus defined the problematic facets of old age, brought to light
by our enquiry,  we have dealt with each of them in separate chapters.

B. THE HOUSING PROBLEM

Although it is generally acknowledged that accomodation in common
halls is a thing that belongs to the past,  it is nevertheless a fact that in
the Netherlands this ·system is still frequently found. To solve this
problem in con formity with the propositions of the International Geron-
tological Association made at its Congress in Copenhagen in 1963 it
will be ofthe utmost importance to take into account the wants  and  wish-
es of the aged themselves. One of the purposes of this investigation
has been to make a contribution to achieve this end.

With regard to the houses specially designed for the aged we arrived,
in chapter  1,  at the conclusion  that  the  aged want central provisions  to
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constitute a feature of these houses. Unfortunately their expectations
have hardly been fulfilled anywhere. In building circles in this country
and among many committees the idea is still prevalent that houses
destined for the aged are just regular houses, only smaller and  that
they should be rather well-appointed. That there exist other require-
ments beside these as e.g. dispensing of hot meals if necessary, a
central auxiliary domestic service, nursing arrangements and similar
provisions is, alas, a proposition still unknown to many and which would
rather not be considered at all as 'it would cost too much anyhow'.

In order to enforce certain obligations in this regard on the committees
concerned and responsible in this regard, we put forward the idea that
this type of houses be brought under the provisions of the Aged People's
Housing Act. As a result it would no longer be possible to speak of
houses for the aged, in the case of houses that are built on a smaller
scale than regular ones. Only those houses specifically built for the
aged and which possess the required features may then be called houses
for the aged. We consider it of importance that before any plans are
drawn up a local investigation should be held, as circumstances may
vary from one place to another.  In the cities e.g. there are more single
aged women than in the country. In view of the fact that our investiga-
tion revealed that single women exert a demand for houses specially
built for the aged that is 4 times as great as the demand exerted by
single men, it follows that in comparison more houses for the elderly
should be built in the cities than in the country. Our investigation also
showed that the demand for this type of house exerted by married
couples and single per#ons coincided with their respective percentages
in the total population. If it were found that these ratios possess
general validity we would then have an easy clue for planning the housing
facilities for the aged.

With regard to the demand for aged people's boarding homes it was
feund that the ratio ofdemand between married couples and single people
was 1 : 7. This clearly shows that in planning boarding homes the living
accomodation required for married couples should be borne in mind
Detter than has been the case up to now.

As to the financing of the different kinds of accomodation we pleaded
for a separate arrangement to be made by the State. The nature of the
subsidies to be granted should be  such that the rents remain below the
cost price level.  As a result it would become an attractive idea for the
elderly to exchange their present houses, which are USUally too  big  for
them, for smaller accomodation. This would also contribute to ease the
housing situation. The need for this kind of subsidy has been defended
by us by making an appeal for social justice in view of the unfavourable
financial situation in which the majority of the elderly people find them-
selves. Of course, as soon as the aged receive pensions which enable
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them to pay for everything they need, this subsidy will no longer be
necessary. To stress the dignity of the individual we would prefer to
see the subsidies for aged people's boarding homes coupled to the
number of beds becoming available rather than to the aged persons
themselves. The aged people's boarding homes should, as we see it,
develop into institutions housed in blocks of buildings where the elderly
people can live, can be taken care of and can be nursed should the
need arise. Such'an institution with a 300-bed capacity should be realized
for every region of some 25,000 inhabitants. Each of these regions
should have a certain number of welfare centres staffed with a welfare
worker having received gerontological training (e.g. 1 welfare worker
for every 8,000 people). The task of these centres is to be of an advi-
sory and referring nature; they are to be co-ordinated in a central
executive organization led by a team which decides about the admit-
tance ofthe  aged  to the institution  or  as  the  case  may  be  to the special
houses for the aged under the jurisdiction of the institution. Such a
team should in our view consist of a physician specializing in geria-
trics, a sociologist who is at the same time a gerontologist, and a psy-
chiatrist/psychologist. The institution itselfwould comprise a boarding
home with long-stay annexes for rehabilitational therapy of the chro-
nically ill as  well  as the mentally  ill, a department where the  aged can
be attended to and a hospital department divided into an open and a
Closed section. The institutes that would have to go with this are a
service centre, a hospital for outpatients, a geriatric clinic with po-
liclinical facilities - preferably in a wing of the institution - an inter-
mediate department, likewise in a wing of the institution and a se-
parate geriatric ward installed in a separate wing of the hospital. It
would appear to us that the technical help required at the long-stay
annexes, the geriatrical clinic, the nursing departments, in short all
specialized help to be given in connection with the services available
in the institution could  -  in our  view  - be supplied  in the most efficient
manner by an ambulatory team of experts who could serve several
of these residential institutions for the elderly.

The activities ofthe co-ordinating teams also called admission teams
and of the ambulatory service teams should be co-ordinated  on a country
wide basis. This will make it possible to compare local findings  with  the
results ofinvestigations elsewhere so that a common policy with regard
to admission methods or as the case may be planning of certain specific
services can be developed.We pleaded for the recognition ofthe following
starting-points which should govern the policy of admission or planning
as the case may be:

-  Medical as well as social indication should be recognized as carrying
equal weight.

- The management should be economically justified.
- The class system offers a solution for the inevitable consequences
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which result from the differences in social stratification, whether
we want to recognize these or not.

- Working-class people should be given more possibilities for being
admitted into these institutions where they can be caredfor.

-  In order to avoid "ghetto" - formation there should  be no distinction
made in providing recreational facilities for the elderly inside the in-
stitutions and those outside.

These points of departure, however, can only then be fully realized
in our view when everybody receives a retirement pension that  is  suf-
ficiently large to pay for the services provided by the institutions in
question  out of their "own means".

C. THE INCOME PROBLEM

We then came to the problem of pensioning in the framework of So-
cial Insurance. We would like to mention here that the counterpart of
paying out of one's own resources is Social Assistance through the
General Assistance Act, something wedo not approve of as we consider
this way of having one's obligations  paid  for  as not being in conformity
with human dignity.

When dealing withthis matter we started from the principle that State
influence can no longer be rejected on fundamental grounds. After sur-
veying the pensioning situation  as it exists in several countries  we  ar-
rived at the conclusion that the greater the influence of the State in a
country the better the provisions for the aged.

We would define the meaning of retirement pensions as follows:
Retirement pensions constitute the possibility for
the no longer actively employed to secure for them-
selves that part of the National Productthat will en-
able them to continue living at the same standard of
livingas if they were still activelyemployed.

The right to such a pension is derived from the fact that it is they
who have paved the way for present prosperity. The corresponding duty
for the part of the population  that is actively employed  is  to  give  the no
longer active part ofthe population an equal share  in this prosperity.  If
this line ofthought is followed through, the result  in our affluent society
can only be a pension that is related to the standard  of life  of the moment
and based on the principle of social justice. With regard  to the question
where the money is  to come  from  to pay for these pensions, which  are
periodically adjusted to remain in accordance with the changing standard
of living, we found it immaterial whether the money will be raised
through the payment ofpremiums or would come from general tax funds.
Keeping into account the specific circumstances here  in the Netherlands
we would, however, decide in favour of a contributory system. Closely
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connected with the charging of premiums is the question whether we
should adopt the system of formation of funds (premiums paid on be-
half of private insurance policies) or the apportioning system in which
premiuni payments are made on behalf of the insurance of the whole
population. We are of an opinion  that the idea of 'pensions' is in conflict
with the ideas of formation of funds because pensions cause a spreadof income whereas formation of funds results in concentration of in-
come.  After this the pros and cons of the formation of funds and the
apportioning system have been considered in detail. Some important
arguments that can be raised against the formation of a fund and in
favour of the apportioning system are in our view the following:
- It is quite impossible to give either a positive or a negative answer

to the question whether sufficient savings will always be forthcoming
in the case the fund formation system is adopted.  It is certain though
that it iS only the additional, i.e. unnecessary investments that shift
the burden to the future. This proposition is diametrically opposed
to the opinion of many advocates of the fund formation system who
are 6f an opinion that the apportioning system shifts the burden to
the future.

- The savings judged to be so necessary are of a terminable nature,
also in the case of the formation of funds, because once the required
fund has been formed net-savings are no lorlger realized.

- The security given by funds is only of a very relative nature; it re-
minds us of the security given by the possession of gold under the
gold standard. Ifthe interest is not earned the funds lose their value.

-  In the apportioning system the State as guardian of the public interest
can furnish better and more reliable guarantees than those given by
a capital coverage system.

- The advocates of the formation of funds start from the purely ma-
terialistic principle that pension rights should be given only to those
persons who have been able to build up capital.
We finally came to the conclusion that a society based on personal

responsibility, as our society is, rewards this responsibility by a pro-
gressivedepreciation of the savings made, while at the same time that
society promotes inflation e.g. by advertising techniques, deferred
payment schemes and so on.

Wethereforethought ittobe in the public interest that pension rights
should be honoured through the apportioning system, thus avoiding
currencydevaluation. As the pensioning set-up here in the Netherlands
is still for the greaterpart based on fund forming systems  we have gone
into the possibilities that exist for turning them into the apportioning
system. Two methods merit consideration in this respect:
1.The direct method

This method hasthe advantage that the history of a person's working
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life need only be reconstructed once; this done Only the mutations in
salary have to be recorded. There will be no large supply of capital
coming forward as a result of the liquidation of funds, as these funds
would continue to exist. These funds could mean that in certain bran-
ches of industry or in certain firms lower apportioning premiums
would have to be paid, as the interests of the funds could be deducted
from the apportioning premiums. In this Way the financial sacrifices
made in the past would not lose their value.
2.The indirect method

The disadvantage connected with this method lies in the fact that it
would be necessary to keep double records during a transition period
of e.g. some 40 years. By this method large amounts of capital would
be forthcoming of which we doubt whether they could be placed in the
capital market. In view of the fact that during the transition period
pensions will be paid partly by the apportioning system and partly from
the liquidated funds there remains the problem of back-service through-
out this period, at least  in so far as a pensioning from the fund forming
system is concerned.

In view of the above we opted for the direct method, while at the
same time we expressed the hope that representatives of the employees
in the staff pension funds should exert their influence by propagating
the apportioning system.  Also the stimulating influence of the Govern-
ment will no doubt prove indispensable in this regard.

The adoption of our recommendations would mean retirement pensions
for all which should increase in proportion to the average increase in
prosperity. and which would amount  to  70%  of a person' s income  in  his
active period on the final-pay system.

Converting the pensioning situation  in  1962  into a pensioning system
as advocated by us appeared to present an investment as well as a
consumption problem. It would mean that the active part of our popu-
lation would have to forego about 1500 million guilders in consumptive
purchasing power to make the necessary investments while on top of
that some 2200 million guilders worth of purchasing power would have
to be transferred to the no longer active part of the population. This
would result in an apportioning premium equal to 22% of primary in-
come. The primary incomes of 1962 would be taxed an average additio-
nal 17%. This would amount practically to a working week which would
be  longer  by  4 6 hours per person. An extra 3 hours' work would  be
required in addition from each person in order to make it possible for
the necessary investments to be made. Starting from the present pen-
sion situation we figured Out that it would be necessary to charge the
primary incomes by an additional 1296, i.e. an extra 51" hours' labour
a week per person. We are aware of the fact that such a proposal will
meet with resistance from many quarters, a resistance that originates
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in people who either fail to understand their own interests or who do
not possess sufficiently well developed social feelings.

In this connection we investigated the present state of pensioning in
the Netherlands. We came to the following conclusions:

- about 50% 0£ the aged have insufficient incomes
-  about  25% of the aged ha',e incomes that can neither be called suffi-

cient nor insufficient
- about 25% have incomes that are sufficient to fill their needs.

Taking into account a healthy self-interest  we then assessed the
future state of retirement pensions on the base of present pensioning
standards and came to the following conclusions:

-  about   of the aged will have pensions that are insufficient  to  live on
- about  & will have pensions that can neither be called sufficient nor

insufficient
- the remaining t will have pensions that are sufficient for them.

It looks to us that, with the 4-day working-week in mind, it should
not be impossible to work an extra 5# hours per person per week in
order to turn the present level of pensions into the pensioning struc-

ture proposed by us.
We finally made a  plea, when dealing  with the income problem  of the

aged, for financial assistance to those old people who should be ad-
mittedto an old people's residential institution  but are unable to afford
this themselves. This financial assistance could  in our opinion  be made
available by applying the so-called objective method which means that
personal assistance is given without the person being subjected to a
personal means test; the data of the Inland Revenue are considered
sufficient for this purpose. However, we consider this method as only
a transitory arrangement until such cases shall be covered by a sys-
tem of insurance embracing the whole population. We calculated that
the apportioningpremium for such a system of insurance would amount

to 0.13% of the primary income. We are aware of the fact that such an
assistance or change of the present structure of pensioning benefits
as the case may be, will require a change of mentality in some strata
of the population.

D. SOCIAL WELL-BEING OF THE ELDERLY

Next we made a study of the third facet of the old people's circum-
stances which we consider a problem, viz. the sense of social well-
being of the elderly. The following aspects of this problem have been
investigated:

- work
- spending of time
- social welfare.
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a.The work aspect
First of all we have asked ourselves the question what in fact the

purpose of working is. The conclusion we reached was that on the
one hand working supplies us with the means with which we can satisfy
our needs while on the other hand working may prevent us from be-
coming socially isolated. The work situation itself was found to be de-
termined by factors of an individual as well as of a social nature. The
individual factors were found to be the following:

the freedom to make one's own decisions
- psychosomatic elements
- mental attitude
- the requirements of the job itself.
The factors of a social nature appeared to be determined by:
- cyclical influences
- social prejudices which show in the setting-up of age barriers.

In general the labour situation cannot be considered attractive for
the elderly worker. As a result pensioning is being felt rather as  some-
thing to which one is entitled than as an enforcement, provided of course
that the income remains sufficient and no social isolation  is the result
of it.

To improve this labour situation we suggested:
1.  to drop age barriers, making employment decisions  only on the basis

of personal qualifications and independent of considerations of  age;
2. to set aside for the elderly workers certain jobs that are suited to

them.

As far as pre-retirement training is concerned we found that this
training is still in its infancy in the Netherlands. What little is being
done at present, is connected with the coming financial troubles of the
old age pensioners. In view of this fact we pleaded for a central organ
on a nation-wide basis functioning as a research centre in this field to
gain experience of a long term nature, which will be the basis for es-
tablishing guiding principles. The pre-retirement training will, in our
view. have to start from the principle that work and purposeful exis-
tence are by no means identical.

After every pre-retirement training period pensioning itself inevi-
tably follows, which brought us to the problem of the retirement-age.
We came to the conclusion that this retirement-age depends on general
factors as well as on· personal factors.

General factors were found to be the following:
1. factors of a social-political nature;
2. demographic factors;
3. economic factors.

sub  1.  The  more the welfare state evolves  into an affluent society
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the stronger the tendency to a lower retirement age will be.
sub 2. In the caseof a population that is increasing the greater supply

of labour force will tend to lower the retirement age while
a decrease in the population will result in a tendency to raise
the retirement age.

sub 3. Here we distinguish:
-  macro-economic or cyclical factors:

deflation will tend to lower the retirement age while in-
flation tends to raise it;

- micro-economic or business economic factors.
Dependent on whether there exists great or little demand
for labour by business the retirement age will be either
raised or lowered.

Factors of a personal nature were found to be:
1. of a physical kind, and
2. of a psychic kind.

sub  1.  Dependent   upon  the  good  or  less good health o f the employee
his retirement age will be raised or lowered. It appeared,
however, that considerations of health were subordinated to
considerations of an economic nature.

sub 2. Dependent upon the mental attitude to his work the individual
will have a specific age in mind at which he (or she) wants to
be pensioned off; the closer an individual identifies him- or
herself with his or her work the longer he or she will delay
retirement.

For the purpose of determining the age of retirement there are two
methods, viz.
1. flexible pensioning, and
2. fixed pensioning.

sub 1. With flexiblepensioningthe factors of a personal nature were
found to be decisive, while the factors of a general nature
appeared to be only co-determining, in so far as these latter
factors were connected with inflation.

sub 2. In the case of fixed retirement age the factors of a personal
nature generally do not play a part; the general factors are
decisive. The advantage of a fixed retirement age is, according
to us,  found in the factthat itprovides security of work.  In this
connection we made the following recommendations:
a) to ensure security of work it will be necessary to have a

fixed retirement age in the case of scarcity of employment;
b) when the offer of employment is abundant a flexible age of

retirement may be the guiding principle. The question if
there is a scarcity or an abundance of employment will have
to  be decided per branch of industry. A central government
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department will have to supervise developments and to
intervene if necessary.

It was found that only a small percentage of the elderly continued
working after reaching the age of retirement. This percentage came to
3% of the actively employed part of the population. The supply of
labour by those old people who, while no longer working. wanted to
start working again appeared to be caused by financial motives. Only a
minor part of them wanted to continue working for reasons of a perso-
nal preference for work. The sort of work involved in these cases is,
however, mostly of a specially conditioned and light nature. Continuing
to work for too long may even be injurious to health. In view of the
more favourable retirement situation to be expected in the future, the
supply of retired labour-force will diminish; what will remain is the
demand of the retired for sensible ways to spend their time.

b.The time spending aspect
In our study concerning the manner in which the elderly spend their

tirlie we have taken the line that this time spending pattern varies from
total and complete inactivity to multi-form creativeness.

Characteristic general features of this spending of (leisure-)time
are:

- the anti-thesis with regard to work
- the element of play
- a certain happiness
-  a  minimum of social obligations or greater freedom as the case may
be

- the cultural pattern.

Personal factors playing a part are:
- sex
- age
- personal interests
- place on the social ladder.

The most significant feature o f the present  day time spending pattern
was found to be the passiveness which was facilitated by the commer-
cialisation of leisure (show business). The problems connected with the
spending of time by the elderly WaS then analysed from the point of
view of society as well as from that of the aged themselves.

The social problem of spending time becomes manifest in a society
that is characterized by its economy of affluence as in such a society
work is regarded as the only thing that is socially desired. This so-
cial problem becomes the more pressing as we are increasingly faced
with more and more leisure.

557



The solution, in our view, lies in a change in mental attitude in such
a manner that work should no longer be considered as the sole sen-
sible thing to do. For the majority of the elderly, however, the spending
of time presents no problem at all: about 90% of them freely take part
in normal social intercourse. They feel quite happy in doing so. The
remaining 10% have been divided by us into 3 groups, viz.:

- those that identify themselves with their work
- the chronically ill
- the 'psychically untouchables'.

It was found that social clubs for the aged and hobby-centres would
be of value in the case of people that identified themselves with their
work, while help for the chronically ill could be given through welfare
work. A solution to the problems of the 'psychically untouchables'
requires in our opinion a  lot of expert judgement. We therefore believe
that the introduction of a groupworker for this section of the elderly
is to be recommended.

In the field of time spending numerous organizations appear to be

active. It is here that we encounter the problem of organized time
spending. The points of departure in organized time spending should,
in our view, be:

- organizing ways to spend time should only be done for those people
for whom this presents a problem

-  in organizingtime spendingthe environmental as well as the cultural
background of the people involved should be taken into account

-  the elderly themselves should be consulted on the subject;  they are
directly involved and therefore  have an important task in this field.

Organized spending of time finds its expression among other things
in:

- social clubs for the aged
- gymnastics courses for the elderly
- the supply of reading matter
- hobby workshops and craft centres for the aged.

l he importance of the social clubs will,  in our view, diminish in the
future, because as retirement pensions increase the old people will
more and more spend their time in normal social intercourse.

Welfare work, though, is deemed by us to have a great future as it
offers important possibilities for the chronically ill as well as for the
mobile aged who, detached as they are from the sphere of work, can
find in this way their hobby.

The hobby workshops and craft centres for the aged will also gradu-
ally become less important for the same reason as mentioned in the
case of the social clubs.
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In connection with the organized spending of time we finally pleaded
for respecting the privacy of the aged. As a general solution for the
problems connected with the spending of time we found that the follow-
ing was required:

- recognition of the fact that passivity can also be meaningful
- a thorough pre-retirement training
- an early start with the developing of hobbies.

c.The aspect of social well-being
We defined 'social well-being' as the situation in which social ser-

vices enable the elderly to feel happy. The services we have in
mind in this connection are health care and social as well as cultural
work. Especially health care and social  work are  in our view important
for the elderly.  When we tried to define the respective tasks of these
two activities we found that it would certainly be in the interest of the el-
derly if it were recognized that the notions of 'specialised social work'
and 'mental health care of the population' are identical. In conneci.„n
herewith we proposed uniting these services in stages.

After having thus defined the respective fields of social work and
public health service we went into the origin of social work. We arrived
at the conclusion that social work in many cases was grafted on pas-
toral care but that it had made itself independent of this, because it
had become a recognized feature within the framework of welfare work.
In connection with this  we have contended that pastoral  work and social
work should take up independent positions in the future.

Social work, which has gained its own function in society, has up to
now only been able to execute this function through certain institutions.
Next we have given our thoughts to the question whether these institu-
tions should be sponsored by private initiative or by the State. Using
the principle of functional subsidiarity we concluded that social work
should preferably be directed by private initiative, whereas social  care,
i.e. material aid, should be provided by the State. We wish to stress,
however, that private initiative can only promote this social work if
- on the analogy of voluntary schools - this type of work is fully sub-
sidized. Only in that way will it be possible to ensure that qualified
staff can be recruited. This expert knowledge is, in our view, an in-
dispensable necessity, as we are convinced that all fields of social
care can only be maintained or develop harmoniously if they are
managed by experts. Unfortunately it is not yet generally recognized
among those who OGCUpy themselves with social work, that expert
knowledge is a basic requirement. There are three categories of peopfe
busy  in this field,   viz.: the volunteers, the management committees
and the professional workers. We have tried to define the respective
functions of these three groups and have reached the conclusion, that
for volunteers there is ample scope in community organization, or
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group-work as the case may be, provided they accept the direction of
the professional workers. Also for the management committees there
is, in our opinion, still a task in this field, but this task will become
less and less weighty, in reversed proportion to the growing indepen-
dence of the professional workers. For the professional workers, fi-
nally, we foresee a development into the direction of the group of the
sworn members of the liberal professions. To realize this tendency
we cc)nsider it a necessary condition that the professional title shall
get legal protection. This could, if necessary, be incorporated in a
Social Work Act.

Protecting such a title will require that the function of social work
be accurately defined; for that reason we have endeavoured to clarify
this function in a separate survey. Next we raised the problem of re-
habilitation. We consider rehabilitation so very important because
nearly all fields of welfare work, of importance to the aged, meet
there. In this connection we discussed 'remobilisation' as well as re-

integration and we came to the conclusion that it is to be recommended
that the medical aspect of the issue should be stressed less whereas
the social-work aspect, respectively pedagogical side of the question
should be emphasized to a greater degree.

The provisions on behalf of the aged both for those that are living in
as well as for those living outside the various institutions for the aged
were then examined more closely. These provisions were defined  by us
as assistance adapted to the different categories of elderly people,
whetherthese categories remain in institutions ornot being immaterial.
We pleaded for this work to be executed under the management of a
team consisting of a physician specializing in geriatrics, a sociologist
who at the same time is a gerontologist, a psychologist/psychiatrist,
a social worker (male or female) trained in gerontology and an expert
organizer. The members of these teams should coordinate their work
through regional offices which in turn should be combined in a central
national bureau. Appointment of the members for these teams should
preferably be the responsibility of the respective professional organi-
zations.

Finally we closely examined the multitude of organizations which
work or are supposed to work on behalf of the elderly. We found that
a re-organization in this field is urgently required. In connection with
this we made a proposal to effect a reconstruction. The gist of our
proposal was that the centre of gravity of the organizations could only
lie on a regional level as only on that level the organization in question
is still close enough to the man or woman in distress to suppose a
sympathetic understanding of this distress.
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