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)--  L

Als Walter Eucken in zijn „Die Wettbewerbsordnung und ihre
Verwirklichung" (Ordo 1949) de marktvorm van de volkomen
concurrentie beschrijft als de marktvorm, waarin de prijs voor
de economische subjecten een datum is, legt hij zich neer bij
het feit, dat geen optimale behoeftebevrediging kan worden
bereikt, omdat de behoeften van de niet-koopkrachtige vragers
niet voor bevrediging in aanmerking kunnen komen.

IL

"  „Ordinare in finem est ejus, cujus est proprius ille finis"
(S.  Th.  I.  H.  Q.  90.  A.  3.).  Uit deze stelling  van St. Thomas
volgt niet zonder Nicer, dat het recht leiding te geven aan de
gemeenschap primair zou berusten bij de gemeenschap zelf. D

IIL

Uit de stelling  van  Dr. J. Janssens   (in zijn brochure: „Wezen
en betekenis van de standen en standsorganisaties", blz. 20-21,
2de druk 1949) „dat de standsorganisaties de allereerste en
allervoornaamste sociale organisaties van Katholiek Nederland
Zii  en gezien moeten worden als de centrale moeder-organisa-

ties, die niet alles zelf Nillen doen, doch tijdig in haar schoot
nieuwe organisaties en instellingen in het leven roepen, aan wie
zij de behartiging van bijzondere belangen toe vertrouwen", mag
niet de conclusie worden getrokken, dat het Katholiek maat-
schappelijk werk enkel standsgewijze zou moeten worden ge-
organiseerd.

IV.

Indien de overheid subsidies verleent ter mede-financiering van
het maatschappelijk werk, heeft zij het recht voorwaarden te
stellen ten aanzien van de doelmatigheid van de methoden en
de organisatie, mits zij de organen van het maatschappelijk
werk mede in staat stelt de doelmatigheid van de methoden en
de organisatie tot stand te brengen.

*«
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V.

Ter aanvulling van de sociale zekerheidsmaatregelen en ten
dele mede ter bestrijding van de ongewenste psychologische
nevengevolgen, die dikwijls met het verschaffen van sociale
zekerheid gepaard gaan, is het gewenst, dat de opvoedings- en
onderwijsinstituten en andere maatschappelijke krachten zich /4

doelbewust erop richten de bevolking in het algemeen te stimu-           ·
leren tot het beleven van de caritas, omdat de caritas enerzilds     *t··.
de mensen het bewustzijn laat van zelf-verantwoordelijkheid en     p:':.ir/
anderzijds hen het gevoel geeft van geborgenheid in hun milieu. lifeigial

VL B - -:.,Al

tit=Het is wenselijk, dat bij de regeling van de emigratie van  32.
Nederlanders een selectie plaats vindt op grond van de door de /<13
physieke en mentale aanleg en het karakter van de emigrant    ,11*'
gegeven mogelijkheden van aanpassing aan het nieuwe milieu.    N™r

Deze selectie, die in het belang van de betrokkenen moet
worden doorgevoerd, dient te geschieden ongeacht de vraag, of .,*t -,

in het land van immigratie al dan niet maatregelen van selectie
worden toegepast.

VII.

Het vrijwillig filiaalsysteem, als een bijzondere vorm van neer-    h
waartse integratie  van de grossiers- en dotaillistenfuncties,  is        i-'C'  -een doelmatig middel ter handhaving van een zelfstandige  :t,

£3 :,middenstand in de levensmiddelenbranche. .5

E
ff-VIII. .4

ptfiHet is geoorloofd bankcrediet aan te trekken, niet alleen voor       . u:
de  z.g.   „Spitz-financiering", doch tevens  voor de financiering         :0+
van een deel der Uzeren voorraden en een deel der debiteuren    06.'. /- .
bli minimum-stand. eA

;tz-4-7....
DC. 'ple'

ft:
*Lk

Met het oog op de sanering van de Nederlandse betalingsbalans
en de verhoging van het investeringsvolume zou het van belang
zi n geweest, dat enerzijds de Regering, bij het geven van haar     *'Nt

ti
'*02.•45+
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toestemming om met ingang van 1 Januari 1950 de lonen met
5% te verhogen, met de Vakcentralen zou zijn overeengekomen,
dat geen nieuwe looneisen zouden worden gesteld, zolang niet
het prijsindexcijfer van het gezinsverbruik het niveau in de
periode October  1948 t/m September  1949  met  b.v.   10%   zou
hebben overschreden, en dat anderzijds de Vakcentralen zich-•,r'.

I.  ..

80Fi zouden hebben beijverd, het reele inkomen van de werknemers
"Z' op hetzelfde peil te handhaven door vergroting van het nomi-

Le naal inkomen met 5%, als direct gevolg van verhoging van de
   productiViteit, hetgeen tegelijkertijd de verwerkelijking van
Wa.1
le/ het door de Vakcentralen te dien aanzien toegezegde streven
lip' zou inhouden.

1-4&/r .,b
De historie van het instituut der adoptie toont duidelijk aan,4-: "

E.. dat dit instituut geen sociale betekenis bezit en de practische
bezwaren, welke de invoering van dit instituut zowel vanuit.

familierechtelijk als algemeen maatschappelijk oogpunt met
zich zou medebrengen, tonen aan, dat het zich voor een ontwik-

:7 keling of omvorming tot een instituut van sociale betekenis

.9 niet leent.
+                      XL

2 Uitbreiding van de wettelijke echtscheidingsgronden met de z.g.
2       ontwrichting is, afgezien van het Katholiek kerkelijk standpunt

en afgezien van het feit, dat echtscheiding de natuurrechtelijke
-       basis van het huwelijk miskent, niet aanvaardbaar, omdat deze
«    grond het euvel der veelvuldige echtscheiding zal doen toe-

5          nemen, ook indien men zijn werking afhankelijk maakt  van  een
3 :,2-

inte stellen familieraad.

,=, ':
...4.

2#'.2 De omschrijving van taak en positie van de Commissaris  des
4.1...

.:€   Konings in de Provinciale Wet dient in overeenstemming te
„   369 worden gebracht met de stand der ontwikkeling, welke zich te
C,

-...

dier zake in het provinciale recht heeft voltrokken. Bij een- r desbetreffende wetswijziging worde de Commissaris des
uft   3, Konings erkend  als  deel  van het bestuur der provincie   en

5..",·-I.J€ I inzonderheid als orgaan van het zelfbestuur in het gewest*L /.
r.4121: naast Provinciale en Gedeputeerde Staten.
17:.*.it

«95-it,
9/1/1/js.F,
1/ i:*.3*40
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Aan mijn ouders

en baar, die mij in staat stelde

deze studie te scbrijven.
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PROMOTOR

PROF. DR F. J. H. M. VAN DER VEN

Hoogleraar in de sociale wetgeving
en de sociale politiek

Het is mij een beboefte, U, Professor

van der Ven. mijn bgzondere dank

te betuigen voor de steun en mede-

werking. die ik bij bet scbr#ven van
dit proefscbrift mocbt ontvangen.



VOORWOORD

Sinds eeuwen hebben mensen van alle rang en stand uit het
motief van de caritas de mens in maatschappelijke nood bijstand
verleend. In het algemeen speelde bij deze hulpverlening uit
liefde de doelmatigheid van de bijstand geen rol. Het bestrijden
van de oorzaken van maatschappelijke nood stelde men zich bij
deze hulpverlening niet ten doel.
Geleidelijk breekt het inzicht baan, dat de sociale hulpverlening
aan   de   mens   in  -no_o-d. _Pok doelmatig dient   te   zijn    en   zich
consequent moet richten op de bestrijding van dp vorzaken 9
van de nood. De beoefening van de caritas nu, met deze doel-  *r,
stelling, is maatschappel ik werk. \4
Het maatschappelijk werk verkeert nog in een stadium van ont- 7
wikkeling. In een practijk van vijf jaren maatschappelijk werk
is het ons duidelijk geworden, dat in Nederland nog geen
communis opinio bestaat over de functie van het maatschappe-
lijk werk, over zijn werkterrein en zijn plaats en verhouding ten
opzichte van vormen van hulpverlening, die andere menselijke
noden bestrijden, en ten opzichte van vormen van sociale hulp-
verlening afgestemd op groepen en op de gemeenschap. Te-
gelijkertijd valt het op, dat in ons land een uitgebreide literatuur
over het maatschappelijk werk ontbreekt. De eerste en enige
afgeronde publicatie verscheen in 1939 en is van de hand van
Mr. M. J. A. Moltzer. 1) Wellicht is deze armoede op het gebied
van literatuur over het maatschappelijk werk te verklaren uit
het feit, dat maatschappelijke werkers en werksters steeds in
actie zijn, er op uit zijn daden te stellen. De arbeid, die men
verricht, moet echter ook doelmatig zijn. Daarom zal men aan
het daden stellen bezinning moeten laten vooraf gaan. Uit deze
bezinning werd onze studie geboren. Wij hopen hiermede een
uitgangspunt te leveren voor een gedachtenwisseling over het
maatschappelijk werk, zijn functie, zijn werkterrein, zijn plaats
4  Mr. M. J. A. Moltzer, Het Maatschappellik Werk, 1939.
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en verhouding ten opzichte van andere vormen van hulp-
verlening, en zijn doelmatigheid.
Bij de behandeling van dit onderwerp stellen wij voorop, dat het
maatschappelijk werk verricht moet worden uit het motief van
de caritas. Voorts is het noodzakelijk steeds zoveel mogelijk
burgers van de vrije maatschappij te betrekken in de uitvoering
van het werk. Daarmede komen wij terecht bij het vraagstuk van
de werkzaamheid van vrijwilligers naast de beroepskrachten.
In de studie wordt speciaal aandacht geschonken aan twee
tendenties in de huidige ontwikkeling van de sociale hulp-
verlening. Enerzijds bestaat het streven van de uitvoerders van
de gezondheidszorg het maatschappelijk werk te hanteren als
een hulpmiddel ondergeschikt aan de gezondheidszorg. Ander-
zijds valt een tendens waar te nemen van toenemende overheids-
activiteit op het terrein van uitvoering van het maatschappelijk
werk.
De gezondheidszorg meent, dat het tot haar taak behoort het
„sociaal welbevinden" van de individuen te bevorderen. Dit zou
insluiten, dat de gezondheidszorg zelf de uitvoering van het
maatschappelijk werk ter hand neemt of het maatschappelijk
werk doet geschieden onder haar leiding. Naar onze mening
dient het maatschappelijk werk ten opzichte van dit streven het
standpunt in te nemen, dat de uitoefening van het maatschap-
pelijk werk een zelfstandige functie is en dit ook moet blijven.
Uiteraard zal het maatschappelijk werk met de gezondheidszorg
ten nauwste moeten samen werken, doch als regel zal het bij
deze samenwerking als gelijkwaardige partner naast de gezond-
heidszorg moeten optreden. Wil dit bereikt worden, dan zal
het maatschappelijk werk moeten evolueren tot een zelfstandige
grootheid met een eigen methodiek.
Evenzeer moet gewaakt worden voor de toename van de over-
heidsactiviteiten op het terrein van de uitvoering van het
maatschappelijk werk. Aangezien het maatschappelijk werk zich
richt op het welzijn van het individu behoort de uitvoering van
het werk als zodanig niet tot de eigen taak van de Overheid.
Door het veelvuldig tekort schieten van het Particulier Initiatief
in het verleden werd de Overheid meermalen gedwongen op te
treden, daar het algemeen welztjn in meerdere gevallen in
gevaar werd gebracht. Nu blijkt, dat de Overheid bij de uit-
voefing van het maatschappelijk werk op haar beurt tekort
schiet. Voor de uitvoering van doelmatig maatschappelijk werk
X



is het immers noodzakelijk, dat men zich bij de hulpverlening
baseert op de levensbeschouwing van het individu in maat-
schappelijke nood. De activitditen van de Overheid zijn echter
uit zich zelve neutraal en kunnen daarom niet doelmatig zijn.
Bovendien is de Overheid niet in staat bij de uitvoering van het
maatschappelijk werk in voldoende mate vrijwilTigers in te
schakelen. De Overheid kan zich echter op het terrein van het
maatschappelijk werk slechts beperken tot de uitoefening van
haar specifieke functie van het geven van algemene richtlijnen,
het co6rdinerend optreden, het bevorderen van de doelmatig-
heid, enz., indien het Particulier Initiatief op de juiste wijze zijn
taak vervult· Daarom zal aan de werkzaamheid van het Par-
ticulier Initiatief, in het bijzonder aan de toepassing van doel-
matige methoden en het tot stand brengen van een doelmatige
organisatie, grote aandacht moeten worden geschonken.

Wij deelden de studie in in vier hoofdstukken. In hoofdstuk I
bespreken wij de functie en het karakter van het maatschap-
pelilk werk, waarbij wordt ingegaan enerzijds op de verhouding
van het maatschappelijk werk tot de gezondheidszorg en de ziel-
zorg en anderzijds op de verhouding van het maatschappelijk
werk tot de welvaartszorg, afgestemd op groepen en op de ge-
meenschap. Voorts wordt een functieverdeling tussen Overheid
en Particulier Initiatief voorgesteld. Tenslotte wordt in dit
hoofdstuk aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de
ideeidn over het maatschappelijk werk in de Amerikaanse litera-
tuur. In hoofdstuk I[ wordt de doelmatigheid van het maat-
schappelijk werk behandeld. Daarbij wordt de economische
waarde van het maatschappelijk werk onder ogen gezien. In de
hoofdstukken I[[ en IV worden de methoden en de organisatie
van het maatschappelijk werk behandeld vanuit het gezichts-
punt van hun doelmatigheid. Daarbij wordt in een slotopmerking
in hoofdstuk IV aandacht geschonken aan het streven naar
publiekrechtelijke organisatie van het maatschappelijk werk.

Nu deze studie gepubliceerd wordt, overvalt ons enige
huivering. Verschillende gedachten zijn nog niet rijp voor pu-
blicatie. Men beschouwe dan ook deze publicatie als een eerste
proeve, die een uitgangspunt wil leveren voor verdere dis-
cussies. Het was niet onze bedoeling standpunten vast te
leggen en vraagstukken op te lossen. Wij hebben slechts ge-

XI



tracht een richting te beschrijven, een richting, waarin het
maatschappelijk werk zich zal moeten ontwikkelen om zijn taak
ten opzichte van het individu in maatschappelijke nood doel-
matig te kunnen vervullen.

Bij het beBindigen van mijn studies aan de Katholieke Econo-
mische Hogeschool wil ik mijn erkentelijkheid betuigen aan de
Hoogleraren, Oud-Hoogleraren en Lectoren voor de leiding, die
ik daarbij van hen mocht ontvangen.
Voor de adviezen en waardevolle critiek bij het schrijven van
dit proefschrift ben ik speciale dank verschuldigd aan Me-
juffrouw W. A. L. M. Hillen, Mr. Dr. J. J. Loeff, Mr. G. J.
Dekkers, en A. Ausems, arts. Tenslotte dank ik hen, die aan de
studie hebben bijgedragen door het beschikbaar stellen van
gegevens, en alle anderen, die op een of andere wijze aan de
tot stand koming van dit proefschrift hebben medegewerkt.
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HOOFDSTUK I

HET MAATSOHAPPELIJK WERK

§ 1. Ziin functie en de begrenzing van het arbeidsveld

A„ UITGANGSPUNT

Het is een feit van de ervaring en een gegeven, waarop de
regeling van de samenleving dient te berusten:
a.   dat het leven van de mens bestaat in het streven naar ont-

plooiing van zijn persoonlijkheid, door vrije inspanning van
zijn vermogens en onder eigen verantwoordelijkheid;

b.  dat de mens voor dit streven is aangewezen op het in ge-
meenschap leven met anderen;   en

c. dat daarom elk gemeenschapsleven uiteindelijk op het
streven naar ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid
gericht moet zijn.

B.  DE GEGEVENS IN DE MENS

De mens als zodanig is een eenheid. In deze eenheid zijn drie
gegevens,   ook wel aangeduid als dimensies, te onderscheiden:
het physieke, het psychische en het metaphysieke gegeven. Het
metaphydeke gegeven bepaalt het geestelijk leven van de mens,
de houding van de mens tegenover zijn einddoel. Deze drie
gegevens, onverbrekelijk met elkaar verbonden en over en weer
elkaar beinvloedend, bepalen tezamen de groei van de mense-
lijke persoonlijkheid. De mens als eenheid leeft echter in ge-
meenschap. Iedere mens heeft in zijn uitingen contact met zijn
omgeving. Door deze relatie beinvloedt de mens zijn omgeving
en wordt de mens zelf beinvloed door zijn omgeving. Deze
relatie bepaalt mede de drie gegevens of dimensies in de mens
en is daarom een natuurlijk en onmisbaar element voor de
menselijke persoonlijkheid. Daarom is het gerechtvaardigd,

1'Doelmatighcid 1



behalve het physieke, het psychische en het metaphysieke
gegeven in de mens, nog een vierde gegeven aan te nemen, dat
weliswaar niet op zichzelf staat naast de drie andere, doch
daarvan wel uit het oogpunt van methodiek is te onderscheiden.
In verband met ons onderwerp vormt dit een gegeven, dat een
eigen redle waarde bezit, omdat dit gegeven aan de drie andere
een nieuw aspect verleent. Het bestaat in de inwerking van de
maatschappeZ#ke werkelijkheid op de genoemde drie gegevens.
Om deze reden zouden wij dit gegeven het sociaZe gegeven of
de sociale dimensie willen noemen.

C. DE MAATSCHAPPELIJKE WERKELIJKHEID

Onder maatschappelijke werkeZijkheid verstaan wij in deze
studie het geheeZ van menseZ#ke betrekkingen en verhoudingen,van inatituten en toestan(Zen. De maatschappelijke werkelijkheidis voor het individu noodzakelok om te kunnen bestaan en zijn
doel te kunnen bereiken. Zij beinvloedt het individu voortdurend.
Is de maatschappelijke werkelijkheid gunstig voor het individu,
dan geeft zij hem de kans een zo volledig mogelijke ontplooiingvan zijn persoonlijkheid te bereiken. Is zij ongunstig voor het
individu, dan kan zti de oorzaak zijn van of een factor van
belang voor het ontstaan van noden in de mens.
Dr. P. Kuin beschrijft de maatschappelijke werkelijkheid als
het maatachappeZ#k Zeven, loaarin talr#ke sociaZe functies
worden verricht. Zo komt Kuin tot een indeling van het maat-
schappelijk leven naar sociale functies, waaronder hij rang-
schikt:

1. Verwerving van de stoffeZ#ke middelen, die voor het
bestaan noodzaket#k of gewenat zijn.

2.  De verzorging van het geaZachts- en familieZeven, waarin
(van aue andere functies afgezien) de continuiteit in het
maatachappeZijk Zeven haar biologische grondalag uin(Et.

3.   Zorg voor de veiligheid.
4.   Zorg voor de rechtshandhaving in de maatschapp#.
5. Zorg voor de gezondheid ten behoeve van de instand-

houding van het Zeven.
6.    Het overbrengen van de bestaande clatuur op ieder komend

geslacht door opvoeding en ondertoija.
7.  Zorg voor verbindingamiddeZen tussen de mensen: teZe-

graaf, telefoon, radio en pers.
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8.   Zorg voor de ontspanning van mensen.
9.  Zorg voor het cuZturete Zeven van de m€IatschappU.

10.    Zorg voor het geesteZijk en godsdienatig Zeven van de mens.
11.   Zorg voor het ataatkundig Zeven.

12.  Zorg voor hen die in maatschappelijke nood verkeren:
maatschappeUjk  werk. 1)

Ieder op haar beurt geven deze sociale functies het aanzien aan
reeksen sociale verschijnselen. Deze reeksen werken over en
weer op elkaar in. Het geheel is voortdurend in beweging. Zo
ontstaan vanuit de individuen betrekkingen tussen mensen,
verhoudingen in het maatschappelijk leven, toestanden en in-
stituten, die alle tezamen het beeld van de maatschappelijke
werkelijkheid bepalen.
De samenhang tussen de handelingen van de mens, de individu-
ele      .acties  in het maatschappelijk leven  en de verschillende
sociale verschijnselen, zijn dusdanig wezenlijk, dat men ze nooit
afzonderlijk kan beschouwen. Over en weer beinvloeden zij
elkander. De mens, die in nood verkeert, beinvloedt zijn om-
geving en daaruit kunnen in de hem omringende milieu's
spanningen ontstaan. Hierdoor kunnen in deze maatschappelijke
werkelijkheid wederom reacties worden opgeroepen, die ten-
slotte ook weer hun invloed hebben op deze mens. Van de andere
kant kunnen spanningen, die in de maatschappelijke werkelijk-
heid bestaan, zonder meer reacties teweegbrengen ten opzichte
van het individu.

D. MENSELIJKE NOOD; MAATSCHAPPELIJKE NOOD

Mensel#ke nood ala zodanig bestaat steeds in een tekort in de
mens zeZf, in zijn physiek, psychisch of metaphysiek gegeven,
waardoor de mens niet of niet ten voZZe in staat is naar ont-
pZooiing van zijn persoonZijkheid te streven. Dienovereenkom-
stig is de nood naar zijn aard te onderscheiden in wat wij
noemen physieke, psychische en metaphysieke nood, al naar-
gelang het accent van het tekort ligt in het physieke, psychische
of metaphysieke gegeven in de mens. Voor de bestrijding van
de nood, waarin een mens verkeert of dreigt te geraken, is het
evenwel niet voldoende, dat de aard van het bestaande of
dreigende tekort gekend wordt; evenzeer  is het noodzakelijk

1)  Dr. P. Kuin: ..Ordening als Maatschappeltjk Verschijnsel", Haarlem,
1938, biz. 8-12.
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de factoren te kennen, die de nood hebben veroorzaakt of zuZZen
veroorzaken, omdat een therapie zonder kennis van oorzaken
ontoereikend moet zijn.
In de factoren, die de nood veroorzaken, onderscheiden wij
intrinsieke en extrinsieke factoren. Onder intrinsieke factoren
verstaan wij in deze studie die factoren, die vanuit het interne
van de mens zeU loerken, onder extrinsieke factoren die, welke
van buiten af, vanuit zijn omgeving op de mens inwerken. In
deze opvatting zijn factoren, die vanuit het physieke, psychische
en metaphysieke gegeven van de mens werken, als intrinsiek
te bestempelen. Factoren, die werken vanuit het sociaZe ge-
geven, dat dus bestaat in de inwerking van de maatschappel#ke
werkeZijkheid op de genoemde drie gegevens, beschouwen wij als
extrinsiek. Deze extrinsieke factoren kunnen, omdat de mens
een eenheid is, niet geisoleerd van de intrinsieke factoren in de
mens optreden.
De menselijke noden nu, die een overwegend gevolg zijn van
extrinsieke factoren, moeten wij onderscheiden van de eerder
genoemde physieke, psychische en mel:aphysieke noden. Of een
tekort in de mens ten gevolge van extrinsieke factoren als nood
moet worden opgevat, is afhankelijk van het feit, of de toestand
waarin de mens verkeert op een bepaald moment en in be-
paalde omstandigheden ook te beschouwen is als een nood voor
de mens, die in die maatschappv Zeeft. Dit betekent, dat een
toestand van de mens in de ene maatschappij een nood kan
zijn, terwijl men in een andere niet van nood spreekt. Denken
we b.v. aan de verschillen in een maatschappij van de socio-
logische structuur van een samenleving van Bosjesmannen in
Zuid-Afrika en van de Nederlandse samenleving. Wij beperken
ons tot de Nederlandse samenleving. Binnen de sociologische
structuur van onze samenleving treden echter ook ver-
schuivingen op. Honderd jaar geleden b.v. werd het feit, dat een
meisje geen huishoudonderwijs ontving, niet beschouwd als een
noodtoestand. Nu daarentegen huishoudonderwijs in de tegen-
woordige tijd practisch tot een gemeengoed geworden is, wordt
b.v. voor een fabrieksarbeidster het feit, dat zij op een bepaald
moment en in bepaalde omstandigheden geen huishoudonderwijs
ontvangt, beschouwd als een nood.
Kan een tekort in de mens ten gevolge van extrinsieke factoren
worden opgevat als een nood, dan moet ermede rekening
worden gehouden, dat dit kan veranderen onder invZoed van de
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actueZe behoeften en de veranderende maatschappel#ke werke-
Zijkheid. 1)
Deze menselijke noden, die een overwegend gevolg zijn van
factoren, die vanuit het sociale gegeven van de mens werken,
noemen wij maatschappeZijke noden. Een maatschappelijke nood
omschrijven wij dan ook als een toestand, waarin de mens, over-
toegend ten gevoZge van factoren, die vanuit de maatschappelijke
werkelijkheid op hem inwerken, zodanige tekorten vertoont
in zijn physiek, psychisch of metaphysiek gegeven, dat hij naar
aZgemeen geMende opuatting in de maatachappij, waarin hij
Zeeft, niet of niet ten voZZe in staat b, zijn persoonZijkheid vrij
en zeUstandig te ontpboien.

E.  HET MAATSCHAPPELIJK WERK

Het maatschappeZijk werk richt zich op de bestrijding van
maatschappeZ#ke no(Zen. 2)
In de bestrijding van deze noden vindt het maatschappelijk werk
zijn eigen functie. Deze functie wordt echter beperkt tot die
gevallen, waarin de extrinsieke factoren voor het maatschap-
pelijk werk met het oog op de therapie van belang zijn. Het
geval is denkbaar, dat een extrinsieke factor oorzaak is van
een storing in het psychische gegeven van de mens, doch

1)       Vgl.  Mr.  J. van Doorn: „Sociale BUstand", uitgave  van het Ministerie
van Sociale Zaken, 1949, blz. 8-9. Immers, de practgk en de behoefte
van het ogenbZik, de omstandigheden van het geval, alamede de geldende
sociale opvattingen en Zevensovertuigingen bepalen tenslotte, wat op
een bepaald tudstip voor een bepaaM persoon of gezin onder indiuidu-
eZe maatschappeZijke nood is te verstaan. Waar nu de sociale op-
vattingen aan voortdurende evoZutie onderhevig zun - dynamisch en
niet statiach zlin - zo is derhadve het begrip maatschappeZUke nood
ook dynamisch en aan voortdurende evolutie en herziening onderhevig.

2)  Aangezien het bestrtiden van noden ook insluit het zich richten op
dreigende nood, strekt het werkterrein van het maatschappelok werk
zich ook uit tot het bestrijden van de gevolgen van noden, die hun
oorzaak vinden in intrinsieke factoren, indien tenminste deze ge-
voIgen aanleiding zijn, dat door extrinsieke invloeden nieuwe noden
dreigen te ontstaan.
Denken we aan een geestelijk gebrekkige. Het tekort in deze mens is
geen gevolg van factoren, die vanuit zijn omgeving op hem inwerken
en de bestrUding van deze nood is dan ook ip onze opvatting geen
functie van het maatschappeltlk werk Het is echter zeer wel denk-
baar, dat de geestelok gebrekkige in de maatschappij, waarin htI leeft,
zich geen bestaansmogeltlkheid kan verwerven. Hij dreigt dan in
nieuwe nood te geraken ten gevolge van een factor, die extrinsiek is.
Deze dreigende nieuwe nood kan object worden van het maatschappe-
1tlk werk, wanneer deze factor overheersend wordL
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waarbij de extrindieke factor, als niet meer bestaande, niet is
te bestrijden.
Het is eveneens denkbaar, dat een storing in het psychische
gegeven van de mens, welke veroorzaakt wordt door een ex-
trinsieke factor, zodanig doorwerkt, dat deze storing op zich
oorzaak wordt van een dieper liggende nood in het psychische
gegeven van de mens. Daardoor is deze opgenomen in zijn
psychische toestand en werkt zij vanuit de mens zelf. De ex-
trinsieke oorzaak, die tot dit proces aanleiding was, is dan voor
het maatschappelijk werk niet meer van belang.
Alvorens over te gaan tot de nadere bepaling van het karakter
van het maatschappelijk werk, willen wij aandacht schenken aan
de samenhang van de werkterreinen van hen, die de verschillen-
de menselijke noden bestrijden.

F.  VERHOUDING VAN HET MAATSCHAPPELIJK WERK TOT DE
GEZONDHEIDSZORG EN DE ZIEI.ZORG

Het maatschappelijk werk richt zich dus op de bestrg-ding van
noden, die een overwegend gevolg zlin van factoren, die vanuit
de maatschappelijke werkelijkheid op de mens inwerken. De
bestrijding van de noden, die een overwegend gevolg zijn van
factoren, welke hun oorsprong vinden in het physieke en
psychische gegeven van de mens, is een taak, die door de
gezondheidszorg wordt behartigd. De zielzorg heeft tot object
de bestrijding van noden, die een overwegend gevolg ztin van
intrinsieke factoren, welke hun oorsprong Vinden in het meta-
physieke gegeven van de mens.
Bij hun arbeid hebben de zielzorg, de gezondheidszorg en het
maatschappelijk werk dus een van elkander onderscheiden
object. De mens is echter een eenheid en daarom betekent
onderscheiding van objecten nog geen absolute scheiding van
werkterreinen.
Scheiding van werkterreinen is nog wel mogelijk ten aanzien
van de gezondheidszorg en de zielzorg. Denken wij b.v. aan een
psychiater of psycholoog. Deze richt zich op tekorten op zijn
eigen terrein, geleid door de wetenschap van het eigen vak.
Het kAn voorkomen", dat hij geen zielzorger nodig heeft en ook
omgekeerd kan dit het geval zon.
Deze scheiding van werkterreinen is echter uitgesZoten, waar
het maatachappeZ#k werk optreedt. Gezondheidszorg en ziel-
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zorg hebben steeds hun relatie met het object van het maat-
schappelijk werk. Al de noden in de mens, op welk terrein ook,
- het physieke, het psychische of het metaphysieke - staan
practisch nimmer los van het maatschappelijk milieu, hetzij
omdat het maatschappelijk milieu in eich ongunstig is, hetzij
omdat het maatschappelijk milieu speciaal voor d6ze mens, in
concreto dus, gunstiger gemaakt moet worden. Omdat het
maatschappelijk milieu practisch steeds van invloed is voor het
ontstaan van noden in de mens, - zo al niet oorzaak is van het
ontstaan van noden, dan toch een factor kan zijn, die op het
ontstaan van noden van invloed is - moet het sociale gegeven
van de mens door de gezondheidazorg en de zieZzorg worden
gekend en hebben de medici en zielzorgers voortdurend contact
met het werkterrein van het maatschappelijk werk.
Deze relatie van het werkterrein van het maatschappelijk werk
met dat van de medici en tielzorgers komt dan ook duidellik
aan het licht, indien het maatschappelijk werk de uitoefening
van zijn functie ter hand neemt. De aanwijzingen voor de
methode van uitvoering van het maatschappelijk werk liggen
opgesloten in het karakter van de maatschappelijke nood, die
het bestrijdt. Het karakter hiervan kan men slechts bepalen,
indien men inzicht heeft in de oorzaken, die tot het ontstaan
van de maatschappelijke nood hebben geleid. Bij het bestu-
deren van deze oorzaken komt men tot de erkenning, dat het
maatachappeZijk werk alechts residtaat kan hebben, ah men van
meet af aan het individu beziet in zgn geheel, in de wezenlijke
samenhang van de vier gegevene of dimensies, die de persoon-
Zijkheid van het indim'du formeren. Daartoe moet het physieke,
psychische en metaphysieke gegeven door het maatschappelijk
werk worden gekend. Dit leidt noodzakelijk tot de conclusie, dat
het maatachappelijk werk z  taak slechts kan vervuUen, indien
het een samenwerking in teamverband tot stand brengt met de
gezondheidszorg en de zieZzorg, die eveneens het individu in zijn
geheel benaderen ten behoeve van de bestrijding van de noden,
die zij tot object hebben. Hoe meer men tot de erkenning komt,
dat het menselijk leven als een onverbrekelijk geheel moet
worden beschouwd, des te enger worden de banden tussen hun
werkterreinen.
In vroeger tijden concentreerden de medici zich voornamelijk
op de bestrijding van de somatische nood. De zielzorg beperkte
zich tot de behandeling van de geestelijke nood, terwrl het
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maatschappelijk werk bestrijding van materiEle nood als zijn
voornaamste doel zag. Naarmate men zich op elk der terreinen
groter inzicht en betere kennis verwierf, kwam men tot de
erkenning, dat de medici zich niet konden beperken tot het
somatische, de zielzorg niet tot het geestelijke en het maat-
schappeltik werk niet tot het materi6le. Men constateerde, dat
behandeling van de mens ten opzichte van 66n bepaalde dimen-
sie veelal eenzijdig en onvolledig  was. 1)
Bij het tot stand brengen van de samenwerking van de ge-
zondheidszorg en de zielzorg met het maatschappelijk werk,
komt de vraag aan de orde, of de uitoefening van het maat-
achappeZ#k werk kan worden beschouwd als een zezfatandige
functie. Uitvoering van het maatschappelijk werk vraagt een
therapeutische behandeling van het sociale gegeven van de
mens. Deze therapeutische behandeling vereist de aanwezig-
heid van een specifieke vaardigheid. De kennis van het maat-
schappelijk leven, het inzicht in de invloeden van de maatschap-
pelijke werkelijkheid, de kennis van de bestaande maatschap-pelijke organen en hun arbeidsterreinen, de feitelijke beinvloe-
ding van deze maatschappelijke werkelijkheid, enz., het zijn
alle onderwerpen, die het bezitten van een specifieke vaardig-
heid  vereisen. 2) De dokter, die vanuit zijn geneeskundige
denkwereld plotseling optreedt als beoefenaar van maatschap-
pelijk werk, gaat b.v. adviezen geven over inkomensbesteding.
Een dergelijke activiteit van de totaal anders georilinteerde
geneesheer ten opzichte van de practijk van het maatschappe-
lijk leven van alledag, kan niet tot een verantwoord resultaat
leiden. Gordon Hamilton heeft dit eveneens op het oog, als zij
de uitlating aanhaalt van dr. Stevenson in zijn „Problems of
growth in family  case  work":  For the social  worker  a  social
situation is aZways implied or specified which is to say that
the case worker is concerned with the reaZity-facing aide of
Zife experience. 3)
Aangezien het beoefenen van een specifieke vaardigheid steeds
een zelfstandige functie is, moet het maatschappelijk werk
als een zelfstandige grootheid naast de tielzorg en de gezond-

1)    Vgl. R. Hornstra,   arts: „De sociale dimensie  in het geneeskundighandelen" Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 17 Februari 1950.
4  Vgl. Gordon Hamilton: „Theory and practice of social case work",New York 1940, blz. 344 e.v.
2)  G. Hamilton, idem, bk 348.
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heidszorg optreden. In de practijk van de samenwerking zal dit
erop neer komen, dat het maatschappeZijk werk als zeUstandige
grootheid optreedt in die gevaUen, waarin het karakter van de
nood zodanig is, dat een bestrijding wordt geuraagd overwegend   
door middel van beinvZoeding van de maatschappelijke werke-  
Zijkheid. De gezondheidszorg en de zielzorg moeten daarbij
zodanig medewerken, dat het maatschappelijk werk het phy-
sieke, psychische en metaphysieke gegeven van het individu in
maatschappelijke nood kan leren kennen. Zodra echter de
intensieve bestrijding van de maatschappelijke nood niet alleen

*raagt de beinvloeding van de maatschappelijke werkelijkheid,
doch tevens een diepgaande behandeling ten opzichte van het
physieke, psychische of metaphysieke gegeven, dan dient het
maatschappelijk werk als zelfstandige grootheid terug te treden
en zijn arbeid te verrichten onder leiding van de gezondheids-
zorg of de zielzorg. Omgekeerd moet het maatschappelijk werk
ervoor zorgdragen, dat het aan de medici en de zielzorgers
voor de uitvoering van hun eigen arbeid op medisch en ziel-
zorgterrein de gegevens verstrekt, waardoor de sociale dimensie
van het individu door hen kan worden gekend. Wordt echter
ter bestrijding van de physieke, psychische of geestelijke nood
therapeutische behandeling van het sociale gegeven nood-
zakelijk, dan dienen de medici en de zielzorgers het maatschap-
pelijk werk als zelfstandige grootheid in te schakelen.
De wijze, waarop deze samenwerking tussen de genoemde werk-
terreinen kan worden verkregen, wordt nader onder het oog
gezien in de hoofdstukken m en IV. De moeilijkheden, aan deze
samenwerking verbonden, mogen nimmer aanleiding zijn, dat
b.v. de gezondheidszorg over de gehele linie het maatschap-
pelijk werk zelf ter hand neemt en aan het bestaan van het
maatschappelijk werk als zelfstandige grootheid een einde
maakt. Teneinde ter bestrijding van de maatschappelijke noden,
waarvoor beinvloeding van de maatschappelijke werkelijkheid
rond het individu noodzakelijk is, de gewenste kracht te kunnen
ontplooien, dient het maatschappelijk werk als zelfstandige
grootheid te opereren en niet als ondergeschikt technisch
hulpmiddel van b.v. de gezondheidszorg te worden gehanteerd.
Moge dit ook blijken uit onze beschouwingen ter nadere bepaling
van het karakter van het maatschappelijk werk.
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§ 2.  Beschouwingen ter nadere bepaling van het
karakter van het mantschappelijk werk

1 ZELFVERANTWOORDELIJKHEID EN SOCIALE
VERANTWOORDELIJKHEID

De mens is geroepen, door vrije inspanning van zijn vermogens
en onder eigen verantwoordeZ#kheid te streven naar ontplooi-
ing van zijn persoonlijkheid. De mens moet zelf zorgen, zelf
voorzien, zelf handelen. Van deze zelf-verantwoordelijkheid kan
niemand worden ontheven. De mens is echter niet in staat door
individueel handelen zijn verschillende doeleinden te bereiken;
hij heeft hulp nodig van andere mensen. Daarom hebben mensen,
die in gemeenschap met elkaar samenleven, ook verantwoor-
delijkheid tegenover elkaar. Elk lid van de gemeenschap heeft
een zekere medeverantwoordelijkheid t. o.v. het individueel wel-
zijn van zijn medemensen. Deze sociale verantwoordelijkheid
geldt in het bijzonder ten opzichte van de medemens, die in
maatschappelijke nood verkeert. Elk lid van de gemeenschap
heeft dan ook de plicht zijn bijdrage te leveren tot de bestrijding
van de maatschappelijke nood van zijn medemensen. Elke vorm
van bestrijding van maatschappelijke nood moet om deze reden
van een zodanig karakter zijn, dat het in wezen een hulpver-
lening blijft van de ene mens ten optichte van de andere. Elke
huZpverlening moet een uiting bl#ven van de sociale verant-
woordelijkheid voor de medemens. 1)
De hulpverlening van de ene mens aan de andere ter bestrijding
van de maatschappelijke nood moet geschieden op een zodanige
wtize, dat zii bijdraagt tot de opvoeding van de mens in maat-
schappeZ#ke noodin het besef van de zeU-verantwoordeZ#khed.
Zou de hulpverlening plaatsvinden op een zodanige manier, dat
de mens in nood daardoor aan dit gevoel van zelf-verantwoor-
delijkheid inboet, dan moet deze werkwijze als niet-verantwoord
worden bestempeld. Het opvoeden tot besef van de eigen ver-
antwoordelijkheid vraagt een hulpverZening, die door de mens
t)   Dit karakter mag men aan de bestrtiding van maatschappeltlke nodenvan het individu nimmer ontnemen. Zou het maatschappeltlk werk

gehanteerd worden als een ondergeschikt technisch hulpmiddel van degezondheidszorg, welke als regel met beroepskrachten moet werken,dan is het gevaar niet denkbeeldig, dat door de leiding van dezeberoepskrachten juist dit essentiale in de bestrijding van de maat-
schappeltike noden op den duur niet voldoende meer tot zijn recht
zal komen.
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niet kan worden opgegiat ah een recht, doch die beachoutod
moet worden als een verplichting, die de gemeenschap urijwillig

op zich neemt. Steeds opnieuw moet daarbij de mens ervan door-

drongen worden, dat hU zelf verantwoordelijk is. Zou deze
levensinstelling algemeen zijn, dan zou de vraag, of sociale

hulpverlening steeds leidt tot het verzwakken van de wil en de

verantwoordelijkheid van de mensen, niet meer behoeven te
worden gesteld. 1)
Wij  concluderen: een zodanige  vorm van bestrijding  van  maat-
schappelijke noden dient te worden gekozen, dat deze aan zoveel

mogelijk leden in de gemeenschap de mogelijkheid biedt, door
eigen activiteit aan de bestrijding van de nood van de medemens

te arbeiden, 6n dat deze bijdraagt tot opvoeding in het besef
van eigen verantwoordelijkheid van de mens.

B. LIEFDE

De persoonlijke hulpverlening van de ene mens aan de andere
wordt bevorderd vanuit de natuur van de mens. De psyche van
de mens immers vraagt voortdurende activiteit ten behoeve
van andere mensen. Naast zijn egocentrische strevingen heeft
de mens n.1. van nature ook altruistische strevingen, die hij
moet kunnen uitleven om tot een ontplooiing van zijn per-
soonlijkheid te geraken. De altruistische strevingen zijn uiter-
aard gericht op datgene, wat de mens omringt, voorzover dat
voor zijn altruistische strevingen ontvankelijk is. Dit is in de
eerste plaats dat, wat zijns gelijke is, de evenmens. Daarom is
de mens van nature geroepen tot dienatbetoon, tot huZp acm de
evenmens. De mens, die bij uitstek hulp behoeft, is de mens, die
in nood verkeert of dreigt in nood te geraken. Het altruisbische
streven van de menselijke natuur zal daarom in het bijzonder
op het hulpverlenen aan de mens in nood gericht moeten zijn.
Mej.   W. Hillen stelde   het met andere woorden:   Vele   mensen
vertangen hun in nood zijnde medemensen te heZpen. Aan dit
verlangen moet tegemoet gekomen *,orden. 2)

1) Vgl. Dr. Friedrich Uhlrich in „Die weltanschaultchen Grundlagen
der Wohlfahrtspflege", Berlin     1932,     biz.     1: Dazu kommt     die
Problematik, die in dem Wesen der Wohitahrtaplege Belbst Ziegt; die
Frage, ob nicht die stetig sich ateigerenden Fursorge- und WoM/ahrts-
masznahmen der LebenswiHen und die Verantwortung des Menschen
schwachen oder ersticken.

:)    Mej. W. Hillen: Stelling op het Congres van de Nederlandse Vereniging
voor Maatschappelok Werk te Utrecht op 13 November 1949.
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Het beleven van de altruistische neigingen van de mens vraagt
dan ook een hulpverlening, waarbij aan ieder lid van de
gemeenschap zoveel als mogelijk is de kans wordt geboden,
voor zijn medemensen in nood te arbeiden. Het altruisme dient
het fundament te zijn, waarop de gehele hulpverlening van de
mens in nood wordt opgebouwd.
Het meer gebruikeZijke woord in de samenZeving voor aZtruiame
is Ziefde. Dit woord heeft een bijzondere klank gekregen in en
door het Christendom, waarin de liefde werd verheven tot de,
alle verhoudingen van de mens tot God en van de mensen
onderling beheersende, levenswet. Dit heeft ertoe geleid, dat
dn ons land, dat zich onder invloed van de Christelijke be-
schaving heeft ontwikkeld, de samenleving op de Christelijke
naastenliefde is gebaseerd. Ook in kringen, die vreemd staan
tegenover de Chnstelijke geloofsleer, grijpt men bewust of
onbewust op deze geesteshouding terug, ook al vervangt men
het woord liefde door termen als humaniteit, philantropie,
kameraadschapshulp, broederhulp, e. d.
De verheffing van het natuurlijk aZtruisme van de mens tot
Ziefde heeft aTs consequentie, dat de hulp, die de mens in nood
ontuangt, steeds ook het kenmerk van Ziefdedaad draagt.

C.  DE GEEST VAN DE GEMEENSCHAP

Omdat de liefde bouwt op de natuur, doch haar veredelt, dient
de instelling van de mensen in de gemeenschap, dient de geest
in de samenleving zodanig te zijn, dat elke mens het ala normaal
beschouwt, dat zijn medemens hem helpt uit Ziefde. In deze geest
dient eenieder het als normaal te beschouwen, dat er een tijd
kan komen, waarin hijzelf hulp behoeft van zijn evenmens, en
moet het zo zijn, dat hij weet, dat hij op die hulp ook kan reke-
nen. Zelfs de mens, die hulp behoeft, behoudt de plicht ook
anderen te helpen.
De mens, die de hulp verleent, moet het als normaal be-
schouwen, dat hij zijn evenmens de helpende hand biedt. Indien
de mensen in de samenleving deze instelling bezitten, heeft
de ZiefdevoUe huZp aan de mena in nood op zich ook geen ver-
nederend karakter. In zekere zin is het niet ongezond, dat de
mens in het ontvangen van de liefdedaad ook zijn afhankelijk-
heid voelt van de evenmens. Dit zal een aansporing zijn tot
zelfverantwoordelijk handelen. Deze afhankelijkheid is ook geen
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vernedering. Vernedering kan alleen ontstaan door de wijze,
waarop de liefdedienst bewezen wordt.
De mens, die de ander hulp in de nood verleent, beleeft zijn
sociale verantwoordelijkheid en vindt daarin tevens een aan-

sporing tot zelfverantwoordelijk handelen ten opzichte van
zichzelf en zijn gezin.
SZechts indien de bovengeschetste geest over de san:enZeving

vaardig wordt, alechts dan is een gezond kZimaat aanwezig, dat
gunstige voorwaarden achept voor de ontplooiing van de
menselijke persoonZijkheid. Deze geest van de gemeenschap, dit
gezonde klimaat is bovendien een voorwaarde om effectief hulp
te kunnen verlenen aan de evenmens. Wij achten het klimaat

ongezond, als de mens de hulp, die hij nodig heeft, als een af-
dwingbaar recht meent te kunnen beschouwen. Bij een dergelijke
levensinstelling zorgt de mens zelf niet meer, is zelf niet vol-
doende actief en rekent erop, dat er „Diensten" zijn, die hem
helpen. Deze houding ondermijnt het zelfverantwoordelijkheids-
gevoel en is een maatschappelijk gevaar. Zij kweekt een on-
verantwoordeljke houding aan van passiviteit en parasiteren
op de gemeenschap. De mens, die zich een dergelijke levens-

houding eigen maakt, voelt zich ook niet geroepen anderen te

helpen. „Hij is daar niet voor, daarvoor is die en die dienst.
Die dienst moet er maar voor zorgen". Het besef van sociale
verantwoordelijkheid verdwijnt. Een dergelijke geest, een dus-
danig ongezond kZimaat kan oorzaak zijn van het ontstaan van
maatschappelijke noden. Immers, dagelijks bewijst de practijk,
dat individuen, die in een bepaalde noodtoestand komen te
verkeren, psychische spanningen en conflicten krijgen te ver-
werken, omdat zij niet kunnen rekenen op het medeleven en
behulpzaam zijn van hun eigen directe omgeving. Dit geeft
dan op zijn beurt aanleiding tot het ontstaan van nieuwe
maatschappelijke noden. 1)
De goede gemeenschapsgeest en levensinstelling van de mensen,
de belangstelling van de directe omgeving, het meeleven en
begrijpen, de spontane persoonlijke hulp uit het motief van de
caritas, het is voor velen, die in nood verkeren bovendien het
geneesmiddeT, dat hen weer in evenwicht kan brengen. Vergelijk
de moeilijkheden in gezinnen van slachtoffers van het verzet.
Deze gezinnen ontvangen behoorlijke financiifle ondersteunin-

4  Vgl. van de schrliver: .Zorg voor het a-sociale gezin", 's-Hertogen-
bosch 1948, blz. 9.
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gen, terwijl ook zoveel mogelijk andere vormen van maat-
schappelijke bijstand worden gezocht Desondanks verkeren
vele van deze gezinnen nog in maatschappelijke nood. Zij
voelen zich eenzaam, voelen zich niet begrepen, voelen zich niet
thuis in de samenleving. Alleen een geest van onderlinge hulp-
vaardigheid en liefde, een geest van begrijpen van de hen om-
ringende omgeving kan hier de oplossing geven. Wij den dit
b.v. ook bii de ouden van dagen. De mensen moeten het gevoel
hebben deel uit te maken van een gemeenschap, waarin zij
thuishoren en hun plaats innemen. Dit zich opgenomen gevoelen
in de gemeenschap duidt ook Mej. W. Hillen aan in een andere
stelling op het aangehaalde congres van de Nederlandse Ver-
eniging voor Maatschappelijk  Werk,  waar zij stelt: Maatschap-pelijk werk dient te trachten de huZpontvangende weer tot een
zeUstandig lid der maatschappij te maken. Hieruoor is nodig,
dat hij door de maatachappij weer wordt opgenomen. Het slagen
daarvan hangt af van vr#wiZZige medewerking van velen. 1) Wij
zouden hierbij echter willen aantekenen, dat niet alleen het
maatschappelijk werk daarnaar dient te streven. Het is een
taak van elk gemeenschapslid de mensen in maatschappeltike
nood te helpen. Alleen wanneer zoveel mogelijk gemeenschaps-
leden daarnaar streven, kan dit een werkelijke gemeenschaps-
geest tot stand brengen, waardoor het zich opgenomen gevoelen
in de maatschappti wordt bereikt
Door vele oorzaken, zoals de gecompliceerdheid van de samen-
leving, het steeds hoger opvoeren van het tempo en de voort-
schrijdende techniek, die dn zekere zin een technisch klimaat
schept, zijn de gemeenschapsbindingen losser geworden. Dit
heeft zlin terugslag gehad op de geest van de gemeenschap.
Wii hebben de indruk, dat daardoor ook de psychische weer-
stand van de mensen is verminderd. In de Nederlandse samen-
leving van deze tijd-waarin de materidle voorzieningen sterk
zijn verbeterd- treedt dan ook het verschijnsel op, dat steecTs
meer maatschappelijke noden een immaterieel facet krijgen, in
de psychische en geestelijke sfeer Mggen.
Dit alles bewijst de noodzakelijkheid een gezond klimaat te
scheppen in de gemeenschap, waardoor tevens aan de ont-
plooiing van de persoonlijkheid de beste kansen worden ger
boden.

1)     Mej. W. Hillen: Stelling op het Congres van de Nederlandse Vereniging
voor Maatschappelok Werk te Utrecht op 13 November 1949.
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D.  VOORWAARDEN BIJ DE BESTRIJDING VAN

MAATSCHAPPELIJKE NODEN

Er zijn twee voorwaarden, waaraan bij de bestrijding van
maatschappelijke noden dient te worden voldaan om een zo
groot mogelijk effect voor de mens in maatschappelijke nood
te bereiken.

1.  Benadering van de mens in nood in plaatseZijk of kZeiner
verband

De hulpverlening aan de mens in nood, welke een taak is van
elk gemeenschapslid, dient te geschieden door hen, die zo dicht
mogelijk staan bij de mens in nood. Daardoor kunnen de ver-
schillende maatschappelijke noden ook gemakkelijker worden
geconstateerd. Dit merkt ook Mej. W. Hillen op, waarop zij
laat  aansluiten: De hulpontvangende  zal  in  veeZ  gevaZZen  ge-
makkelijker de hulp aannemen van mensen, met wie hij een
nautoer verband voelt. 1)
Door het vervullen van deze voorwaarde kan ook voorkomen
worden, dat de hulp in zekere zin een onpersoonlijk karakter
krijgt.

2. Bestrijding van maatschappeZijke nood op basis van de
Zevensovertuiging

De gehele gemeenschap moet worden opgeroepen tot activiteiten
ten behoeve van de mensen in maatschappelijke nood. Het is
een ervaringsfeit, dat deze oproep de mens het meest aan-
spreekt, indien hij hem gezegd wordt in de taal van zijn levens-
overtuiging. Vanuit zijn levensovertuiging moet hij ook de
bezieling verkrijgen en de aandrang tot steeds hernieuwde
activiteit
Ook de mens, die hulp ontvangt, kan het beste benaderd worden
in de taal van zijn levensovertuiging. Dit is te meer een ver-
eiste, naarmate de maatschappelijke nood steeds meer een
accent krijgt van nood in de immateridle sfeer. Men moet de
mens benaderen in zijn totaliteit. Zijn psychische en geestelijke
problemen kan men het best mede helpen oplossen, als men
spreekt vanuit dezelfde geestelijke overtuiging. De hulpgever

1)  Mej. W. Hillen: Stelling op het Congres van de Nederlandse Ver-
eniging voor Maatschappeltik Werk te Utrecht op 13 November 1949.
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moet de taal spreken van de ontvanger. Daardoor wordt ook
de persoonlijke relatie van mens tot mens het sterkst. Indien de
arbeid voor de mens in maatschappelijke nood op de levens-
overtuiging wordt gebaseerd, zal bovendien het motief van de
caritas de dynamische kracht kunnen zijn, die alle activiteiten
voor de mensen in nood bezielt en ze daardoor vruchtbaarder
maakt in hun uitwerking.

E. NADERE BEPALING VAN HET MAATSCHAPPELIJK WERK

In deze paragraaf spraken wij tot nu toe over het bestrijden van
maatschappelijke noden in het algemeen. Niet elke vorm van
bestrijding van maatschappelijke nood kan echter tot het maat-
schappelijk werk worden gerekend. Om tot het maatschappelijk
werk gerekend te kunnen worden, moet de bestrijding van maat-
schappelUke noden voldo-en  aan  drie  vgorwaarden:

  1.      zij  moet zijn afgestemd   op het individu;
 2.      zij  moet systematisch plaats vinden;
 .  zij moet zich richten op het bestrijden van de oorzaken.A
Maatschappelijk werk is afgestemd op het individu, beinvloedt
de maatschappelijke werkelijkheid van het individu in zijn speci-
fieke omstandigheden. In de maatschappij komt het voor, dat
ter beinvloeding van de maatschappelijke werkelijkheid maat-
regelen worden getroffen, die zijn afgestemd op de hele gemeen-
schap of op een bevolloingsgroep. Indirect kunnen deze maat-
regelen weliswaar tot gevolg hebben, dat daardoor noden van
individuen worden bestreden, doch zij zijn daarop niet gericht.
Deze maatregelen kunnen dan ook niet tot het maatschappelijk
werk worden gerekend. 1)
Maatschappelijk werk moet systematisch plaatsvinden. Zijn
arbeid moet volgens een zeker systeem geschieden. Het zo nu
en dan bestrijden van noden, toevallig en zonder bepaald
systeem, is geen maatschappelijk werk. Vele activiteiten van
persoonlijke hulpverlening aan de medemens vanuit het motief
van de caritas, zijn niet als maatschappelijk werk te bestempe-
len, omdat zij niet systematisch plaatsvinden.
Om op verantwoorde wijze maatschappelijke noden te kunnen
bestrijden is het noodzakelijk de factoren te kennen, die de
nood hebben veroorzaakt of zullen veroorzaken. Op deze kennis
van oorzaken moet de therapie van het maatschappelijk werk
t)  Zie § 3, biz. 28.
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worden gebaseerd. Is een maatschappelijke nood in een zodanig 1
stadium komen te verkeren, dat het niet meer mogelijk is de I
oorzaken van de nood te bestrijden, dan heeft het maatschappe-
lijk werk als zodanig geen taak meer.
We mogen niet de ogen sluiten voor het feit, dat vele activi-
teiten van hulpverlening, afgestemd op het individu, niet aan
deze twee laatste voorwaarden voldoen. Naar onze mening
houdt dit geen veroordeling in van deze vormen van hulpverle-
ning, doch men dient er wel voor te waken deze activiteit niet
te blijven bestempelen als maatschappelijk werk. Maatschappe-
lijk werk moet altijd aan deze voorwaarden voldoen.
Het is mogelijk, dat deze stellingname verwarrend werkt ten
opzichte van die activiteiten, die men in het spraakgebruik als
caritas bestempelt. Wij hebben in het algemeen gesproken van
hulpverlening vanuit het motief van de caritas. Velen noemen
de activiteit uit dit motief zonder meer caritaswerk. Hiertegen
bestaat geen bezwaar, indien men duidelijk voor ogen heeft,
dat caritas alle vormen van hulpverlening van mens tot mens
omvat, die plaats vinden uit het motief van de liefde. Caritas
behoeft niet per se efficient te geschieden. Haar daad van liefde
behoudt haar waarde, ook al is het effect van de daad ge-
ringer, doordat de activiteit niet systematisch plaats vond en
niet op de bestrijding van de oorzaken was gericht. Hieruit
volgt, dat caritas ruimer is en behalve het werkterrein van-..-
het maatschappelijk werk al die activiteiten omvat, die op
enigerlei wijze gericht zijn op het verlenen van persoonlijke
hulp aan de medemens.
Concentreren wij ons thans op een bespreking over het be-
strijden van de oorzaken van maatschappelijke nood. Deze
bestrijding van oorzaken kan geschieden op tweearlei wijze:
a. door opheffing van de oorzaken van de maatschappelijke

nood;
b. door voorkoming van factoren, die dreigen oorzaak te

worden van maatschappelijke nood. Er kunnen zich ge-
vallen voordoen, waarin door Zeniging van maatschappeZijke
nood kan worden voorkomen, dat een bestaande maatschap-
pelijke nood verergert of een nieuwe maatschappelijke nood
ontstaat. -

Deze leniging van maatschappelijke nood ter preventie kan zich
richten op het betrokken individu, doch kan ook erop gericht
zijn, de omgeving van het individu te beschermen tegen be-
Dlmatighid 2                                                                                                       17



smetting en andere ongewenste invloeden, waardoor bij de
omgeving maatschappelijke noden kunnen ontstaan.
Leniging van maatschappelijke nood, die niet beoogt of beogenkan het verergeren van bestaande maatschappelijke noden of
het ontstaan van nieuwe maatschappelijke noden van het indivi-
du of zijn omgeving te voorkomen, kan naar onze mening niet
als maatschappelijk werk worden aangeduid.
Desondanks blijft het de plicht van elk gemeenschapslid deze
maatschappelijke noden te lenigen. Het is realistisch uit te
gaan van het ervaringsfeit, dat meerdere individuen in om-
standigheden verkeren, waarin opheffing of voorkoming vannood niet meer is te bereiken en de leniging van maatschappe-
lijke nood geen ander gevolg heeft dan dat aan deze mensen
levensvreugde wordt geschonken. De gemeenschapsleden be-houden hun plicht van hulpverlening aan deze „hopelozen",omdat zij mede-leden zijn van de gemeenschap, omdat zij een
„medemens" blijven. Men kan hen slechts toespreken in eentaal van berusting en aanvaarding van het lijden. Als Christen
zouden wij deze mensen willen wijzen op de positieve waarde
van het lijden, op het aanvaarden van het lijden, dat geestelijk
de mens sterker maakt, de mens kracht geeft en hem tenslotte
de bevrijding schenkt 1)  Om deze reden is het ook zo belang-
rijk de hulpverlening aan de mens in maatschappelijke nood
te baseren op de levensovertuiging. In de taal van de levens-
overtuiging houdt onze liefdevolle arbeid niet op, al schieten
de methoden van bestrijding van de maatschappelijke noodtekort. De caritas heeft altijd haar taak te vervullen.
Voor de gemeenschap is dit van grote maatschappelijke waarde.
Kende men dit niet, dan zouden al deze mensen gedoemd zijn
het leger van ontevredenen uit te breiden. Ontevredenheid leidt
steeds tot opstandigheid, leidt tot nieuwe spanningen en con-
flicten en schept nieuwe maatschappelijke noden. Zou de caritas
deze taak ten opzichte van deze mensen niet vervullen, dan kan
een situatie ontstaan, waarin het verantwoord is, dat het maat-
schappelijk werk toch gaat optreden om het ontstaan van deze
nieuwe maatschappelijke noden te voorkomen.
De kseenzing van de taak van het maatschappelijk werk ten
opzlchte van leniging van maatschappelijke nood willen wij nog
1)  Vgl. Ds. J. C. Roscam Abbing: „Hoe staan wti tegenover het 1Udender  mensen ?", en Rector H. Sondael: „Kerstmis   1948",   in   het   TUd-schrift voor Maatschappeltjk Werk, 20 December 1948.

18



nader bezien voor die individuen, die lijden aan debiliteit,
idiotie, e.d. De oorzaken van het ontstaan van deze noden zijn
niet te bestrijden. Deze mensen zijn niet meer te genezen. Ten
opzichte van deze individuen vindt niettemin maatschappelijk
werk plaats.
Schenken we allereerst aandacht aan de debielen. Door plaatsing
van deze individuen in inrichtingen schept men een voor hen
aangepast milieu, waardoor zij met hun gegevens, die tekorten
vertonen, tot op zekere hoogte in staat zijn hun persoonlijkheid
te ontplooien. Hiermede voorkomt men het ontstaan van nieuwe

maatschappelijke noden. Ten opzichte van de personen, die
in de vrije maatschappij zich in de omgeving bevonden van
deze individuen, is hun onderbrenging in inrichtingen eveneens

maatschappelijk werk. Zij worden namelijk beschermd tegen
deze individuen, hetgeen het ontstaan van maatschappelijke
noden voorkomt. Bij de idioten zal deze maatregel van onder-

brenging in inrichtingen ten opzichte van henzelf niet altijd
het voorkomen van nieuwe maatschappelijke noden tot effect
hebben. De verzorging van deze idioten is in deze bepaalde
gevallen dan ook niet tot het maatschappelijk werk te rekenen.
Met klem willen wij hier naar voren brengen, dat de plicht
van caritas, of zo men wil gemeenschapshulp, ten aanzien
van deze personen altijd blijft bestaan. Het uitsluiten van deze
groep van individuen zou een ontkenning betekenen van de
menseRike waardigheid. De ontkenning van de menselijke

waardigheid en de consequenties, die dit met zich meebrengt,
voeren noodzakelijk tot de opvatting, dat het leven van deze
mensen van geen belang meer is. Deze consequentie zou een
ramp betekenen voor de maatschappij en zou het zedelijk peil
van de samenleving ernstig ondermijnen of zelfs vernietigen.
Om deze reden is de caritas-activiteit of gemeenschapshulp
voor dergelijke individuen dan ook verantwoord en geboden met
het oog op het algemeen welzijn van de gemeenschap.

F. UITVOERING VAN HE]T MAATSCHAPPEI+IJK WERK

DOOR „ORGANEN"

*F
Maatschappelijk  werk  moet dus afgestemd  zijn  op het individu,
systematisch worden uitgevoerd en gericht zijn op de bestrijding

  van  oorzaken.  Bij de huidige structuur  van onze samenleving
zullen op zichzelf staande personen niet altijd erin kiinnen
slagen de bestrijding van maatschappeRike nood uit het motief
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van de caritas zodanig te doen geschieden, dat deze aan de
gestelde voorwaarden voldoet om als maatschappelijk werk te
kunnen worden bestempeld. In die gevallen, dat de individuen
niet erin slagen los van elkaar maatschappelijk werk uit te voe-
ren, zullen zij met elkaar moeten samenwerken. Daartoe roepen
zij organen in het leven. Dit geeft het aanschijn aan het georga-
niseerde maatschappelijk werk. Dit georganiseerde maatschap-
pelijk werk moet blijven voortbouwen op de spontane persoon-
lijke hulp van de ene mens aan de andere. De caritas zal het
bewegend motief van de activiteiten van dit maatschappelijk
werk moeten blijven. De voortdurende liefde-activiteiten van
de mensen onderling moeten de geest van de samenleving blijven
bepalen. Steeds zullen zoveel mogelijk gemeenschapsleden in de
uitvoering van dit maatschappelijk werk moeten worden be-
trokken. Nimmer mag men uit het oog verliezen, dat de
„organisatie" slechts een technisch hulpmiddel is om de andivi-
duele mens in staat te stellen zijn medemens in nood doeltref-
fender te helpen.
De organisatie stelt in staat mensen aan te trekken, die zich
concentreren op de studie van de maatschappelijke noden.
Hiertoe dient een beroep te worden gedaan op de intellectuele
61ite. Uit deze studie blijkt, dat het nodig is, dat een groep
van personen zich geheel en al inzet voor het maatschappelijk
werk en dit maatschappelijk werk als beroep uitoefent. De
inschakeling van beroepskrachten betekent echter niet, dat
men nu het georganiseerde maatschappelijk werk voornamelijk
door deze krachten moet doen uitvoeren. Integendeel, steeds
opnieuw dient er bij alle activiteiten van het maatschappelijk
werk naar te worden gestreefd de gemeenschapsleden als z.g.
vrijwilligers de arbeid te laten uitvoeren. De beroepskracht
trede slechts daar op, waar het uitgesloten is, dat vrijwilligersdoeltreffend kunnen arbeiden.
Teneinde het karakter van de hulpverlening aan de mens in
maatschappelijke nood binnen de organen van het maatschap-
pelijk werk zo zuiver mogelijk te houden, dienen de organenvan het maatschappelijk werk zoveel mogelijk de volgendekwaliteiten te bezitten:
1.   Zij moeten voortkomen uit de vrije keuze van de individuen,

die op samenwerking met elkaar zijn aangewezen.
2.   Zij moeten zo dicht mogelijk staan bij de mens in nood, diehun hulp behoeft.
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3.  Zij moeten werken op basis van de levensovertuiging van
de mens in nood.

4.  Zij moeten zoveel mogelijk het werk doen uitvoeren door
vrijwilligers.

5. De mogelijkheid van verontpersoonlijking en verstarring
van het werk dient zoveel mogelijk te worden uitgesloten.

6.  Ten opzichte van de omstandigheden van het individu in
nood dient de grootst mogelijke mate van aanpassing te
worden nagestreefd. Uniformering en standarisering dienen
zoveel mogelijk te worden voorkomen.

7.  Zij moeten zo min mogelijk het karakter hebben van een
Dienst, op welks hulp men rechtens aanspraak kan maken.

8.  Hun activiteiten moeten op zodanige wijze plaats vinden,
dat zij rechtstreeks bijdragen tot opvoeding in het besef
van zelfverantwoordelijkheid, zelf zorgen en zelf voorzien
van de individuen, die in maatschappelijke nood verkeren.

G. FUNCITEVERDELING TUSSEN PARTICULIER
INITIATIEF EN OVERHEID 1)

De organen, in het leven geroepen door de z.g. vrije maat-
schappij, door het particulier initiatief van de gemeenschaps-
leden, bezitten de mogelijkheid om aan de gestelde kwaliteiten
te voldoen. Hieraan doet niets af de omstandigheid, dat het
huidige particulier initiatief in ons land nog vele tekorten

1)  Aan de verhou(ling particulter initiatief-overheid werden vele publi-
caties  gewijd.  Men  zie  o.a.:
Prae-adviezen  van:  J.  C.  van  Dam;  Mr.  Dr.  J. J. Loeff ;  Ds.  P.  J.
Roscam Abbing en Mr. J. in 't Veld, over „Taak en onderlinge ver-
houding van Kerk, particulier initiatief en overheid ten aanzien van
de  maatschappelijke   zorg", in: Publicatie   No.   1   van de Nederl.   Ver-
eniging voor Maatschappelok Werk 1949.
Rapport ener commissie, ingesteld door de Algemene Diaconale Raad
over „Verhouding kerk en overheid bo het maatschappeltjk werk".
Zie tijdschrift Diakonia, November 1948, blz. 157.
Speciaal nummer Katholiek Sociaal Todschrift, Maart 1949, over
„De verhou(ling van overheid en particulier initiatief op het gebied
van de sociale zorg".

Vele tijdschriftartikelen werden over (lit onderwerp geschreven.
Zie o.a.:
Ds. P. J. Roscam Abbing: „Over het subsidiariteitsbeginsel", Tijdschrift
voor Maatschappelijk Werk, 20 April 1948.
Mej. Mr. M. No61: „Overheidszorg en particulier initiatief", Katholiek
Sociaal Ttidschrift Februari 1950.
„Kerk of Staat", Tildschrift Diakonia, October-November 1949.
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vertoont en in feite niet, of niet in alle opzichten, aan de
gestelde kwaliteiten beantwoordt. Het particulier initiatief
zal zich moeten beraden en moeten blijven beraden over de
mogelijkheid om aan deze kwaliteiten te voldoen. Het zal
voortdurend moeten openstaan voor zelfcritiek.
Doordat het particulier initiatief vele tekorten vertoonde en
ontoereikend was om de taken, die gereed lagen, op zich te
nemen 1) en mede omdat door de materialistischer wordende
instelling van de individuen, de gecompliceerdheid van de
samenleving, het steeds hogere tempo, enz., het schier on-
mogelijk scheen de individuen weer tot eigen werkzaamheid
ten opzichte van de mens in nood te brengen, riep de overheid
als behartigster van het algemeen welzi:in eigen organen van
uitvoering van het maatschappelijk werk in het leven. De over-
heidsorganen zijn echter niet in staat aan de gestelde kwali-
teiten te voldoen. Zij kunnen niet werken op basis van de
levensovertuiging. Zij zijn niet in staat in alle omstandigheden
op de juiste wijze een beroep te doen op de medewerking van
vrijwilligers. Het niet kunnen aantrekken van een brede groep
vrijwilligers is een maatschappelijk gevaar. 2) De mogelijkheid
van verstarring en verontpersoonlijking van het werk is groot.
Uniformering, die steeds tot een nivellering leidt, kan niet
altijd worden vermeden. De organen hebben het karakter van

1)  Vgl. Prof. H. N. ter Veen: „De maatschappelijke achtergrond vansociale zorg en sociale planmatigheid" in „Mens en maatschapptj"
van  Mei-Juli  1940.  Op  biz.  96  schrtift hA.... temeer, omdat de organen,
die de sociale zorg op zich behoorden te nemen ateeds meer te kort
schoten en de overheid dientengevolge steeds meer op de voorgrond
moest treden. Ter Veen denkt hier niet speciaal aan maatschappelok
werk, doch veel meer aan sociale zorg in de ruimste betekents, die wOtot de welvaartszorg door maatregelen ten opzichte van de gehele
gemeenschap en van groepen zouden willen rekenen, waarover later.

2) Vgl. Lord Beveridge and A. F. Wells: „The Evidence for Volun-
tary Action", London 1949, blz. 264. Roger Wilson schrUft aldaar in
een speciale btjdrage over „Notes on the future of voluntary social
work", waar hij de maatschappelijke waarde van arbeid door vrtiwil-
ligers beklemtoont, dat vrtiwilligers leveren a vast amount of unpre-
tentious and unseuish service. The value of these contributions has
surely been that they have provided a link between the private citizen
and social responsibility which has meant that responsibility for
preserving and deveZoping the sociaZ structure has been distributed
over a much wider constituency than if it had been the field of
officials and elected representatives onzy. Even more important, it has
been a profoundly educative process so far as participants have been
concerned. The weakness of sociaZ responsibiZity placed entirely in the
hands of trained administrators is that there is no independent body of
Citizens who understand the issues involved as a rest:Zt of their own
experience in carrying responsibility.
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een Dienst, en de gemeenschapsleden hebben altijd de neiging
een overheidsdienst te beschouwen als een apparaat, op welks
hulp men rechtens aanspraak kan maken.
Zou men deze bezwaren, die verbonden zijn aan de uitvoering
van maatschappelijk werk door overheidsorganen, niet voort-
durend in het oog houden en zou de overheid op steeds meer
terreinen van maatschappelijk werk uitvoerend gaan optreden,
dan zal dit er toe leiden, dat een relatief kleine kern van ambte-
lijke beroepskrachten de arbeid verricht. 1) Daartegenover
staat een steeds groter wordende groep mensen, die hun hand
ophouden, die passief zijn en hun zelfverantwoordlijkheid niet
meer beleven. Voorts zullen zij, die geen hulp nodig hebben, hun
taak ten opzichte van de medemens in nood niet meer verrich-
ten. Dit zou tot gevolg hebben, dat het maatschappelijk werk
niet langer wortelt in het volk. De geest van onderlinge
hulpvaardigheid, van opofferingsgezindheid en sociaal verant-
woordelijkheidsgevoel zou vervagen en verdwijnen. Een derge-
lijke ontwikkeling zou ernstige maatschappelijke consequenties
kunnen hebben voor de Nederlandse gemeenschap. 2)
Dit alles betekent niet, dat de overheid ten aanzien van het
maatschappelijk werk geen functie zou hebben. Zij heeft tot
taak de voorwaarden te scheppen, waardoor het particulier
initiatief in staat gesteld wordt het maatschappelijk werk uit
te voeren. Zij heeft tot taak zodanig te stimuleren en te acti-
veren, dat het maatschappelijk werk, hetwelk de gemeenschaps-
leden in samenwerking met elkaar verrichten, tot ontwikkeling
en zelfstandigheid komt. Wij willen ons aansluiten bij datgene,

1)  Vgl. Lord Beveridge and A. F. Wells: „The Evidence for Voluntary
Action",  London  1949,  biz.   140:   The  nation  wiZZ be poorer spiritually
if aZZ voluntary giving of time, money and effort comes to an end.
En  verder: The reorientation   of voluntary service   to  fit   the   needs   of
post-lear society is a vitaZ matter for the nation both from the point
of view of moral and of economy. The State has greatly expanded its
sphere of activity in the fields of Health and Insurance and the public
at the moment is inclined to resent the cost and to wash its hands of
the giving end of the services.

2) Roger Wilson komt in ztjn „Notes on the future of voluntary social
work", opgenomen in Lord Beveridge and A. F. Wells: „The Evidence
for Voluntary Action", London 1949, blz. 267, tot een soortgelijke con-
clusie:   But  the   technical  alternative   is  an inordinate increase   in  pro-
fessionaZ and fuZZ-time social administrators, whose economic mainte-
nance wiZZ be the full responsibility of the community - and, although
this might be a technical solution, it would, over a period, be a sociaZ
disaster, as a major contribution to the separation between administra-
tive social responsibility and ordinary citizenship.
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wat Dr. J. J. Loeff stelt in zijn prae-advies voor de Nederlandse
Vereniging van Maatschappelijk Werk: Overal waar de overheii
deze eigen werkzaamheid van de individuen tot hogere activi-
teit en ontwikkeZing kan opvoeren, is haar door de natuurt{ike
orde een taak toegedacht, mits zii zick beperkt tot datgene, wat
daarbij specifiek van haar wordt geuraagd: het eigen initiatiefvan haar burgers regeZen, wekken, steunen en tot zelfstandig-
heid brengen, v.oorzover haar dit mogeZijk is. Dan eerst zat eenouerheid haar roeping hebben begrepen, wanneer zij al de
rijkdom aan krachten, die de natuur de mens, hetzij individueeZ,hetzij in samenwerking met anderen, heeft meegegeven, tot het
hoogst moget#k nuttig effect, zowel onder geefteZijk ala stof-
fetijk opzicht heeft gewekt en niet wanneer zij, steunend op
haar macht, gemakshaZve deze krachten met haar eigen in-
steZZingen    overwoekert, en verder:    Wat   tot deze specifiekeeigen functie van de Btaat ten opzichte van het individu en de
urile organisaties behoort, kan men aldus samenvatten en in
deze rangorde rangschikken: de particuliere activiteiten regekndoor te beperken en te coOrdineren, haar bevorderen, bundeten,
ateunen en Zeiding geven. Eerat wanneer de particuliere activi-
teiten, ondanks de vervuZZing van deze taken door de overheid,
aan de red€Ziikerto#Ze te steNen eisen niet voldoen, moet menaannemen, dat voor de overheid het terrein van zeudoen is
bereikt. 1)
Wij zouden hieraan willen toevoegen, dat dit stadium van zelf-
doen door de overheid eerst dan wordt bereikt, indien het
algemeen welzijn in gevaar wordt gebracht door het tekort-
schieten of de totale afwezigheid van maatschappelijk werk opeen bepaald terrein. In dit opzicht en onder deze beperkingkan de overheid tot zelf-doen van maatschappelijk werk over-
gaan. Het principe blijft echter gelden, dat het maatschappelijkwerk, dat rechtstreeks gericht is op het welzijn van het individu,
geen taak is, die door de overheid als zodanig dient te worden
behartigd. Steeds zal daarom de overheid de uitvoering van
het maatschappelijk werk als een tijdelijke functie met het oog
op het algemeen welzijn moeten blijven beschouwen. In depractlik doet zich dit o. a. voor ten opzichte van die leden van

:)  Mr. Dr. J. J. Loeff:„Taak en onderlinge verhouding van Kerk, parti-culier initiatief en overheid ten aanzien van de maatschappeltike zorg"in Publicatie No. 1 Nederlandse Vereniging voor MaatschappeltjkWerk, 1949, biz. 48 en 49.
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de gemeenschap, die niet door een van de bestaande organisa-
ties op basis van de levensbeschouwing verzorgd willen worden.
Terwijl de overheid voor deze groep de uitvoering ter hand
neemt, moet zij voortdurend initiatieven nemen om de totstand-
koming van particulier initiatief voor de verzorging van deze
individuen te bewerkstelligen. 1)
Behalve de hier beschreven functies heeft de overheid tot taak
erop toe te zien, dat de organen van het particulier initiatief
aan de gestelde kwaliteiten beantwoorden, terwijl zij de op-
heffing van de tekorten van het particulier initiatief moet
bevorderen door stimulering, advisering en het scheppen van
voorwaarden, die het maatschappelijk werk in staat stellen
verantwoord te arbeiden. De overheid zal tenslotte een synthese
tot stand moeten brengen tussen de activiteiten van de wel-
vaartszorg, welke geschiedt door maatregelen, gericht op
groepen en op de gehele gemeenschap - waarover hierna - en
het maatschappelijk werk. Daardoor moet zij realiseren, dat het
geheel van sociale strevingen in het maatschappelijk leven
gericht wordt op het algemeen welzijn.
Aangezien het accent van de uitvoering van het werk zo dicht
mogelijk bij de mensen in nood moet zijn gelegen, heeft de
gemeentelijke overheid het meest direct bemoeiingen met het
maatschappelijk werk. De gemeentelijke overheid kan haar
omvangrijke en onmisbare taak slechts dan naar behoren
vervullen, als zij het vertrouwen geniet van de bevolking. De
bevolking dient de gemeentelijke overheid te beschouwen als
het eigen hoofdorgaan van de plaatselijke gemeenschap.  2)
Indien wederzijds vertrouwen bestaat en de overheid zowel
als het particulier initiatief dit vertrouwen waardig zijn en
blijven, dan zijn de voorwaarden vervuld, die de overheid en
het particulier initiatief in staat stellen hun specifieke functies
ten opzichte van het maatschappelijk werk verantwoord uit te
oefenen.

1)   Vgl. hoofdstuk IV, blz. 141 e.v.
2)  Dit begrip, dat de „gemeente" een eigen orgaan is dat namens en in

overleg met de bevolking functies uitvoert om het algemeen welzijn
van de bevoIking te behartigen, is heden ten dage vervlakt. Hier en
daar is er een houding gegroeid, waarbtl de bevolking het eigen
hoogste orgaan is gaan beschouwen als een aan haar opgelegde macht,
die men nog slechts kan beinvloeden door politieke actie.

25



H.  DE „ORGANEN", DIE HET MAATSCHAPPELIJK WERK

UITVOEREN, VERSCHILLEN IN KARAKTER

Het maatschappelijk werk wordt, zoals blijkt uit de voorgaande
paragrafen, uitgevoerd  door:
a.      op zichzelf staande personen;
b.  organen.
Als regel zullen alleenstaande personen bij de huidige stand van
de samenleving niet in staat zijn maatschappelijk werk te ver-
richten, dat in alle opzichten verantwoord is. Daarom zullen wij
in het vervolg van onze studie in het bijzonder aandacht
schenken aan het maatschappelijk werk, dat door „organen"
wordt uitgevoerd. Deze organen verschillen in karakter. Ener-
zijds wordt het werk uitgevoerd door organen, die speciaal in
het leven geroepen zijn met het doel maatschappelijk werk te
verrichten ten behoeve van hen, die in maatschappelijke nood
verkeren. Anderzijds wordt de arbeid verricht door organen, die
voor de bereiking van het eigen doel gebruik maken van het
maatschappelijk werk als technisch hulpmiddel. Indien wij
spreken van georganiseerd maatschappelijk werk, dient men
daarom steeds in het oog te houden, dat deze arbeid niet alleen
wordt uitgevoerd door organen, die de uitoefening van maat-
schappelijk werk als hun uitsluitend doel hebben. Elk maat-
schappelijk orgaan oefent sociale functies uit. Dit betekent, dat
elk maatschappelijk orgaan in aanraking komt met individuen.
Onder deze individuen kunnen personen zijn, die in maatschap-
pelijke nood verkeren. Daardoor heeft elk maatschappelijk
orgaan een zeker contact met de maatschappelijke noden van
deze individuen. Dit betekent niet, dat al deze organen nu ook
het maatschappelijk werk ter hand gaan nemen. Het betekent
in vele gevallen wel, dat zij het sociale gegeven van de indivi-
duen moeten kennen. Denken we aan maatschappelijke organen,die zich ten doel stellen door het uitoefenen van bepaalde
sociale functies rechtstreeks bij te dragen tot de ontwikkelingvan de persoonli-kheid van het individu, b.v. opvoedings- en
onderwijsinstituten.
Dergelijke maatschappelijke organen roept de maatschappij inhet leven om aan iedere normale mens de gelegenheid te geven
door gebruikmaking van de diensten van deze instituten de
menselijke persoonltikheid te ontplooien. Willen deze organen
hun specifieke doel bereiken, dan zullen zij op de hoogte moeten
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zijn van de maatschappelijke werkelijkheid rondom het individu,
zij zullen het sociale gegeven moeten kennen. Het onderwijs-
instituut, de jeugdbeweging, het beroepskeuzebureau, enz.,
zullen op de hoogte moeten ziin van het milieu van de betrokken
persoon. Indien dergelijke organen geen rekening houden met
het sociale gegeven van het individu, kunnen zij nooit het eigen
doel volledig bereiken. Het zich op de hoogte stellen van het
sociale gegeven en het daarmee rekening houden bij de na-
streving van het specifieke doel is op zichzelf echter nog geen
maatschappelijk werk. Doordat ten opzichte van personen, die
blijkens hun sociaal gegeven in maatschappelijke nood ver-
keren, rekening wordt gehouden met hun speciale omstandig-
heden en de werkwijze mede daarop wordt afgestemd, is het
weliswaar mogelijk, dat daardoor in zekere zin indirect maat-
schappelijke nood van die personen bestreden wordt, doch de
activiteit van deze organen ten opzichte van de mensen in
maatschappelijke nood is daarop niet gericht, zij komt daarmede
slechts toevallig in aanraking. Deze activiteiten rekene men
daarom niet tot het maatschappelijk werk. Gaan deze maat-
schappelijke organen er echter toe over het sociaZe gegeven van
het individu, dat in maatschappelijke nood verkeert, therapeu-
tisch, d.w. z. ter opheffing van nood of voorkoming van drei-
gende nood, te behandekn, dan verrichten zij daarmede maat-
schappelijk werk, tenmanste wanneer zij deze behandeling

systematisch ter hand nemen ten opzichte van al degenen, die in
maatschappelijke nood verkeren. Ter bereiking van het
specifieke doel gebruiken zij dan het maatschappelijk werk als
technisch hulpmiddel.
Denken we aan maatschappelijke organen, die zich belasten
met de productie van goederen. Deze productie-bedrijven streven
ernaar een zo groot mogelijk aantal goederen voor de be-
hoeftenbevrediging te produceren. Voor de productie is het
van belang, dat de arbeidskrachten in een toestand verkeren,
waarbij zij een zo groot mogelijke kwalitatieve en kwantitatieve
arbeidsproductiviteit ontwikkelen. Met het oog daarop streeft
het bedrijf ernaar binnen de fabrieksmuren zoveel mogelijk
alle nadelige invloeden op de arbeidende mens vanuit de
maatschappelijke werkellikheid te voorkomen of op te heffen.
Deze nadelige invloeden kunnen ontstaan vanuit het productie-
proces en de arbeidsomgeving (zoals de betrekkingen tussen

de arbeiders, de hygiEnische toestanden, de inrichting van het
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fabrieksgebouw, de plaatsing van machines, enz.). Hiermedeverricht de onderneming maatschappelijk werk. Hierdoor
streeft zij naar het voorkomen of opheffen van maatschappe-lijke nood. Het komt zelfs voor, dat de onderneming ertoe
overgaat maatschappelijk werk ter hand te nemen buiten defabriek.  Dit is echter  niet tot haar terrein te rekenen. 1)
Denken we ook aan de uitvoering van de strafwetten. Wanneer
gevangenisstraf wordt opgelegd, wil men het verblijf in de
gevangenis tevens benutten tot heropvoeding van het betrokkenindividu. Wordt deze heropvoeding beperkt tot de straftijd inde gevangenis, dan bestaat het gevaar, dat de oud-gevangenebij herintreding in de vrije maatschappij weer in dezelfde ge-steltenis van voorheen vervalt· Om de straf ook doeltreffend
te doen zijn uit een oogpunt van heropvoeding, zal menmaatschappelijk werk ter hand gaan nemen, ook ter voorbe-
reiding van de terugkeer van de gevangene in de vrije maat-schappij. Deze enkele illustraties zijn met talrijke voorbeeldenuit te breiden.
Naar onze mening zal de uitvoering van maatschappelijk werkdoor maatschappelijke organen ter bereiking van het specifiekedoel, hetwelk deze organen zich gesteld hebben, zich steedsverder uitbreiden. Thans bevindt zich deze ontwikkeling inons land nog in haar beginstadium.
Het feit, dat maatschappelijk werk wordt verricht door velerlei
organen en niet uitsluitend door instituten, die de bestrijdingvan maatschappelijke noden als specifiek doel hebben, ver-zwaart ongetwijfeld de taak het geheel van activiteiten zodanigop te zetten, dat voor het individu in maatschappelijke nood hetgrootst mogelijke resultaat wordt verkregen. Wij behandelen
deze moeilijkheid in de hoofdstukken m en IV.

§ 3.  Welvaartszorg
A. DRIE VORMEN VAN WELVAARTSZORG

Het geheel van handeZingen met het doel de maatschappel#kewerkelivkheid op systentatische loUze te beinvZoeden ter be-vordering van de weZvaart, zouden wij welvaartazorg willen
1)  Zie hiervoor: „De sociale werk(st)ers in de onderneming". Rapportvan de commissie de Wolf, ingesteld door A.R.K.W.V., K.A.B. enCuratorium R.K. Scholen voor Maatschappelijk Werk, Utrecht 1949.
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noemen. De welvaartszorg richt zich erop de maatschappelijke
werkelijkheid een zodanige vorm te geven, dat zij ieder lid van
de gemeenschap in gunstige omstandigheden stelt om vrij en
zelfstandig te streven naar de ontplooiing van zijn persoonlijk-
heid. Zij doet dit op drie8rlei wijze, met name door handelingen,
afgestemd op het individu, door handelingen, afgestemd op een
groep van individuen en door handelingen, afgestemd op de
gemeenschap als geheel.

1.   Welvaartszorg, afgestemd op het indiuidu
Deze vorm van welvaartszorg wordt behartigd door het maat-
schappelijk werk. Het doel van het maatschappelijk werk is
weliswaar de bestrijding van maatschappelijke nood van het
individu, doch maatschappelijke nood betekent uiteraard, dat
het betrokken individu overwegend ten gevolge van invloeden
vanuit de maatschappelijke werkelijkheid niet of niet ten volle
in staat is zijn persoonlijkheid te ontplooien en daardoor zijn
individuele welvaart na te streven. Door zijn arbeid richt het
maatschappelijk werk zich dan ook altijd op de bevordering van
de weZvaart van het individu. Indirect zal de bevordering van
de welvaart van het individu steeds ten goede kunnen komen
aan de welvaart van de gemeenschap.
De activiteiten van het maatschappelijk werk zullen steeds
blijven afgestemd op het individu. Dit neemt echter niet weg,
dat men in zeer vele gevallen voor de uitvoering van het maat-
schappelijk werk gebruik zal maken van de groep als werk-
eenheid. Het milieu van het individu in maatschappelijke noodis immers voor de therapeutische behandeling steeds van be-
lang. Denken we aan het gezin, het werkmilieu, de jeugdgroep,
de buurt, enz. Het maatschappelijk werk kan zich dus tot hetindividu wenden door middel van de groep. Daardoor verandert
het karakter van de activiteiten van het maatschappelijk werk
niet, zij blijven op het individu afgestemd.

2.  WeZvaartazorg, afgestemd op een groep van individuen
De activiteiten van deze welvaartszorg zijn gericht op de be-
vordering van de welvaart van een groep. Deze welvaartszorg
treedt  in het maatschappelijk leven  in vele vormen en varie-
teiten naar voren. Denken we aan de sociale verzekeringen met
het oog op ziekte, invaliditeit, ongevallen en ouderdom, aan
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de arbeidszorg, de overbruggingsregeling, de sociale bijstands-
regeling, de vorstverlet-regeling, de hulpverlening aan kleine
boeren, havenarbeiders, Zuiderzeevissers, enz. Deze illustraties
zouden met nog talrijke andere voorbeelden kunnen worden
uitgebreid. Indirect wordt door deze welvaartszorg beoogd de
welvaart van het individu te bevorderen, doch zij is niet af-
gestemd op het individu en kan uiteraard met de zeer speciale
omstandigheden van ieder individu geen rekening houden.

3.   Welvaartszorg, afgestemd op de gemeenachap

De welvaartszorg, afgestemd op de gemeenschap, is vanzelf-
sprekend indirect gericht op de welvaart van het individu. De
arbeid van maatschappelijke krachten om een zodanige alge-
mene inrichting van de samenleving te bereiken, dat instituten
in het leven worden geroepen om iedere normale mens in staat
te stellen zijn persoonlijkheid te ontplooien, is volledig tot deze
welvaartszorg te rekenen. Denken we aan de zorg voor het tot
stand komen van onderwijs, de zorg voor de bevordering van
werkgelegenheid in het algemeen door industrialisatie, land-
winning, e.a., de zorg voor de ontspanning door b.v. behoud
van natuurschoon, aanleg van parken en plantsoenen, inrichting
van ontspanningsgelegenheden, de zorg voor het culturele
leven door oprichting van een museum, inrichting van een
concertzaal, bevordering van het groepsleven, de zorg voor de
ontspanning en opvoeding van de jeugd door b.v. oprichting
van jeugdclubs en jeugdbeweging, zorg voor de huisvesting
door woningbouw, zorg voor aanleg van wegen, waterleiding,
electriciteitsvoorziening, enz.
De grens tussen deze welvaartszorg en de zorg door activiteiten,
afgestemd op de groep, is soms niet scherp te trekken.

B.  SAMENHANG VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE

WELVAARTSZORG

1. Algemeen

Betoogden wij in § 1, dat er een nauwe samenhang bestaat
tussen de werkterreinen van de gezondheidszorg, de ziel-
zorg en het maatschappelijk werk, die de noden der mensen
bezien in het licht van de eenheid van het individu, waardoor

30



een samenwerking tussen gezondheidszorg, zielzorg en maat-
schappelijk werk noodzakelijk wor(it, hier moeten wij bovendien
nog vaststellen, dat er een nauwe samenhang bestaat tussen alle
activiteiten van welvaartszorg. Elke activiteit van welvaarts-
zorg beoogt de maatschappelijke werkelijkheid te beinvloeden,
opdat uiteindelijk het individu in staat gesteld wordt zijn per-
soonlijkheid zo volledig mogelijk te ontplooien. Iedere handeling,
die gericht is op beinvloeding van de maatschappelijke wer-
kelijkheid, roept reacties op, daar zij veranderingen in de maat-
schappelijke werkelijkheid veroorzaakt. Het is daarom niet
mogelijk de drie methoden van welvaartszorg los van elkaar
te zien. Noodzakelijk zijn dan ook een systematisch overleg en
een systematische samenwerking tussen de drie methoden van
welvaartszorg. Een maximaal effect zou de welvaartszorg
kunnen bereiken, indien de beinvloeding van de maatschap-
pelijke werkelijkheid plaatsvindt op een zodanige wijze, dat de
drie methoden elkaar over en weer aanvullen. Vanuit het oog-
punt van het maatschappelijk werk betekent dit, dat een
intensieve samenwerking met de welvaartszorg, afgestemd op
de gemeenschap en op groepen, moet worden tot stand gebracht.
Met betrekking tot het werkteam, dat wordt samengesteld
door de gezondheidszorg, de zielzorg en het maatschappelijk
werk, betekent dit, dat ook de welvaartszorg, afgestemd op
de groep of de gemeenschap, in de arbeid van het team moet
worden betrokken, indien de beinvloeding van de maatschappe-
lijke werkelijkheid door deze welvaartszorg van belang is of van
belang kan zijn voor de noden van het individu, waarop het
werkteam zich richt.

2.  Verhouding van het maatschappeUjk werk tot de andere
vormen van welvaartszorg

De samenhang van de activiteiten van de welvaartszorg be-
tekent op de eerste plaats, dat het maatschappelijk werk de
activiteiten van de andere vormen van welvaartszorg moet
kennen en de reacties daarvan met betrekking tot het individu
in maatschappelijke nood moet verwerken voor de eigen
therapie. Bovendien zal in meerdere gevallen blijken, dat een
bepaalde activiteit van het maatschappelijk werk tekort schiet
om de betreffende maatschappelijke nood te kunnen bestrijden,
doch dat mogelijk de beinvloeding van de maatschappelijke
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werkelijkheid door maatregelen ten behoeve van een groep of
van de gehele gemeenschap wel het gewenste resultaat zou
kunnen hebben. In dat geval moet het maatschappelijk werk
zelf het initiatief nemen tot bevordering van het tot stand
komen van deze andere maatregelen van welvaartszorg. Geven
wij enkele voorbeelden. Een persoon behoeft dringend betere
huisvesting, omdat hij ten gevolge van de huidige slechte be-
huizing in maatschappelijke nood is komen te verkeren. Door
eenvoudige bemiddeling slaagt het maatschappelijk werk er niet
in een betere huisvesting tot stand te brengen. Het contingent
van de plaatselijke gemeenschap is uitgeput en om een nieuwe
woning ter beschikking te kunnen krijgen, moet een contingent
van b.v. 20 woningen worden aangevraagd. Het maatschappelijk
werk dient in dat geval zelf het initiatief te nemen tot het
bevorderenvan deze aanvrage.
In een der stadswijken verkeren enkele jeugdige personen in
dreigende maatschappelijke nood. Het blijkt niet mogelijk voor
deze weinige mensen met gunstig effect maatschappelijk werk
te doen verrichten. Er is een jeugdbeweging nodig. Het maat-
schappelijk werk dient ook in dat geval het initiatief te nemen
om te bevorderen dat deze jeugdbeweging wordt opgericht.
De straatverlichting laat in een bepaalde buurt te wensen over.
Bepaalde sociaal-zwakke individuen komen daardoor in nood
te verkeren. Het maatschappelijk werk neme dan het initiatief
ter bevordering van de verbetering der straatverlichting. Zo
zou men talloze voorbeelden kunnen aanhalen, welke aantonen,
dat het maatschappelijk werk in vele gevallen de twee andere
vormen van welvaartszorg nodig heeft om het gewenste resul-
taat voor het individu in nood te kunnen bereiken. 1)
Heeft het maatschappelijk werk dus de andere vormen van
welvaartszorg nodig voor zijn eigen resultaten, omgekeerd
hebben deze het maatschappelijk werk nodig voor hun resul-
taten. Het maatschappelijk werk zal met name mede de ge-
gevens moeten leveren, welke deze andere vormen van wel-
vaartszorg in staat stellen een juist inzicht te krijgen in de
concrete situatie van de individuen. Indirect zijn deze vormen
van welvaartszorg immers gericht op de welvaart van het

:)  Mej. W. Hillen behandelde deze materie in haar artikel „Het terrein
van het maatschappeltlk werk" in Katholiek Sociaal Ttidschrift, Jan.
1950, blz. 97-104; Mej. Hillen gebruikt echter de term sociale politlekvoor deze andere vormen van welvaartszorg.
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individu. Men mag dit nimmer uit het oog verliezen. 1) Bij het
opstellen van maatregelen van welvaartszorg, afgestemd op een
groep of op de gemeenschap, dient men zich ri n ook te kunnen
baseren op de kennis van de situatie, waarin de individuen
verkeren. Het maatschappelijk werk zal in meerdere gevallen
in een positie blijken te verkeren, waardoor het in staat is
aan te geven, naar welke verandering in de maatschappelijke
werkelijkheid gestreefd moet worden en welke vormen van wel-
vaartszorg daarom nodig zijn.
Bovendien zal het maatschappelijk werk in meerdere gevallen
de uitvoering van maatregelen, afgestemd op een groep of op
de gemeenschap, moeten aanvullen. 2)We denken b.v. aan de
welvaartszorg ten behoeve van werklozen. Zij houdt in finan-
ciale onderstand, organisatie van gezamenlijke ontspanning,
algemene vorming, enz. Men kan deze welvaartszorg ten be-
hoeve van werklozen nog zo verantwoord opzetten, zij bltift
tekort schieten, omdat men daarmede de individuele mens niet
ten volle in zijn concrete omstandigheden, in zijn eigen psyche,
in zijn eigen reacties benadert. Elke mens reageert verschillend.
De maatregelen van deze welvaartszorg behoeven daarom aan-
vulling door het maatschappelijk werk, dat de betrokkenen in
hun individuele reacties kan volgen en individueel kan steunen.
Dit voorbeeld kan met vele andere worden uitgebreid.
Negatief bezien, is het mogelijk, dat bepaalde maatregelen van
welvaartszorg ten behoeve van een groep of de gemeenschap
de arbeid van het maatschappelijk werk voor een individu in
nood doorkruisen of zelfs tegenwerken. Zo is het denkbaar, dat
in een bepaalde buurt enkele sociaal-zwakke personen een
milieu behoeven, dat hen niet voortdurend in de verleiding
brengt om b.v. films te bezoeken, waarom zij met hun gezinnen
verplaatst worden naar een andere buurt, waar zich geen
bioscoop bevindt. Kort hierop wordt echter in deze nieuwe buurt
een ontspanningsoord met bioscoop ingericht uit een oogpunt
van welvaartszorg voor de gemeenschap. Het effect, dat de
verplaatsing der sociaal-zwakke gezinnen beoogde, wordt door
deze algemene maatregel te niet gedaan. Het is duidelijk, dat
bij het handeZen ten behoeve van de gemeenschap of van een

4  Vgl. Gordon Hamilton: „Theory and practice of social case work",
New York  1940,  blz. 12: SociaZ movements  can  serve  us  only  U  the
individual is not repressed and forgotten, en verder: Peopk do not
Zive by averages, but by their olen private visions of reaZity.

2)  Zie ook biz. 80.
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groep niet met alle personen individueeZ rekening kan wor(Zen
gehou(Zen. Daarom kan het voorkomen, dat een bepaalde maat-
regel van welvaartszorg ten behoeve van de gemeenschap of
een groep zelfs oorzaak wordt van een maatschappelijke nood
voor bepaalde individuen.
Dit geval doet zich b.v. voor, wanneer een nieuwe industrie
wordt aangetrokken, hetgeen ook tot gevolg heeft, dat een
kleine plaatselijke industrie verdwijnt, waardoor de werkgever
en zijn arbeiders in maatschappelijke nood komen te verkeren.
De samenwerking tussen de drie vormen van welvaartszorg
zal daarom, negatief bezien, zodanig moeten zijn, dat het v66r-
komen van deze tegenstellingen en tegenwerkende krachten
zoveel mogelijk wordt vermeden.

3.   Welvaartszorg en zeUverantwoordelijkheid van het individu

Zoals wij in de vorige paragraaf hebben beschreven, is de
arbeid van het maatschappelijk werk doelbewust mede erop
gericht de individuen, die in maatschappelijke nood verkeren,
tot het besef van eigen verantwoordelijkheid te brengen. Met
de zelfverantwoordelijkheid bleek de sociale verantwoordelijk-
heid verbonden. Beide verantwoordelijkheden moeten verankerd
liggen in de geest van de gemeenschap. Deze geest, basis van
het maatschappelijk werk, moet tevens de basis zijn van het
geheel van activiteiten der welvaartszorg. Deze instelling van
mensen, deze geest schept het noodzakelijke gezonde klimaat
voor de welvaart. De drie vormen van de welvaartszorg dienen
op dit punt gezamenlijk 66n lijn te trekken.
Hier dreigt een ernstige moeilijkheid. Het streven naar het tot
stand brengen van sociale zekerheid voor bepaalde bevolkings-
groepen blijkt psychologisch dikwijls tot effect te hebben, dat
de  zelfverantwoordelijkheid  van het individu vermindert. 1)
Iedere vorm van sociale zekerheid bergt in zich het gevaar,
dat hij het eigen initiatief, de ondernemingszin en de durf om
risico's te dragen bij het individu vermindert. Dit effect kan
1)    Vgl.   Mr.  N.   E.   H. van Esveld: „De existentie-vrees van sociaal

afhankeIUken", Sociaal Maandblad, 1 November 1948. Op blz. 239 stelt
hij   o.a.: Een dezer dagen   door   ons   ingeateld   onderzoek wees echteruit, dat ook bU gedeeltewke uitkering Ziefst reeds 10 of meer procent
der „in de ziektewet Zopenden" zich hetz# niet hieTd aan de contrOZe-voorachriften, hetzv zich onttrok aan die arbeid, wake naar de
Zichamewke conditie al weder leon worden verricht. Hier kan dussprake zlin van ,/ekerheid", weZke psychologisch een verskippendewerking heeft.
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alleen worden tegengegaan door de uitvoering van de sociale
zekerheidsmaatregelen zodanig te doen plaats vinden, dat het
individu zoveel mogelijk het gevoel van eigen verantwoordelijk-
heid behoudt. Vanuit dit oogpunt bezien is met name het
gebruik, dat in vele ondernemingen bestaat, om een percentage
van het loon af te houden voor bepaalde doeleinden van sociale
zekerheid,  als niet verantwoord te bestempelen. 1) Natuurlijk
heeft van Doorn gelijk wanneer hij stelt, dat bij de verschillende
sociale verzekeringswetten het zelfvoorzieningselement voorop
staat 2) Psychologisch blijkt dit echter niet voldoende te zijn
om geen afbreuk te doen aan het gevoel van zelfverantwoor-
delijkheid.  Met van Esveld 3 ) zouden wij willen stellen,  dat  bij
de verhoging van het materi Ze peil ook aan verhoging van het
geesteZijk peil en aan ontpZooiing van de psyche moet worden
gedacht. Om het geheel van activiteiten van de welvaartszorg
verantwoord te doen zijn is het dan ook noodzakelijk, dat men
zich daarop consequent richt. Men dient ook niet uit het oog
te verliezen, dat vermindering van de zelfverantwoordelijkheid
op zich weer aanleiding kan zijn tot het ontstaan van maat-
schappelijke noden, zodat het mogelijk is, dat welvaartszorg,
afgestemd op de groep, welke leidt tot een vermindering van
de zelfverantwoordelijkheid van bepaalde individuen de oorzaak
is, dat het maatschappelijk werk moet optreden om het neven-
effect van die welvaartszorg te bestrijden.

C WELVAARTSZORG EN SOCIALE POLITIEK

In de kringen van het maatschappelijk werk komt het nog veel-
vuldig voor, dat de sociale politiek beschouwd wordt als wel-

1)  Vgl. Mej. W. Hillen: „Het terrein van het maatschappelok werk", in
Katholiek Sociaal Tijdschrift Januari  1950,  blz.  100:  'n  Mens,  die  een
behoorlifk Zoon verdient, moet zeu kunnen bepaZen, hoeved van zgn
Zoon hu aan huishuur wenst te besteden en in welk huis hij wiZ
women. Wanneer men hem, volgens een goed berekend schema een
huis in verband met zijn inkomen aantoust en de huur bg voorbaat
van zijn Zoon athoudt, verzwakt men het verantwoordeZ#kheidagevoeZ
en maakt men inbreuk op een vr#heid, die een goed, zeubeumst gezin
op prUs stelt. (Men krggt soms de indruk, dat op grote beddiven de
tendenz bestaat 'n zo groot gedeelte van het Zoon voor aZZerlei nood-
zakellike uitgaven in te houden, dat hetgeen men in handen krvgt
niet veeZ meer dan „zakgerd" gaat worden. Zoiets komt noch de
Zevensdurt, noch het verantwoordelijkheidsgevoeZ van de ouders, noch
het saamhorigheidsbesef van het gezin ten goede.)

2)   Mr. J. van Doorn: „Sociale BUstand", bk  12.
4  Mr. N. E. H. van Esveld, idem, blz. 244. Zie ook het vervolgartikel

van dezelfde schrtlver in Sociaal Maandblad, 1 December 1948.
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vaartszorg, afgestemd op bevolkingsgroepen, die is vastgelegd
in wetten en verordeningen. 1) Wii hebben de indruk, dat deze
opvatting over sociale politiek verouderd is. Om de spraak-
verwarring niet nog groter te maken, hebben wij - daar wij
ons met deze studie toch in het bijzonder richten tot het
maatschappelijk werk - het gebrilik van de term „sociale
politiek" vermeden. PoZitiek op zich duidt aan, dat men iets
maken wil wat er nog niet is. Sociale politiek is nimmer uit-
voerende werkzaamheid. De uitvoering van sociale verzekerings-
wetten is daarom geen sociale politiek. Het voorbereiden van
een organisatie van maatschappelijk werk, wat scheppende
arbeid is, zouden wij echter weI sociale politiek kunnen noemen.
Het uitvoeren van het werk van deze organisatie daarentegen
is geen sociale politiek meer. In het algemeen zouden wij willen
stellen, dat voor het opzetten van effectief maatschappelijk
werk steeds het voeren van sociale politiek nodig is. Men kan
deze stelling uitstrekken tot het gehele terrein van de weI-
vaartszorg. Men heeft de scheppende kracht van de sociale
politiek nodig om de „zorg" zo verantwoord mogelijk te kunnen
uitoefenen. De uitvoering van de zorg kan weer materiaal
opleveren voor de sociale politiek. Politiek schept ook recht,
recht dat regelt de verhoudingen tussen de mensen onderling.
Het Zegt beginseZen vast, principiEle richtlijnen voor concreet
handelen. De sociale politiek, in deze zin opgevat, loopt dan
ook steeds dwars door de drie vormen van welvaartszorg heen.
Bij de drie types kan men steeds onderscheiden hand€Zingen van
sociale politiek en handelingen die zuiver de uitvoering be-
treffen. Indien men bovengegeven opvatting van sociale politiek
voor ogen heeft, is het niet nodig een indeling van werk-
terreinen ten opzichte van de sociale politiek te maken. Voor-
zover wij in deze studie principi6le richtlijnen opstellen voor
concreet handelen, teneinde een zo groot mogelijke doelmatig-
heid van het maatschappelijk werk te bereiken, is daarmede ook
deze studie als sociale politiek te bestempelen. 2)

1)  Zie 0•a.: Mr. J. van Doorn: „Sociale Bijstand", blz. 7;
Mej. W. Hillen: „Het terrein van het maatschappeltlk werk" Katholiek
Sociaal Todschrift, Jail. 1950, blz. 99-100.

2) Vgl. Prof. Dr. F. J. H. M. van der Ven: „Arbeidsrechteltlke en
sociaal-politieke opstellen" 1945, biz. 53 e.v. en „De betekenis van de
sociaal-economische politiek voor de maatschappij", maandschrift Eco-
nomie, Januari 1949, blz. 149-167.
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§ 4.   Maatschappellik werk in de Amerikgan,e literatuur

In verband met het feit, dat de terminologie op het terrein
van het maatschappelijk werk in ons land steeds meer onder

invloed geraakt van het gebruik van bepaalde termen in

Amerika, achten wij het van belang aandacht te schenken

aan de begrippen, die in de Amerikaanse literatuur worden

gebruikt.
In de wereld van het maatschappelijk werk in de Verenigde
Staten van Amerika komt men vrijwel algemeen tot een indeling
van het maatschappelijk  werk  in vier groepen,  met  name:

1.      Social case work;
2.      Group   work;
3. Community organization;
4. Social action.

Naarmate men het begrip maatschappelijk werk ruimer neemt,
kan men vanzelfsprekend ook meer activiteiten tot het werk-
terrein van het maatschappelijk werk rekenen. De Amerikanen

gaan in de meeste gevallen uit van een zeer ruim begrip. In hun
opvatting bestrijkt het maatschappelijk werk vrijwel het gehele
terrein van activiteiten van de welvaartszorg. Gordon Hamilton
beschrijft de uitgestrektheid van het werkterrein en stelt als
conclusie:   This   enormous   area  can be compassed within  two
major fields and two major objectives of social work, namely
economic weZZ-being, or a health-and-decency standard of living,
and  satisfying  social  reZationships. 1) Hamilton stelt verder,
dat, hoe men het werkterrein van het maatschappelijk werk ook
beschrijft, uiteindelijk de arbeid van de maatschappelijke
werker er altijd op neerkomt, dat hij tries to pZan a world in
which sociaZ and economic security and social relationships
are  as  complete and satisfying  as  possibZe. 2)   Het is duidelijk,
dat Hamilton bij een dergelijk uitgangspunt komt tot een
indeling in werkmethoden van het maatschappelijk werk,
waarbij het maatschappelijk werk practisch de gehele weI-
vaartszorg omvat. We laten Hamilton   aan het woord:  In
organizing itsezf to play a professional role in forwarding the
objective of a heaZth-and-decency standard of Uving and of

1)  Gordon Hamilton: ,.Theory and practice of social work", New York
1940, blz. 4.

s)  idem, blz. 5.
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satisfying human reZationships, social work has come to iden-
tify four main methods of approach. There are mass needs and
mass 8OZutions, community needs and community soZutions,
group needs and group soZutiotts, individuaZ needs and indivi-
dual solutions. The whole concerted movement toward th e
sotution of mass problems in weZfare ia sometimes caHed
social reform and, more recently, „social action". The other
three approaches are called respectively ,Bocial welfare plan-
ning" or „community organization"; „sociaZ group work"; and
„sociaZ  case  work': 1) Behalve  op de individuele maatschap-
pelijke noden richt het maatschappelijk werk zich in deze
opvatting dus ook op massanoden, gemeenschapsnoden en
groepsnoden. Hierbij moeten we echter bedenken, dat wanneer
in deze Amerikaanse literatuur het Engelse woord „needs"
gebruikt wordt in verband met het individu, het practisch altijd
geinterpreteerd wordt als „maatschappelijke nood", terwijl ten
aanzien van de gemeenschap of de groepen veelal gedacht wordt
aan „behoeften". 2)
Dr. Heleti Witmer, directrice van het Research Bureau van de
Smith College School for Social Work te New York verdedigt
een opvatting, die, toegepast op de indeling van de werkter-
reinen, ons standpunt zeer dicht benadert. Zij stelt: Sociat
work ig concerned with individuaZ cases in aZZ their complexity
and uniqueness. In this Ties one of its chief differences from
the other means of assisting people who encounter difficulties
in relation to social institutions. 3) Zij omschrijft de functie van
het maatschappelijk  werk  als:  to  give  assistance to indiuiduaZs
in regard to the difficulties they encounter in their use of an
Organized group's services oT in their 010% performance as a
member of an organized group. 4) Onder „organized groups"
verstaat zij social institutions Zike the family, the neighbour-
hood, the achooZ, the church, business, the neighbourhood or
state or nation, hospitals and CZinics, recreation centers, pubUc
relief, etc. Consequent blijft zij stellen, dat social work is con-
cerned with diffictdties in social reZationships as they arise in
particular settings - in connection with the family, with the

1)  G. Hamilton, idem, blz. 7.
2)  Vgl. Helen I. Clarke: „Principles and Practice of SociaI Work", New

York 1947, blz. 13.
1)     Dr.  Helen  Witmer:  „Social  Work; an analysis  of a social institution",

New York 1942, blz. 120.
4)  idem, blz. 121 e.v.
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schooZ, with hospitals, or in adjustment to neighbourhood or
nation. Alle activiteiten in het maatschappelijk leven which
deal with general personaZ relationships or social adjustment in
generaZ are not social u,ork.
Aangezien echter de Amerikanen in het algemeen ook het group
work, de community organization en de social action beschou-
wen als maatschappelijk werk, zullen wij achtereenvolgens deze
werkmethoden aan een korte beschouwing onderwerpen.

A.  SOCIAL CASE WORK

Het begrip „social case work" wil in wezen niets moor zeggen
dan dat een methode van maatschappelijk werk wordt toe-
gepast, die als principe uitgaat van een strikt individuele be-
handeling van de cli6nt, van het individu in maatschappelijke
nood. Wanneer wij van dit wezenlijke karakter van het social
case work uitgaan, dan betekent dit, dat het case work de
algemene methode is van de sociale arbeid, die „wij" als maat-
schappelijk werk bestempelen.
Aangezien het voor een verklaring van de inhoud van een
begrip belangrijk kan zijn de historische groei na te gaan,
zullen wij in het kort aanstippen, hoe het case work in Amerika
een zodanige inhoud verkreeg, dat de term practisch niet meer
is los te denken van de sociologische structuur van de Ver-
enigde Staten.
Helen I. Clarke bespreekt in haar proefschrift 1) de historische
achtergrond van het case work, waarbij zij uitgaat van het
Christendom. Naast het Christendom heeft de sociale wetgeving
een grote invloed gehad. De ontwikkeling van de Christelijke
caritas en de overheidszorg is tot omstreeks 1860 echter dus-
danig, dat there was, of course, very ZittZe inquiry into the
facts of each particukir person needing help and no pooZing of
information. Consequently much unwise service was rendered,
incZuding a great waste in the dispensation of foods and money
and much duplication of afford. 2) In Duitsland had van 1788
af geleidelijk aan een reorganisatie van het overheidswerk
plaatsgevonden, welke in 1852 leidde tot het Elberfeldse plan.
Een van de hoofdpunten daarvan was het toepassen van een

1)      Helen I. Clarke: „Principles and Practice of Social  Work",  New  York
1947, blz. 49.

2)  idem, blz. 54.
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methode, waarbii de individuen regelmatig thuis werden op-
gezocht en nauwkeurige individuele rapporten werden samen-
gesteld. Deze ontwikkeling in Duitsland had haar invloed op
Engeland, waar in 1869 de London Charity Organisation
Society werd geprojecteerd. De fundamentele ideedn, die uit-
eindelijk het C.O.S. deden ontstaan, werden geopperd door de
Glasgowse dominee Chalmers, die in 1847 stierf. De conclusies
van diens fundamentele ideean waren:
1.  Use of more careful and scientific investigation is neces-

sary;
2.  The remedies prouided by the poor Zaw not onZy did not

remove distress but tended to create a pauper cZass;
3.  Discontinuance of public funds for outdoor reZief is neces-

Bary.
Het Londense voorbeeld werd in 1877 overgenomen in Buf-
falo. 1) Curteen vestigde daar zijn Charity Organisation Society.
Zo waren de eerste aanzetten van het social case work te zien

     als een

speciale methode van bestudering en behandeling van de
maatschappelijke noden van een individu of gezin. Het is niet
met zekerheid te zeggen, of de invloeden, die Helen Clarke
aanwijst, werkelijk het ontstaan van het moderne social case
work tot gevolg hadden. We moeten bedenken, dat, zoals ieder
kind het product is van generaties van ouders, ook iedere
stroming in het maatschappelijk leven het resultaat is van
talrijke factoren. Dat het case work in eerste instantie slechts
een algemene methode was van individuele behandeling van
maatschappelijk nood blijkt echter duidelijk. Volgen wij thans
verder de Amerikaanse ontwikkeling.
Volgens Frank J. Bruno 2)   werd deze methode  van  doel-
bewuste individuele behandeling het eerst als systeem toe-
gepast door Zilpha D. Smith, secretaresse van de Boston
Associated Charities. In 1908 sqhreef zij een prae-advies voor
een congres van de New York School of Philantropy over
„Methods, common to Social Investigations". Zij verklaarde,dat case work een methode is om een individu in nood te leren
kennen in al z in omstandigheden. Zij verzette zich tegen de
algemeen gevolgde methode, de „armen" geldelijke onderstand
te geven, zonder tevoren op de hoogte te zijn van de oorzaken,
1)  Helen L Clarke, idem, blz. 55.
2)    Frank J. Bruno: „Trends in Social Work", New York 1948, biz. 100 e.v.en 184 e.v.
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die ertoe hebben geleid, dat zij in deze omstandigheden zijn
komen te verkeren:  It is  nonsense  to  say  that one cannot know
the poor who does not Zive with them. You know the poor if you
take pains to know them. 1)  In deze opvatting van Miss Smith
is social case work een method of taking pains to know the

appZicant. (Het valt op, dat reeds in die dagen het woord
„individualiseren" herhaaldelijk gebruikt wordt als kenmerk
van het case work proces.)  In 1917 publiceerde Mary Richmond
haar „Social Diagnosis", welk boek zij opdroeg aan Zilpha

Smith, wier artikel als basis van Richmonds studie was ge-
bruikt. Vanaf dit tijdstip zien we een evolutie van het social
case work als basis-methode van het maatschappelijk werk,
naar een speciale methode met behulp van de medische weten- j
schappen. De publicatie van het geruchtmakende boek van I
Mary Richmond viel samen met het einde van de eerste wereld-
oorlog, in welke tijd psychiaters en psychologen voortdurend
poogden een methode te ontwerpen ter behandeling van sol-
daten, die leden aan neurosen en psychosen. De psychiatrie
begon in die dagen gebruik te maken van de dynamische
methoden van de psycho-analyse. Reeds voor de oorlog was het J
social   case work beinvloed    door de psychiatrie.    Bij    de   ont-,1
wikkeling van haar theorie van sociale diagnose steunde Mary
Richmond namelijk op de ervaringen van Dr. Adolph Meyer.
Na de oorlog beschouwde men het als noodzakelijk, de dy-
namische functies van de emoties te kennen om het case work
toe te passen. Men constateerde, dat het bij de behandeling
van practisch iedere mens noodzakelijk was zijn typische
reacties op zijn omgeving te analyseren. Toen de psychiatrie
zich plotseling concentreerde op de belangrijkheid van de
emoties met betrekking tot de ontwikkeling van de persoonlijk-
heid, beschikte het case work reeds over een technische
methode om de mensen te begrijpen in hun problemen. Naar
aanleiding hiervan schrijft Frank J. Bruno: At once there was
apparent the close interrelation between the method of evaZua-
ting sociaZ data aa developed by the caseworker and the psy-
chiatrist'a method of defining the dynamics of the mentaUy ill
person. Each was dealing with persons in troubk, and each had
developed a method designed to understand more cZearly the
nature of the troubb and how the person might be enabZed to
overcome it. Even their methods of treatment followed a
1)  Frank J. Bruno, idem biz. 184 e.v.
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roughZy simiZar philosophy. 1) Bij de ontwikkelingsgang van het
social case work valt duidelijk de invloed aan te wijzen van de
zich geleidelijk ontwikkelende wetenschappen. Kende men in de
vroegste toden enkel activiteiten, voortvloeiende uit de Christe-
lijke naastenliefde, geleidelijk aan krijgen de sociale wetenschap-
pen en de biologie hun invloed. De eerste wereldoorlog bracht de
psychologie en psychiatrie in het werk, terwijl de tweede wereld-
oorlog de laatste stoot gaf, waardoor het Amerikaanse case
work in het stadium schijnt te zijn gekomen, dat het niet langer
kan worden beschouwd als de basis-methode van het maat-
schappelijk werk. Het social case work is uitgegroeid tot een

1

speciale methode van pal/choZogisch-sociale diagnose en therapie
van individueZe gevallen van gebrekkige aanpassing van de
mens en zijn omgeving. 2) Moet wellicht aan deze ontwikkeling
worden toegeschreven, dat, zoals Gordon Hamilton mededeelt,
men wel eens de vraag gesteld krijgt: Is social work a social
component in medicine without a separate identity7 3)
Als slot van deze beschouwing over het social case work in
Amerika willen wij opmerken, dat het moeilijk is een methode
van maatschappelijk werk te beoordelen, indien men niet vol-
doende op de hoogte is van de feitelijke situatie in het betref-
fende land en niet kan uitgaan van de kennis van de sociolo-
gische structuur van de natie, die de methode van het maat-
schappelijk  werk  in  deze vorm toepast. 4)  Het is evenmin
mogelijk zonder meer te concluderen, welke techniek uit het
Amerikaanse systeem geschikt is om in Nederland te worden

1)    Frank J. Bruno, idem, blz.  188.
2)  Aldus Mr. J. F. de Jongh: ,,De ontwikkeling van het Amerikaansecase work", Ttldschrift voor Maatschappelijk Werk, 5 Januari 1950,

biz. 3.

Zie ook Mej. N. Ongerboer: „De betekents van het case work alsmethode in het Maatschappelijk Werk", Gedenkboek 50-jarig bestaanSchool voor Maatschappeltlk Werk te Amsterdam, 1949;Mej.  M.  Kamphuis: „Het Amerikaanse social  case work" Ttldschriftvoor Maatschappelijk Werk, 20 Maart 1948.
Het is eveneens van belang kennis te nemen van de artikelen van
Mej. W. Hillen: „Katholiek Social case work" in Kath. Sociaal Tijd-schrift, Februari  1950,   bk   141  en  Mej.  M. A. Stolk: „Social  casework in de practtlk" Ttidschrift voor Maatschappeltjk Werk, 20 Dec.
1949, bk 401.

4  G. Hamilton, idem, blz. 5.
4)   Vgl. Mr. J. F. de Jongh: ,,De ontwikkeling van het Amerikaanse casework" in Todschrift voor Maatschappellik Werk, 5 Januari 1950,blz.  2:  De  aZgemene  beginsele#  die  aan  het Amerikaanae  Case work

ten grondsrag Zigge,i, hangen nauto san:en met de gehele Amerikaansecultuur, waarin z# diep verankerd Ziggen.
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geintroduceerd. Daartoe moet men kunnen vergelijken en men
kan niet volstaan met het bestuderen van de Amerikaanse

publicaties.
Hetzelfde stelt Eileen L. Younghusband voor Engeland:  Case
loork is too intimately reZated to the ctdture pattern of a parti-
cuZar society for the best American material to be a compZete

substitute for British work of an equaUy high standard, en
verder:..... .comes  from   a  society   in   many  ways   profoundly
unlike our own. Their iUustrative cases are of people leith
many different characteristics reacting to an environment aZien
to us, and are couched in Zanguage we do not aZways under-
stand. 1)
Als conclusie zouden wij willen stellen: Nederland moet ervoor

zorg dragen veel te leren van de Amerikaanse practijk, doch
het zal slechts die methoden van maatschappelijk werk moeten

toepassen, die zijn aangepast aan en afgestemd op de specifieke
structuur van ons land.

B.  GROUP WORK

Het group work beschouwt men in de Verenigde Staten als een
methode, welke de individuen door groepsvorming in staat stelt
tot een grotere ontplooiing van de persoonlijkheid te geraken.
Frank J. Bruno 2) beschrijft, dat in de wereldgeschiedenis de
mensen steeds gestreefd hebben naar groepsvorming. Hierdoor
leerde men om te gaan met andere mensen, de eigen zelfstan-

digheid te beperken ter wille van anderen, kortom men leerde

sociaal te zijn in het gemeenschapsleven met anderen. De mens
heeft behoefte aan groepsvorming. Als voorbeeld spreekt ho
over de sportbeoefening bij de Grieken, welke als nevendoel had:
de mensen te leren samenleven met anderen. Hamilton schrijft
ter  inleiding  van het group work: Everyone   needs   affection,
acceptance and recognition in his famiZy, in school, on the pZay-

ground, in his daily work. OnZy 80 can he give readily affection,
toZerance and recognition   to   others. 3) Dezelfde gedachten-
gang  volgt  Prof. A. Oldendorff  die  in zijn inaugurale  rede 4 )

1)  Eileen L. Younghusband: „Report on the employment and training of
social workers", Edinburgh 1947, blz. 63.

2)  Frank J. Bruno: „Trends in social work", blz. 270.
4  G. Hamilton: „Theory and practice of social case work", bk 236.
4)   Prof. Dr. A. Oldendorff: „Maatschappeltike tegenstellingen", Nomegen

1949.
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over maatschappelijke tegenstellingen schrijft:    In    de   „oude"
wereld, die overigens zeker niet geidealiseerd mag worden,
beatond er een hecht en betrekkelijk gesloten Zevensverband. De
enkeling had in de gemeenschap zijn „geborgenheid", ziin plaats
van waaruit hij aZB VOUe persoon door een net van horizontale
en verticaZe betrekkingen innerZijk met het geheeZ uerbonden
was; h# „teMe mee", hoe gering zijn positie ook mocht ziin. Dit
„erkend worden ala groepagenoot" nu is voor het individu een
onschatbare steun; meer dan dat, 10# zouden kunnen zeggen,
dat het voor het merended der enkeZingen practisch een Zevens-
voorwaarde is. Oldendorff concludeert hieruit, dat allerwegen
een hunkering naar gemeenschap bestaat. Frank J. Bruno con-
stateert, dat deze hunkering naar gemeenschap zeer sterk leeft
in de Verenigde Staten, waar in de moderne steden vele van de
oude groepsvormen zijn verdwenen. Gezamenlijk beoefenen van
spelen, van muziek, van volksdansen, enz. zijn zaken, die niet
meer in de gemeenschap leven. Dit rechtvaardigt volgens hem
het social group work als a sociaZ technique which is made
neceasary by the Zoss of those devices and controZs for the
realization of personaZity that are automaticaZZy suppZied by
the   customs   of   an   earUer   and   more   stable   society. 1)   Dit
ontbreken van groepsbindingen leidt meermalen tot misdadig-
heid, terwijl anderzijds de individuen in het gemeenschapsleven
niet voldoende aanvulling krijgen om tot een ontplooiing van
hun persoonlijkheid te kunnen geraken. Ook Martin M. Gleisner
legt er sterk de nadruk op, dat de noodzakelijkheid van group
work, alsmede de aard en omvang ervan, voornamelijk worden
bepaald door de sociologische structuur van de samenleving.
Als typisch voorbeeld van de Amerikaanse situatie spreekt hij
over de „gangs", de troepen van jongeren in de armoedige
buurten van de Amerikaanse steden. De misdrijven waar zulke
benden gemakkelijk toe komen, vormen een reactie op het
tekort waar deze kinderen onder lijden. Deze benden vormen
een van de ernstigste sociale problemen van de Verenigde
Staten. 4 Bruno stelt onder meer, dat het group work in het
begin (rond 1925) een onderdeel was van de „sociology", dietrachtte door groepsvorming tot een gezonde inrichting van

1)  Frank J. Bruno, blz. 271.
2)  Martin M. Gleisner: „Social group work in de Verenigde Staten", inGedenkboek School voor Maatschappeltlk Werk Amsterdam, 1949, bk

73.
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de maatschappij te komen. In deze jaren concentreerde zich het
group work speciaal op de immigranten, die in grote getale de
Verenigde Staten binnenstroomden en hun specifieke moeilijk-
heden ondervonden. In 1925 publiceerde Thomas L. Cotton van
de International Community Center of New York een artikel
over „The group approach as a means of dealing with immi-
grants". 1)
De vormen, waarin het group work in de loop der tijden lot
uiting komt, beschrijft Hamilton als cZubs and cZasses, swim-
ming pooZa and shop works, boy-Scouts troops and suinmer
camps. Geleidelijk aan gaat, volgens Hamilton, het group work
zich steeds meer ontwikkelen in de richting van to understand
how groups other than the family can assist in the sociaZizing
process, aZthough the family remains the primary influence. 2)
Uit de verschillende publicaties blijkt, dat het group work
meer en meer een opvoedingsproces wordt, opvoeding in
cooperation, seZf-reliance and integration. 3) Bruno legt er de
nadruk op, dat de meeste activiteiten van het group work op
het sociaal-culturele terrein zijn gelegen: ontwikkelingsvereni-
gingen, zang- en toneelverenigingen, enz. In 1935 definieerde
Wilber I. Newstetter van Cleveland   in zijn brochure:   „What
is Social Group  work ?" het aldus: Group  work  48  a  process  of
the devetopment and adjustment of an individuaZ through
votuntary group associations and the use of this association as
means of furthering other desirabZe socicd ends. The whole is
an educationaZ process. 4) Grace Coyle noemt het group work
in 1937: an educationaZ process aiming at the deveZopment and
sociaZ adjustment of individuaZs through voZuntary group asso-
ciations. 5) Hamilton definieert social group  work  als een
educational process which is concerned no less with deveZoping
leadership ability and cooperation than with building on the
interests of the group for a social purpose. 6) Sydnor Walker
volstaat met een opsomming en constateert, dat tot group work
gerekend moeten worden:   boys'   and   girls'   cTubs;   immigrant
education;  recreation;  settZement  and   community  centers. 7)

1)       Frank J. Bruno: „Trends in social   work",   blz.   272,   e.v.
2)   G. Hamilton: „Theory and practice of social case work", blz. 235-236.
3)  G. Hamilton, idem, blz. 243.
4)  Frank J. Bruno, idem, blz. 273.
5)  Frank J. Bruno, idem, blz. 273 e.v.
6)  G. Hamilton, idem, bk 11.
7) Sydnor Walker: „Social work and the training of social workers"

Chapel Hill, 1928, blz. 114.
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Martin M. Gleisner definieert: SociaZ group work  ia  a  specia-
Zized method of providing growth opportunities for individuaZa
and groups. In social group work, the group itself ia utiUzed
as the primary means of personaUty change, growth and
development. 1) Gleisner constateert, dat uit dit algemene group
work een specialisering groeit enerzijds ten opzichte van indivi-
duen in maatschappelijke nood, en anderzijds ten opzichte van
de individuen, die door de sociale psychiatrie worden benaderd.
Omstreeks 1935, aldus Gleisner, begonnen instellingen, welke
individueel maatschappelijk werk of groepswerk verdchtten,
speciale groepen te vormen ten behoeve van personen met
speciale moeilijkheden, welke onmogelijk door individueel
maatschappelijk werk konden worden behandeld of waarbij het
individuele werk aanvulling nodig had in de vorm van nauw-
keurig voorbereide groepservaringen. In die gevallen, waarin
de psychiater het terrein van het group work bestrijkt, vindt
Gleisner het minder belangrijk erover te discussiEren, of dit
psychiatrisch werk tot het case work of het group work be-
hoort, doch hij acht het wel belangrijk vast te stellen, dat de
functies van het psychiatrisch case work en die van het group
work tot integratie moeten worden gebracht.
Gleisner constateert, dat er verschil bestaat tussen het alge-
mene group work en dit gespecialiseerde werk en hij stelt dan
ook:  Het  groepawerk,  voorzover   het ats beroep  wordt  uitge-
oefend, moet echter voorzichtig ziin speciaZe en uitzonderlijke
groepen voor probleemgevaUen niet te verwarren met groepen
voor normale mensen, ofachoon de mensen van deze apeciaZe
groepen dikwi» normaZe problemen zuZZen hebben. 2)
Dr.    Clarke 3), die eveneens sterk de nadruk    legt   op   de
verschillende gradaties in het group work, betoogt, dat er een
permanente samenwerking tussen het case work en het group
work, en tussen het groupwork en de social action (zie
hierna) in het leven geroepen moet worden. Wij zullen aan deze
interessante discussie over de inhoud van het Amerikaanse
group work geen verdere aandacht schenken, doch willen dit
overzicht besluiten met erop te wijzen, dat Dr. Witmer het

1)  Martin M. GIeisner: „Social group work in de Verenigde Staten",in Gedenkboek School voor Maatschappelijk Werk, Amsterdam 1949,blz. 71.
2)  Martin M. Gleisner, idem, biz 86--87.
8)    Helen I. Clarke: „Principles and Practice of Social Work", New York

1947, biz. 102 e.v.
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grootste deel van de activiteiten van het group work niet
rekent tot het maatschappelijk werk, doch tot education and
recreation. Alle activiteiten van group work, die zijn opgezet
voor mensen in het algemeen, die geen speciale moeilijkheden
hebben met betrekking tot de aanpassing aan hun verschillende
milieu's,  zijn geen maatschappelijk  werk. Zij stelt: The (listing-
uishing mark is the end to be served. If the end is not the
devezopment of generai capacities but ig that of helping
individuals solve the particular problems they encounter in
group reZationships,  toe  caU the activity sociaL  group  Work. 1)
Dit social group work is volgens Dr. Witmer een van de belang-
rijkste onderdelen van het maatschappelijk werk.
Uit dit overzicht kan de conclusie worden getrokken, dat het
Amerikaanse group work niet zonder meer toepassing kan
vinden in Nederland. Ook deze methode van sociale arbeid is
wederom sterk bepaald door de sociologische structuur van het
land.
Mogen we aan de hand van de Amerikaanse literatuur een
voorzichtige vergelijking maken, dan krijgen we de indruk, dat
in Nederland het groepsleven gunstig afsteekt bij dat van
Amerika. Dit neemt niet weg, dat het ook in ons land van
belang is te streven naar een zodanige organisatie van de
samenleving, dat groepen aan het individu de mogelijkheid
bieden om tot een verdere ontwikkeling van de persoonlijkheid
te geraken. Het met dit doel bevorderen van groepsvorming is
een taak van de welvaartszorg door middel van maatregelen,
afgestemd op de gemeenschap, waarbij de groep als werk-
eenheid kan worden ingeschakeld. Door deze activiteit van de
welvaartszorg wordt een milieuvorming in de hand gewerkt,
die van groot belang is voor de welvaart van de gemeenschap
en van het individu. Groepsvorming in deze betekenis is
gericht op het scheppen van ontwikkelings- en ontplooiings-
mogelijkheden voor de individuen in het algemeen. De op dit
doel gerichte activiteiten kunnen niet als maatschappelijk werk
worden bestempeld. Vanaf het moment dat de groepen gefor-
meerd zijn, staakt deze welvaartszorg haar bemoeiingen en
vormen deze groepen zonder meer vrije formaties in het maat-
schappelijk leven. Komt deze groepsvorming ten goede aan

1)  Dr. Helen Witmer: ,,Social Work; an analysis of a social institution",
New York 1942, blz. 33 e.v.
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individuen in maatschappelijke nood, dan geschiedt dit slechts
bij toeval. De jeugdbeweging in Nederland b.v. legt zich er
niet op toe kinderen, die in maatschappelijke nood verkeren,
in haar gelederen op te nemen, om te trachten daardoor hun
maatschappelijke nood op te heffen. Indirect kan deze groeps-
vorming algemene preventie, een algemene maatregel van
voorkomen van maatschappelijke nood, inhouden. Daarmee
wordt deze activiteit echter nog niet een activiteit van het
maatschappelijk werk.
Zoals we echter reeds in paragraaf 3 van dit hoofdstuk aan-
duidden kan ook het maatschappelijk werk gebruik maken van
de groep als werkeenheid. Hiertoe kan het overgaan tot speciale
groepsvorming. De groepsvorming vindt dan plaats met het
doel het milieu van individuen in maatschappelijke nood te
beinvloeden om mede via de groep de maatschappelijke nood
te  bestrijden. Wij zouden echter met Moltzer 1) het gebruik
maken van de groep als werkeenheid, waartoe in dit geval
wordt overgegaan tot speciale groepsvorming ten behoeve van
individuen in maatschappelijke nood, niet als sociaal groepswerk
willen bestempelen, doch zonder meer als een methode van het
maatschappelijk werk, dat altijd afgestemd is op het individu.
Beinvloeding van het individu in maatschappelijke nood in het
verband ener speciale groep is uiterst belangrijk. Het ligt dan
ook in de lijn van de ontwikkeling, dat steeds meer gebruik zal
worden gemaakt van het middel van speciale milieuvorming,
teneinde daardoor de maatschappelijke nood effectiever te
kunnen bestrijden. Denken we aan wijkhuisjes en buurthuizen
voor sociaal-zwakken en a-socialen, aan sociale jeugdzorg en
vele andere vormen van speciale milieuvorming, die alle als
maatschappelijk werk zijn te beschouwen. Binnen de groep
blijft men het individu in maatschappelijke nood steeds indivi-
dueel behandelen en men tracht de groep zoveel mogelijk aan te
passen aan de verschillende individuen met hun diverse moeilijk-
heden en noden. Wanneer de groep is geformeerd, wordt de
band met het maatschappelijk werk niet verbroken, doch blijft
het contact bestaan en wordt voortdurend getracht om in het
verband van dit milieu de individuen zo intensief mogelijk te
beinvloeden.

1)  Zie Mr. M. J. A. Moltzer: .Maatschappelok Werk", 's-Gravenhage
1939, biz. 14.
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C. COMMUNITY ORGANIZATION

Het is speciaal Wayne McMillen, die een uitgebreide studie
maakte van de techniek van de community organization for
social welfare in de Verenigde Staten. Community organization
acht hij aanwezig: whenever  individuals  and  groups  seek  ways
to pool their resources and efforts to achieve an improvement in
group Zife. Community organization in social work therefore
seeks to assist peopZe to find effective ways of acting in co-
operation with othera to improve social  welfare  provisions. 1)
Clarence King ziet deze arbeid gericht op de plaatselijke ge-
meenschap als eenheid. In dezelfde geest spreekt Eileen Young-
husband, die community organization omschrijft als the mobiZi-
zation  of   local  resources   to   meet   local   needs.  2) Het effect  van
community organization wordt  door  King als volgt aangeduid:
We cannot overestimate the importance Of community organi-
zation in the future of sociaZ work. SociaZ work in America
cannot rise much above the understanding and consent of the
average citizen. Our experts today know enough to revolutionize
American Zife favorabZy and make this country a far happier
and healthier place for the average family to Zive. Why does
not  this knou,Zedge  take effectl  Because of  our  Zack of  skill  in
community organization. 3) Steeds opnieuw wijst Clarence King
op de noodzaak van actieve inschakeling van de bevolking. De
gemeenschapsgeest moet gezond   zijn. De geest is primair:   In
0,£r ZocaT communities as in the worM community, we need to
be continually reminded that organization is not enough and
that community is first spirit and then a structure. 4)
Uit de publicaties blijkt, dat de community organization is
gegroeid uit twee richtingen, met name de richting van al-
gemene organisatie  van de gemeenschap   (in onze terminologie:
welvaartszorg afgestemd op de gemeenschap) en de richting
van het streven naar co6rdinatie van de organen van het maat-
schappelijk werk. We hebben de indruk, dat men in de Ver-
enigde Staten door deze groei vanuit twee totaal verschillende
beginpunten de verschillende taken van de community organi-
1) Wayne McMillen: „Community organization for social welfare",

Chicago 1945, blz. 24.
9 )  Eileen L. Younghusband: „Report on the employment and training of

social workers", Edinburgh 1947, blz. 2.
3)       Clarence   King:   „Organizing for community action",   New   York   1948,

blz. 22.
4)  Clarence King, idem, biz. 130.
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zation niet volledig uit elkaar houdt. Opvallend komt dit onder
meer tot uiting in het rapport van de commissie, die de
community organization bestudeerde in opdracht van de
National Conference of Social  Work.  1) Deze commissie stelt:
Community organization has to bring about and maintain a
progressive more effective adjustment between social welfare
resources and social weuare needs. Voorts heeft volgens dit
rapport de community organization tot taak het scheppen van
een  basis voor gezonde planning en uitvoering van acties;   het
nemen van initiatief en opstelling van social welfare pro-
gramma's om een betere aanpassing tussen de welvaarts-
bronnen en de maatschappelijke behoeften tot stand te
brengen; het verbeteren van de methodiek  van het maatschap-
pelijk werk en het vermeerderen van de doelmatigheid van de
verschillende organisaties van maatschappelijk  werk;  het  ver-
beteren van de onderlinge betrekkingen tussen de orgamsaties
en het tot stand brengen van een co6rdinatie tussen organisa-
ties, groepen en individuen, die werkzaam zijn op het terrein
van de social welfare; het wekken  van meer begrip  bij  de  be-
volking voor welvaartsproblemen; het bijbrengen  van   meer
begrip voor het doel  en de methoden van maatschappelijk  werk;
het bevorderen van deelname aan en financi8le ondersteuning
van de activiteiten van de social welfare door de bevolking. 2)
De hier door de commissie geformuleerde taken behoren naar
onze opvatting ten dele tot het werkterrein van de welvaarts-
zorg, die op het individu is afgestemd, met name het maatschap-
pelijk werk. Denken we aan verbetering van de techniek van het
maatschappelijk werk, het vermeerderen van de doelmatigheidvan de afzonderlijke organisaties van maatschappelijk werk,het co6rdineren van de activiteiten van deze organisaties, e.d.Andere van de genoemde punten zijn te rekenen tot de wel-
vaartszorg, afgestemd op de gemeenschap. Een scherp onder-
scheid is niet altijd te maken. Het feit, dat onvoldoende onder-
scheiden wordt, komt tot uiting in de verschillende publicaties,waarin men in het verband van de community organization de
begrippen social welfare en social work dikwijls door elkaar

1) Zie Proceedings of the National Conference of Social Work 1939.
„Community organization: a preliminary inquiry into its nature and
characteristics", opgenomen in Wayne McMillen, idem, biz. 37 e.v.2)  De commissie zou de benaming community organization willen ver-anderen in social welfare planning of liever nog social welfare or-
ganization.
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gebruikt. Dit vinden we o.a. bij Hamilton, die in eerste instantie

community organization betitelt als social welfare planning,
which is concerned with organizing social agencies and activi-

ties.1) Dit streven naar co6rdinatie van de organen van het

maatschappelijk werk was het begin van de community organi-
zation, welke start vooral veroorzaakt werd door de activiteiten

van „community- and war-chests" en „Councils of social agen-
cies in de eerste wereldoorlog (aldus Clarke)  2) . In deze begin-

periode beschouwde men het volgens Hamilton tot de taak van
de community organization ten behoeve van de organen van
maatschappelijk werk studies te maken, overzichten te geven,
de techniek van het maatschappelijk werk te ontwikkelen en
de co6rdinatie te bevorderen. Tegelijkertijd had de community
organization tot taak een beschrijving te geven van de steeds
veranderende maatschappelijke werkelijkheid en het opsporen
van mogelijkheden om maatschappelijke noden te bestrijden,
enz. Tegenwoordig, aldus Hamilton, it must study the whole
fieM of expanding human needs and forecast cia weZZ as inter-
pret trends. 3) Witmer maakt een onderscheid in de werkterrei-
nen van de community organization. Community organization
omvat volgens haar social welfare en social work. SociaZ welfare
is basicany secured through the institutionaZ organization of
society. Social weZfare activities are directed toward the im-
provement of that institutionat organisation; sociaZ work acti-
vities toward assisting individuals in their lise of it. 4) In haar
opvatting behoren research, planning en co6rdinatie ten behoeve
van de uitvoering van het maatschappelijk werk tot het
arbeidsveld van het maatschappelijk werk te worden gerekend.
Planning ten opzichte van pubUc works, housing, sociaZ
insurance, agriculturaZ relief, resettZement, fZood controZ, pubZic
health administration, Zabor Zaws, etc. is social welfare. Het
valt buiten het bestek van deze studie hierop verder in te gaan.
De historische ontwikkeling van de community organization in
Amerika toont ons duidelijk de nauwe samenhang van de ver-
schillende vormen van de welvaartszorg, vooral op het punt
van de voorbereiding van de uitvoering door research en
planning. Ook de community organization is grotendeels be-

1)  G. Hamilton, idem, bk 8.
4  Helen I. Clarke, idem, blz. 124.
3)  G. Hamilton, idem, bk 8.
4) Helen Witmer, idem, biz 39.
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paald door de sociologische structuur van Amerika. Het zou
wederom niet verantwoord zijn haar als methode van maat-
schappelijk werk klakkeloos te imiteren. Verschillende ideein
zijn echter voor Nederland zeer belangrijk. Wat de Amerikanen
community organization noemen, zult U ten dele kunnen terug-
vinden in onze beschrijving van de methoden en organisatie
van het maatschappelijk werk. 1)

D. SOCIAL ACTION

Hamilton schrijft:   When the social  worker  turns   to   the  forces
of community or government to achieve his objectives, rather
than relying on individuaZ initiative or voZuntary group pro-
cesses, lee think Of this as sociaZ action. Social action is by no
means the exclusive   prerogative   of   social   work.  2)    In  de   ont-
wikkelingsgeschiedenis van het maatschappelijk werk in de
Verenigde Staten heeft men aan de social action niet veel
aandacht geschonken. Social action zag men en ziet men nogdikwijls als the speciaZ province of other professionaZ and tech-
nicaZ experts, such as poZiticaZ scientists, economists and prac-
tical poUticians. 3)
John Fitch, die in 1940 de National Conference of Social Work
zijn prae-advies aanbood over „The Nature of Social Action",
constateerde, dat Social action as mobiZization of public opinion,
ZegisZation and pubZic administration in the field of the sociaZ
worker competence  and by scientific means is new. 4)  In  1945
constateerde Audrey M. Haydn in zijn „Social Action", dat the
time was overripe for indentifying, codifying and promulgating
material on the methods of sociaZ action. 5)
De meeste schrijvers baseren zich op de interpretatie van John
Fitch: SociaZ action  is  ZegaNy  permissibZe  action  by  a  group
(or by an individual trying to promote group action) for the
purpose of furthering objectives that are both legal and sociany
desirable. 6) Volgens Fitch zijn er drie hoofdtypen van activi-
teit:   groepsactie    met   het    doel   voor de groep zelf bepaalde
voordelen te verkrijgen; speciaal georganiseerde groepen   om

1)  Vgl. Hoofdstukken III en IV.2)  G. Hamilton, idem, blz. 7.
4  Helen Witmer, idem, blz. 43.
4) John Fitch: „The nature of social action", New York 1940, blz. 468.5)  Helen I. Clarke, idem, biz. 169.
6) John Fitch, idem, biz. 489.
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campagnes op touw te zetten ter beinvloeding van de maat-
schappelijke welvaart, zoals b.v. veiligheid, bouw van woningen,
sociale verzekeringen, bestrijding  van de criminaliteit,   enz.;
actie van de gemeenschap door middel van reeds bestaande

en regelmatig functionerende kanalen van de Regering en de
politiek. Hier denkt Fitch speciaal aan het voor sociale doel-
einden beinvloeden van de gang van zaken op de departementen
door middel van politieke partijen, etc. Wij hebben de indruk,
dat de opvattingen over „social action" in Amerika nog volop
in ontwikkeling zijn. Het is moeilijk in deze phase uit de social
action als methode van het Amerikaanse maatschappelijk werk
conclusies te trekken.

E. SLOTBESCHOUWING

Research, administration en public welfare worden door ver-
schillende schrijvers bovendien als een apart onderdeel van het

maatschappelijk werk behandeld. Research en administratie
zijn naar onze mening in het algemeen technische middelen, die
gebruikt dienen te worden zowel ten behoeve van het case work
als ten behoeve van het group work en de community organiza-
tion. Public welfare in de zin van overheidszorg kan naargelang
de aard van de sociale hulpverlening door de overheid worden

ondergebracht bij een van de vier beschreven groepen.
Moge het bovenstaande een inzicht hebben gegeven in de
Amerikaanse opvattingen over het maatschappelijk werk. Naar
onze mening kan slechts het case work in zijn algemene zin
volledig tot het maatschappelijk werk worden gerekend, terwijl
het group work en de community organization slechts ten dele
tot het maatschappelijk werk behoren. Voor het grootste ge-

deelte zijn hun activiteiten echter te beschouwen als welvaarts-

zorg, gericht op de gemeenschap of op groepen. Richt de social
action zich erop concrete maatregelen te treffen om de uit-
voering van het maatschappelijk werk mogelijk te maken of te
verbeteren, dan kan deze activiteit tot het maatschappelijk
werk worden gerekend en indien daarmee een recht wordt
geschapen kan dit scheppend handelen ook als sociale politiek
worden aangeduid. 1)

De indeling van werkterreinen, die voortvloeit uit de Ameri-
kaanse terminologie kan dus niet zonder meer in Nederland

1)  Vgl. § 3, blz. 36.
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worden doorgevoerd. Deze conclusie ligt voor de hand, omdat
de inhoud van het maatschappelijk werk in een bepaald land
in hoge mate afhankeRik is van de sociologische structuur van
dit land. Het jonge Amerika met zijn heterogene bevolking
- wat op zich steeds tot speciale spanningen, conflicten en
moeilijkheden aanleiding geeft - met zijn tempo en het minder
afhankelijk zijn van traditionele bindingen, heeft een structuur,
die wezenlijk verschilt van die van Nederland. Het bllift echter
van het grootste belang, dat Nederland zijn gevolgtrekkingen
maakt uit de lessen, die het Amerikaanse maatschappelijk werk
ons leert In ons land moeten we een maatschappelijk werk tot
stand brengen, dat op onze sociologische structuur is afgestemd.
In de hoofdstukken III en IV geven wij een beschrijving betref-
fende de methoden en de organisatie van het maatschappelijk
werk, die naar ons inzicht op de Nederlandse verhoudingen is
afgestemd. Bij deze beschouwingen wordt de doelmatigheid als
uitgangspunt genomen. Aan de beschrijving van de doelmatig-
heid is daarom het volgende hoofdstuk gewijd.
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HOOFDSTUK M

DOELMATIGHEID VAN HET MAATSCHAPPELIJK WERK

Na de bepaling van de functie en van het karakter van het
maatschappelijk werk in het vorige hoofdstuk, willen wij thans
speciaal aandacht schenken aan de doelmatigheid van het maat-
schappelijk werk. De vraag naar de doelmatigheid wordt zowel
in de kringen van het maatschappelijk werk als daarbuiten
meer en meer aan de orde gesteld.
In dit hoofdstuk zullen wij allereerst bezien, wat het begrip
doeZmatigheid van het maatachappeZijk werk inhoudt. Aan-
gezien uitvoering van maatschappelijk werk ook economische
offers vraagt, zullen wij in dit verband vervolgens het koaten-
vraagatuk bespreken. Tenslotte zullen wij in dit hoofdstuk de
economische waarde van het maatschappelijk werk behandelen.
Dat wij de economische waarde van het maatschappelijk werk
in onze beschouwing betrekken, heeft mede ten doel een ant-
woord te geven aan diegenen, die vragen naar het economisch
nut, het uit economisch oogpunt verantwoord zijn van het
maatschappelijk werk.
Aan de behandeling van de doelmatigheid van de methoden en
van de organisatie van het maatschappelijk werk zullen wij
afzonderlijke hoofdstukken wijden (zie de hoofdstukken III
en  IV).

§ 1.   Het begrip „doelmatigheid van het
maatschappelUk werk"

Onder doelmatigheid van het maatschappelijk werk verstaan
wij het beantwoorden van het maatschappelijk werk aan zijn
doel. In onze opvatting omtrent het doel van het maatschap-
pelijk werk is het maatachappeZijk werk dan ook doelmatig, aZa
het erin skwgt maatschappeZ#ke noden op te heffen of te voor-
komen. 1)
Zoals wij zagen en met voorbeelden toelichtten, kan voorkomen

1)  Vgl. hoofdstuk I, § 1, bk 5 en § 2, blz. 16.
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van maatschappelijke nood ook leniging van nood nodig maken.
Denken wij b.v. aan a-socialiteit In meerdere gevallen kan
aangenomen worden, dat het maatschappelijk werk voor a-
socialen er niet in slaagt de nood van deze personen op teheffen. Laat men echter de a-socialiteit ongehinderd voort-
woekeren, dan bestaat niet alleen het gevaar, dat de a-socialiteit
bij de betreffende personen verergert, maar ook het gevaar van
besmetting van de hen omringende milieu's. De practijk levert
in dit opzicht talrijke voorbeelden. Wanneer het maatschap-
pelijk werk erin slaagt dit te voorkomen, dan beantwoordt het
in dat geval aan zijn doel van voorkomen van nood en is het
derhalve doelmatig.
Het is een eis van rationeel handelen, dat gestreefd wordt naar
de uitvoering van doelmatig maatschappelijk werk. Dit ver-onderstelt dat men zich tevoren beraadt over het resultaat, heteffect dat van het maatschappelijk werk verwacht kan worden.
Hierbij doet zich echter een zeer speciale moeilijkheid voor.
Het maatschappelijk werk is gericht op mensen, mensen met
een eigen vrije wil, met een bepaalde aanleg en een eigenkarakter. Zij worden beinvloed door alle mogelijke omstandig-
heden, maatregelen en geesteshoudingen, die op een bepaaldmoment op hen inwerken. Op geloke acties reageert iedere
mens verschillend. Dientengevolge is het effect van het maat-schappelijk werk tevoren nooit met zekerheid te bepaZen. Daar-
bij komt, dat het effect in aanzienlijke mate afhankelijk is van
de hou(ling van de mens ten opzichte van het maatschappelijkwerk. Is er medewerking, begrip en vertrouwen, dan zal eerder
een bepaald gunstig effect kunnen worden verwacht dan
wanneer het omgekeerde het geval is.
Aangezien het effect van het maatschappelijk werk dus nooit
tevoren met zekerheid is te bepalen, mag men het al dan niet
aanvangen van maatschappelijk werk niet laten afhangen van
de prognose ten opzichte van het resultaat van het maatschap-
pelijk werk.

Het enkele feit, dat mensen in maatschappelijke
nood verkeren en er dus een taak bestaat voor het
maatschappelijk werk, rechtvaardigt het aanvan-
gen van maatschappelijk werk. Altijd zal men diemiddelen moeten aanwenden, waarvan verwacht
mag worden, dat zij tot het beoogde resultaat
leiden.
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Zouden echter deze middelen niet het verwachte resultaat tot
gevolg hebben, dan is daarmede de handeling van het aan-
vangen van het werk nog niet veroordeeld. Wel zal men steeds

erop uit moeten zijn, aan de hand van de opgedane ervaringen
de toegepaste middelen te beoordelen en de nodig gebleken

correcties op de middelen toe te passen, waardoor in de toe-
komst althans met meer zekerheid effect van het maatschap-
pelijk werk kan worden verwacht.
Ter bereiking van doelmatigheid van het maatachappewk werk
is het dus noodzakelijk, dat de geschikte middelen worden aan-
gewend, m.a.w. middelen die in aanleg doelmatig zijn. Het is
een  eis van sociale efficiency  1)   dat  voor elke activiteit  de  mid-
delen, waarmede het doel bereikt kan worden, tegen elkaar
worden afgewogen.
Bij het streven naar doelmatigheid van het maatschappelijk
werk zal men zich dan ook moeten toeleggen op het bereiken
van een zo groot mogelijke doelmatigheid van de middelen, in
het bijzonder van de methoden en van de organisatie. Daarom
zullen wij, zoals wij in de inleiding van dit hoofdstuk ver-
meldden, aan de behandeling van de doelmatigheid van de
methoden en van de organisatie van het maatschappelijk werk
afzonderlijke hoofdstukken wijden.
Toonden wij boven aan, dat het effect van het maatschappeltik
werk tevoren nooit met zekerheid kan worden bepaald, ook
wanneer een bepaald effect bereikt is, kan niet absoluut worden
vastgesteld, of dit het uitsluitend resultaat is van het maat-
schappelijk werk. Het maatschappelijk werk treedt ten aanzien
van het individu nimmer op geisoleerd van andere maatschap-
pelijke factoren. Het is steeds mogelijk, dat andere factoren
mede hebben bijgedragen tot herstel van de normale ver-
houdingen of dit herstel wellicht in grote mate hebben tot
stand gebracht. Bovendien kan nooit worden vastgesteld in
welke situatie het individu zou zijn komen te verkeren, indien
het maatschappelijk werk achterwege was gebleven.
Ook wanneer het beoogde resultaat niet is bereikt, mag daaruit
nog niet worden geconcludeerd, dat de factoren, die tot dit
negatieve resultaat hebben geleid, in het maatschappelijk werk

wegen der middelen en het almeten van hun dosering op grond van
sociale zorg en sociale planmatigheid" in Tijdschrift „Mens en Maat-
schapptj",  Juli  1940.   Op  blz. 110 schrijft  hij:   Sociale   efficiency  is  het
wegen der middeZen en het atmeten van hui; dosering op grond van
het verwachte sociale effect.
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lagen opgesloten. Meestal is niet met zekerheid te bepalen door
welke oorzaken het resultaat beneden de verwachtingen is ge-
bleven. Op zichzelf ondersteunt dit onze stelling, dat het aan-
vangen van maatschappelijk werk steeds verantwoord is, indien
men gebruik maakt van middeZen, die geschikt zijn om het doel
te bereiken.

§ 2.  De kosten van het mnatschappelilk werk

De uitvoering van het maatschappelijk werk vergt uiteraard
kosten. Deze kosten verschillen naar karakter. Men kan een
onderscheid maken tussen maatschappeZijke kosten en econo-
mische kosten. De energie van een maatschappelijke werkster
en van een bestuur van een orgaan van maatschappelijk werk
zou men als maatachappel#ke kosten kunnen bestempelen. Het
is mogelijk, dat door het werk van de personen een verandering
in hun levenshouding of een wijziging in de waardering van de
buttenwereld voor deze personen ontstaat.
Het is mogelijk, dat er spanningen in de gezinssfeer ontstaan
ten gevolge van het veelvuldig afwezig zijn van de man of
vrouw, door bestuursarbeid voor het maatschappelijk werk enz.
Deze maatschappelijke kosten mogen geen rol spelen bij de
overweging of het maatschappelijk werk al dan niet zal worden
uitgevoerd. De caritas moet de bewegende kracht zon, waardoor
de mensen zich voor elkaar inzetten. De mens, die uit caritas
zijn medemens helpt, moet deze maatschappelijke kosten niet
gaan berekenen. Zou men dit wel doen, dan zou men een levens-
houding in de hand werken, waarbij de mens alleen bereid is
iets voor zijn medemens in maatschappelijke nood te doen, als
er een tegenprestatie tegenover staat. Deze geestesinstelling
is.in strijd met de geest van de caritas en met de plicht van
sociale verantwoordelijkheid van ieder gemeenschapslid.

Anders staat het met de economische koaten van het maat-
schappelijk werk. Het maatschappelijk werk kan slechts worden
uitgevoerd, indien economische middelen ter beschikking staan
om deze kosten te dekken. De economische middelen, waarover
het maatschappelijk werk kan beschikken, zijn beperkt.
Het is een dis van rationeel handelen, dat men bij de uitvoering
van het maatschappelijk werk ernaar streeft een maximale op-
brengst te verkrijgen met zo Zaag mogeZ#ke koaten. Hoe „eco-
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nomischer" men werkt, des te meer projecten van maatschap-
pelijk werk kan men ter hand nemen.
Als werkhypothese voor de uitvoeting van het maatschappelijk

werk nemen wij aan dat de hoeveelheid economische middelen
een gegeven grootheid is. Deze grootheid zouden wij economi-
sche mogeZijkheid willen noemen, omdat zij aangeeft, wat
economisch kan en wat niet kan.
Aangezien de omvang van het maatschappelijk werk mede
bepaald wordt door deze economische grootheid, zal men binnen
de gegeven economische mogeZijkheid die projecten van maat-
schappeZijk werk moeten uitvoeren, die maatschappelijk het

beZangrijkst zijn en de voorkeur moeten genieten boven de
maatschappelijk minder belangrijke projecten. Men zal dus een
keuze moeten maken. Bij de beoordeling van de maatschappe-
lijke belangrijkheid moet men de projecten bezien naar hun
waarde voor de maatschappelijke welvaart van de bevolking.
Het zal op een bepaald moment en in gegeven omstandigheden
maatschappelijk belangrijker zijn de a-socialiteit doelmatig te
bestrijden, dan b.v. de uitzending van kinderen naar vacantie-
kolonies ter hand te nemen.
De economische mogelijkheid wordt bepaald door de omvang,
waarin gemeenschapsgelden ter beschikking worden gesteld
voor de uitvoering van het maatschappelijk werk. Deze gelden
komen op tweedrlei wijze ter beschikking:
Ten eerste komen gelden beschikbaar door vrijwillige bijdragen
van leden van de gemeenschap. Deze personen zullen zich voor
de vraag gesteld zien, of zij een bepaald bedrag zullen uitgeven
voor het maatschappelijk werk, of zullen aanwenden voor eigen
behoeften. Deze keuze van het individu zal sterk worden be-
invloed door overwegingen in de bovenmateri6le sfeer, zoals

de plicht tot Christelijke naastenliefde. Men kan zich nu op het
standpunt stellen, dat men steeds moet hameren op het aam-
beeld van de naastenliefde, de kameraadschapshulp, de ge-
meenschapszin, enz. De keuze van het individu zal echter mede
worden vergemakkelijkt, indien het maatschappelijk werk doel-
matig wordt uitgevoerd. Het is van belang, dat het maatschap-
pelijk werk ten opzichte van hen, die vrijwillige bijdragen ver-
strekken, kan aantonen, dat, hoezeer het geven van geld reeds
verantwoord moge zijn van het bovenmateri6le standpunt ge-
zien, het mede economisch verantwoord is, omdat het geld
doelmatig besteed wordt.
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Op de tweede plaats komen gelden beschikbaar uit subsidies
van overheidswege. De overheid stelt uit belasting verkregen
gemeenschapsgelden ter beschikking voor de uitvoering van
het maatschappelijk werk. De overheidsgelden staan echter
tevens voor andere gemeenschapsdoeleinden ter beschikking.
Het toevloeien van overheidsgelden zal vergemakkelijkt worden,
indien het maatschappelijk werk doelmatig arbeidt.
Ofschoon wij zijn uitgegaan van de economische mogelijkheid
als een gegeven grootheid, willen wij hier vaststellen, dat het
maatachappelijk werk in staat is de economische mogelijkheid
te uergroten, juist  door zijn doelmatigheid  aan te tonen.  1)

In sommige kringen bestaat de tendenz, de economische kosten
te willen vergelijken met de opbrengst van het maatschappelijk
werk. Deze vergelijking is echter niet mogelijk. Het doel van
het maatschappelijk werk is in de maatschappelijke orde ge-
legen. De maatschappelijke waarde van b.v. levensgeluk, ge-
zonde milieu's, werkgelegenhdid, morele bijstand, enz., kan niet
uitgedrukt worden in economische waardemeters. Daarbij komt
nog, dat de beoordeling van maatschappelijke waarden zeer
subjectief is. De een vindt het belangrijk goede kleding te
dragen, terwijl de andere meer waarde hecht aan een gezellige
huiselijke sfeer. De een vindt zijn levensgeluk in het sterk
beklemtonen van de bovennatuurlijke waarden in het leven,
terwijl de ander gelukkig is met de dingen van alledag. 2) Hoe
kan het maatschappelijk werk in een concreet geval beoordelen,
of de economische waarde van vijfhonderd gulden, die aan het
werk ten grondslag worden gelegd, overtroffen wordt door de
waarde van het levensgeluk dat daarmede aan de mens in maat-
schappelijke nood verschaft wordt? 3)
Aangezien de economische kosten in de economische orde
gelegen zijn en het doel van het maatschappelijk werk in de
1)  Het is van belang een zodanige registratie in het leven te roepen,

dat aan de hand van concrete gegevens de doelmatigheid van het
maatschappelijk werk aangetoond kan worden. De gegevens, die tot
nu toe dienaangaande in Nederland ter beschikking staan, ztjn on-
voldoende.

2)      Vgl.  Prof.  H.  N.  ter  Veen,  idem,   biz.   111:  De  sociaZe   kwaliteit  is   eel:
moeiwk nzeetbaar verschunseL dat bovendien velerlei kwantitatieve
elementen bevat van zeer subjectieve aard.

3)  Vgl. Prof. Dr. A- Oldendorff: „Maatschappeltike en economische doel-
matigheid", Maandschrift Economie, Maart 1943, blz. 224: Levensgeluk,
morde gezondheid, geestel{ike dlende, decadentie, enz., alle geesteluke
waarden kunnen niet kwantitatief vergeleken worden met materiaZe
welvaart.
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maatschappelijke orde ligt, mogen de kosten niet de doorslag
geven bij de beslissing of het maatschappelijk werk al dan niet
ter hand moet worden genomen. Het maatschappelijke prae-
valeert boven het economische. Prof. Oldendorff stelt dit in
andere woorden als volgt:  Het  economische  streven  is  voor  de
mens middel tot het bereiken van de meeste zijner doebteZZin-
gen; het algemeen maatschappelijk en cuZtureel doel van de
mens in gemeenschap staat in rangorde boven zijn economisch-
materieeZ doel. Inderdaad is economische bloei een van de vele
voorwaarden - hoewel zeker niet de voornaamste - voor de
maatachappe ke-cuZturele gezondheid van een volk; maar zij
dient hieraan ondergeschikt te Njuen. Mocht er een momentele                    i
tegenatelling ontstaan, dan dient het economische beZang te
wijken  voor  het  algemeen-maatschappeZijke. 1)

§ 3.  De economische waarde van het
maatschappellik werk

Wij baseerden ons op de stelling, dat economische overwegin-
gen nimmer doorslaggevend mogen zijn bij de beoordeling, of
het maatschappelijk werk al dan niet ter hand genomen dient
te worden. Dit neemt echter niet weg, dat wij er grote waarde
aan hechten, dat besteding van kosten voor het maatschappelijk
werk verantwoord is, ook in economisch opzicht. Een volk
beschikt immers over beperkte economische middelen. Be-
steding van een deel van deze middelen voor het maatschap-
pelijk werk betekent het niet-besteden van deze gelden voor
andere aanwendingsmogelijkheden. 2)
Hier komt de vraag  aan  de  orde:  Is deze besteding van gelden
voor het maatschappelijk werk ook economisch doelmatig, d.w.z.
heeft de uitvoering van het maatschappelijk werk ook gevolgen
ten opzichte van de economische welvaart van de gemeenschap ?
Deze vraag moet naar onze mening bevestigend worden be-
antwoord. In onderstaande zullen wij een beschrijving geven
van voorbeelden, die deze stelling ondersteunen. Deze voor-
beelden geven helaas slechts aanwijzingen, omdat in ons land
nog een tekort bestaat aan verantwoorde onderzoekingen op
dit punt.

1)  Prof. Dr. A. Oldendorff, idem, blz. 223-224.
2)  Vgl. Prof. E. M. Burns: Prae-advies: „How much social welfare can

America afford &" National Conference of Social  Work in Cleveland,
Ohio, Juni 1949, blz. 1-2. (Bulletin New York School)
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Vooraf willen wij opmerken, dat de economische waarde van
het maatschappelijk werk slechts relatief kan worden vastge-
steld. Indien in een bepaald geval het maatschappelijk werk
gevolgen heeft in economisch opzicht, dan is het niet mogelijk
vast te stellen, welke andere factoren dan het maatschappelijk
werk tot dit economisch resultaat hebben bijgedragen.
Evenmin is het mogelijk te bepalen, wat het economisch
resultaat zou zijn geweest, indien het maatschappelijk werk
achterwege zou zijn gebleven. Voorts zij opgemerkt, dat wij
slechts de economische waarde van het werk behandelen ten
opzichte van de gemeenschap en de gevolgen van het maat-
schappelijk werk ten opzichte van het economisch welzijn van
het individu dus buiten beschouwing laten.
Er zijn drie vormen, waarin de economische waarde van het
maatschappelijk  werk tot uiting  komt:
A. Economische waarde in algemene zin, waarbij het niet

mogelijk is dit gegeven concreet uit te drukken.
B. Directe economische waarde. In dit geval heeft het maat-

schappelijk werk direct aanwijsbare economische resul-
taten. De economische resultaten overtreffen de econo-
mische kosten van de arbeid.

C. Indirecte economische waarde. Het maatschappelijk werk
leidt  niet tot directe economische resultaten; ten gevolge
van het maatschappelijk werk treden echter economische
besparingen op, waarbij deze besparingen de economische
kosten van het maatschappelijk werk overtreffen.

A. ECONOMISCHE WAARDE IN ALGEMENE ZIN

De economische waarde in algemene zin kan worden afgeleid
uit het feit, dat een individu, dat door het maatschappelijk werk
in staat gesteld wordt wederom zelfstandig zijn persoonlijkheid
te ontplooien, materieel en geestelijk in de beste condities ver-
keert om kwalitatief en kwantitatief hoge arbeidsprestaties te
leveren en door harmonisch leven, eigen initiatief, enz., bij te
dragen tot de economische welvaart. Een volk, dat er dan ook
in slaagt door maatschappelijk werk gunstige omstandigheden
te scheppen voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van de
individuen, bezit de potentie op basis van de beschikbare eco-
nomische bronnen de grootst mogelijke economische welvaart
te bereiken.
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De economische welvaart van een volk wordt immers niet uit-
sluitend bepaald door de technisch economische factoren. De
economische bronnen moeten worden geExploreerd door de
mensen. De mate waarin de economische bronnen voor de ge-
meenschap te nutte worden gemaakt, is afhankelijk enerzijds
van de kwalitatieve en kwantitatieve grootte van de arbeids-
prestaties en anderzijds van het eigen initiatief, het organisatie-
talent, enz., van de bevolking. Deze activiteiten van de mensen
zijn op hun beurt weer afhankelijk van de bevolkingsopbouw,
het uithoudings- en aanpassingsvermogen, de spaarzaamheid, de
energie, het harmonisch leven, de levensbeschouwing, de gees-
telijke instelling van de mensen, enz. Individuen, die in maat-
schappelijke nood verkeren, kunnen niet in de gewenste mate
hun bijdrage leveren tot de economische welvaart, omdat zij in
omstandigheden verkeren, waardoor zij niet in staat zijn vrij
en zelfstandig hun persoonlijkheid te ontplooien. Zou een volk
zich eenzijdig instellen op de bereiking van economische wel-
vaart en t6 weinig aandacht schenken aan de maatschappelijke
welvaart van de individuen, dan zal het op den duur niet in
staat blijken te zijn het peil van economische welvaart te hand-
haven. 1)

Tenslotte willen wij een vergelijking trekken tussen het maat-
schappelijk werk en het onderwijs. Wij werden hierop opmerk-
zaam gemaakt door een briefwisseHng met de heer I. S. Falk,
direct:eur van het Social Security Agency, division of Research
and Statistics, te Washington. In verband met het hoge niveau
van het maatschappelijk werk in de Verenigde Staten hadden
Wij ons in verbinding gesteld met het Social Security Agency
om informaties te verkrijgen over onderzoekingen in de Ver-
enigde Staten met betrekking tot de economische waarde van
het maatschappelijk werk. I. S. Falk schrijft ons op 7 October
1949: We beUeve that weZfare services  conserve human resour-
ces, but no attempt has been made, sofar as I know, to measure
in doUara and cents the gains in human heaZth and happiness
accruing from such activities. One reason for thia, I think, ia

1)     Vgl.  Prof.  Dr. A. Oldendorff,  idem, biz. 228 :Gelukkig  is  de  tegenatd-
ling, welke zich tussen economische en maatschappeZ#k-cl turele doeZ-
matigheid kan voordoen, op den Zangen duur beschouted, aZechts ecli
schgnbare. Een voZk met een hoge mate van economische wdvaart,
maar maatschappewk gedesorganiseerd en cukured decadent zaZ niet
in staat zihi deze economische welvaart te behouden.
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that faith in the worthwileness of welfare services, Uke our
faith in the worthwiZeness of education is centraZ to our whoZe
system of social vaZues, and Zike other things taken for granted,
is seldom a subject for mea8urement.
Voor het onderwijs worden economische offers gebracht, omdat
ieder overtuigd is van de maatschappelijke waarde van het
onderwijs aan de jeugd. Niemand betwijfelt daarom, dat het
besteden van gelden voor het onderwijs economisch verant-
woord is. Men is ervan overtuigd, dat het onderwijs in algemene
zin ook economische waarde heeft.

B. DIRECTE ECONOMISCHE WAARDE

Indien een fabrieksarbeider door gezinsmoeilijkheden niet op
zijn arbeid verschijnt, is het zeer wel mogelijk, dat dit tot gevolg
heeft, dat de continuiteit van de productie wordt onderbroken,
de machine stilstaat - hetgeen een kapitaalverlies met zich
brengt - terwijl ook de dagproductie van de arbeidskracht
uitvalt. Kan door maatschappelijk werk de maatschappelijke
nood worden opgeheven of voorkomen, dan is het economisch
resultaat, dat geen kosten van arbeidsverlet ontstaan en de
productie op het oude peil blijft. Is een procuratiehouderin een fabriek door financiale moeilijkheden van zijn gezin
weinig geconcentreerd en minder actief, dan kost dat geld.
Wordt door maatschappelijk werk in de financiele moeilijk-
heden voorzien, dan is het economisch resultaat, dat de ge-
noemde kosten achterwege blijven. De productie van deze ar-
beidskracht wordt weer normaal. Krijgt een arbeider, die slecht
gehuisvest is, een betere woning, dan draagt dit bij tot zijngeluk, hetgeen zijn invloed heeft op zijn arbeidsprestatie. Het
economisch resultaat is in dit geval gelegen in de verhogingvan de arbeidsprestatie.
Uit de inlichtingen, ons door enige fabrieksdirecties verstrekt,
blijkt dat gezinsmoeilijkheden, gebrekkige huisvesting, het
regelmatig verkeren in sociaal ongezonde milieu's, enz., leiden
tot vermindering van de arbeidsproductiviteit van de betrokken
arbeidskracht. Arbeidskrachten die in dergelijke omstandig-heden verkeren, zijn niet alleen lusteloos en verstrooid, doch
verstoren ook dikwils de sfeer in het bedrijf en hebben vaak
een ongunstige invloed op de arbeidsproductiviteit van de mede-
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arbeiders. 1) Ten bewijze van de economische waarde van het
maatschappelijk werk o.a. met betrekking tot de arbeidsproduc-
tiviteit en het voorkomen van arbeidsverlet van werknemers in
fabrieken kunnen wij geen cijfers publiceren, omdat de be-
treffende fabrieksdirecties niet bereid bleken de gegevens
daaromtrent aan ons ter inzage te verstrekken.

C. INDIRECTE ECONOMISCHE WAARDE

Teneinde de indirecte economische waarde van het maatschap-
pelijke werk aan te tonen geven wij enkele mustraties. 2)

1.  Stratingh'a OnvoZwaardigenzorg

Het is waardevol kennis te nemen van de belangrijke econo-
mische becijferingen van Dr. J. S. Stratingh, die in 1946 een
proefschrift voor de medische faculteit van de Universiteit te
Groningen publiceerde onder de titel: „Bijdrage  tot het Onvol-
waardigenprobleem". Stratingh gaat uit van vier hoofdgroepen
onvolwaardigen:
a. Lichamelijk onvolwaardigen; b. geestelijk onvolwaardigen;
c. door langdurige ziekte onvolwaardig geworden personen;
d. ouden van dagen, die door een gebrek niet in eigen levens-
onderhoud kunnen voorzien.
Hij stelde een uitvoerig onderzoek in naar de sociale en eco-
nomische positie der onvolwaardigen en arbeidsonvolwaardigen
in Peize, Vries en Eelde, gemeenten in Noord-Drenthe. Bij dit
onderzoek legde hij de nadruk op de onvolwaardigen die in de
vrije samenleving verkeren, doch tengevolge van hun defect
arbeidsonvolwaardig zijn, en dus arbeidszorg, omvattende ar-
beidsopleiding, arbeidsbemiddeling en voor- en nazorg, van
node hebben. Voor hoofdgroep a. kwam dit neer op zowel de
lichamelijk gebrekkigen (de oorlogsinvaliden inbegrepen) als
1)     Ons werd medegedeeld, dat werknemers   die in financiale   moeilijk-

heden verkeren, renteloze voorschotten kunnen verkrdgen. Hierdoor
kan het ontstaan van maatschappellike nood worden voorkomen, terwol
men aan de verstrekking van deze voorschotten een methode ver-
bindt van opvoeding van de werknemers tot besef van hun zelf-
verantwoordeltjkheid. Na een zekere periode moeten de voorscliotten
worden afgelost en wordt het bedrag in gedeelten van het loon af-
gehouden. In die periode wordt de werknemer door het maatschap-
pelijk werk voortdurend benaderd om hem te bewegen, vrtiv,illig te
sparen. Velen bloken hiertoe bereid.

2)  In de mustraties ztjn, behalve bewijzen van de indirecte waarde. ook
aspecten op te merken, die op directe economische waarde wilzen.
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de zintuigelijk gebrekkigen. Bij hoofdgroep b. kwam het neer
op de zwakzinnigen, met name op de debielen en imbecielen. De
hoofdgroepen c. en d. werden verder buiten beschouwing ge-
laten.

Stratingh sluit aan op de mededeling van Bonger op het z.g.
AVO-congres van 1928, dat in ons land f 100.000.000,- ver-
loren gaat aan productief arbeidsvermogen door het onbenut
laten van onvolwaardige arbeidskrachten. Hij keert    zich  1)
tegen het feit, dat nog voor betrekkelijk korte tijd de enigevorm van overheidsbemoeiing met de onvolwaardigen bestond
uit armenzorg in de vorm van bedeling. Hij bepleit het uitvoeren
van maatschappelijk doelmatige onvolwaardigenzorg. Hierdoor
zou op een andere wijze met evenveel of misschien wel met
minder kosten een groter rendement te bereiken zijn geweest,
speciaal wat betreft de toekomstige maatschappelijke positievan de onvolwaardigen. 2)   In de eerste plaats  zou de onvol-
waardige in de toekomst daardoor in mindere mate - of
misschien in het geheel geen - aanspraak behoeven te maken
op steun van de gemeenschap. Hierdoor ontstaat, in onze ter-
minologie, directe economische waarde, omdat de arbeids-
productiviteit van de onvolwaardigen aan de economische wel-
vaart van de gemeenschap ten goede komt. In de tweede plaatszou de onvolwaardige daardoor zelf ontlast worden van het
gevoel van afhankelijkheid van de overige gezinsleden of van
de samenleving en tevens zou hij in het bezit worden gesteldvan een normale levens- en arbeidsvreugde. Wij zouden daaraan
nog willen toevoegen: het opheffen  van   de   druk,   die   een   on-
volwaardige meestal legt op een gezin en de gezinssfeer, waar-door de ontplooiing van de persoonlijkheid van de andere
gezinsleden kan worden bemoeilijkt.
Stratingh berekent of schat de kosten, waarmede de onvol-
waardigen minder onzelfstandig of misschien zelfstandig had-den kunnen worden gemaakt (kosten a.). 3)  In de tweede plaats
becijfert hij door schatting welke de kosten voor de gemeen-
schap zijn, indien de misdeelden niet geholpen worden op doel-

4  Dr. J. S. Stratingh: „BUdrage tot het Onvolwaardigenprobleem", 1946,blz. 337.
2)  Zie ook G. H. van Dtik: „Drie schakels, maar dan keten", Den Haag1949. Overdruk uit het Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwils.s)   BU ztin bectiferingen laat Stratingh de zeer ernstig misdeelden, die ingestichten waren opgenomen, bulten beschouwing, omdat in sociaalopzicht toch geen verbetering van hun lot mogeltlk is.
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matige wijze en daardoor meestal gedurende een lange reeks
van jaren aangewezen zijn op de steun van de samenleving
(kosten  b.).  Uit zijn becijferingen blijkt,   dat in verreweg  de
meeste gevallen de kosten a. aanzienlijk lager zijn dan de kosten
b. Van de in studie genomen gevallen worden de kosten a.
geschat op f 105.500,- en de kosten b. op f 503.050,-.
Hieruit concludeert Stratingh, dat: behandeZing,  opvoeding  en
opkiding, kortom een volledige en doeZtreffende onvoZwaar-
digenzorg in al haar geZedingen, van zuiver economisch stand-
punt bezien, zeer veel voordeZiger is dan het verwaarZozen van
de maatschappeZijke beZangen van de groep van hen, die tot de
maatachappeZijk onzeUstandigen moeten worden gerekend. WeZ-
Zicht ten overvloede moge er nogmaals op gewezen worden, dat
dit niet het enige en zeker niet het voornaamste motief mag z 
om een doeZmatige onuoTwaardigenzorg tot stand te brengen.
Doch indien voor een ogenbZik alle morele en ethische motieven
mogen worden genegeerd, dan bZijkt uit bovenstaande cijfers,
dat een voUedige en goed georganbeerde onvolwaardigenzorg
ten zeerate in het financieel belang van de samenleving zaZ ziln.
Want, indien de bovengenoemde cijfers worden toegepast op de
geheZe NederZandse bevolking, dan bZ#ken de kosten a. bijna acht
miHioen gulden te bedragen, terwijl de gemeenschap in haar
geheeZ biina 37 millioen guMen zal moeten uitgeven ten behoeve
van hen, die vanwege hun ernstig gebrek en een minder gun-
atige financi Ze positie ala maatschappeZijk onzeUstandigen
moeten worden beschouwd, indien aan de ontwikkeling van hun
arbeidsmogelijkheden geen of onvoWoende aandacht wordt be-
ateed. 1)
Bij de becijfering van de kosten b. gaat Stratingh uit van een
opmerkelijk lage ondersteuning. Als uitgangspunt neemt hij n.1.
dat de betrokkene f 5,- per week ontvangt ter ondersteuning
in zijn levensonderhoud. Deze kosten ad f 5,- per week acht hij
uitbetaald te worden door 6f de gemeentelijke overheid 6f de
kerkelijke instellingen Of het gezin of de familie waarin de
betrokkene leeft. Wij achten het redelijk bij de bepaling van
de kosten b. een hoger bedrag voor ondersteuning op te voeren.
Van  Assen 2)  gaat  dan  ook  uit  van een ondersteuning  van
f 10,_ per week. Uit publicaties in het Tijdschrift „Sociale

1) Dr. J. S. Stratingh, idem, bk 381.
2)     Dr.   J. van Assen  Jzn.:   „De   zorg voor lichamelijk gebrekkigen   uit

sociaal, economisch en medisch oogpunt" Den Haag 1929, blz. 79.
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Zorg" over de hoogte van ondersteuningsbijdragen voor alleen-
staande personen kan worden opgemaakt, dat de ondersteu-
ningsnormen van de gemeenteRike overheid vari6ren tussen

f 8,- en f 18,-0 Voor inwonende personen, die kostgeld be-

talen, variliren deze bedragen eveneens tussen f 8,- en
f 18,_. 1) Wanneer we dan ook de gemiddelde ondersteunings-
norm stellen op f 10,- per week, zijn we nog aan de lage kant.
Het cijfervoorbeeld van Stratingh, berekend voor de totale
Nederlandse bevolking, zou dan ook van een bedrag van circa
f 37.000.000,_ voor de kosten b. zonder overdrijving gebracht
kunnen worden op circa f 73.000.000,-.

2.   The Jukes van DugdaZe

Individuen, die in maatschappelijke nood verkeren, kosten de
gemeenschap geld. Zij kinnen zelfs aan de gemeenschap grote
schade toebrengen. Teneinde hieromtrent een inzicht te geven,
lijkt het ons verantwoord terug te grijpen naar een publicatie
van 1877. Het betreft hier de becijferingen van Robert L. Dug-
dale over het geslacht The Jukes. 2) Het boek van Dugdale is
een studie over de gevolgen van de criminaliteit in een periode,
waarin practisch nog geen doelgericht maatschappelijk werk
plaats vond.
Dugdale berekende, dat het geslacht van de Jukes de Ameri-
kaanse gemeenschap in de jaren tussen 1800 en 1875 een schade
heeft toegebracht van 144 millioen dollars. Wij geven een
overzicht van zijn onderzoek:

Het totaal aantal onderzochte personen bedroeg
1200. Daarvan waren er 280 armlasfige vol-
wassenen. Deze armlastigen onderhield men
enerzijds door financiEle ondersteuning en an-
derzijds nam men hen op in Armenhuizen. De
totaalkosten van deze onderstand bedragen $ 47.250.00

140 personen hadden gemiddeld een jaar gevan-
genisstraf achter de rug. De onderhoudkosten
in de gevangenis werden berekend op $ 200 per
jaar. Dit kostte de gemeenschap .................. „ 28.000.00

1)  Vgl. TUdschrift Sociale Zorg, 1947 nr. 23 en 24; 1948 nr. 2, 6,9,
10  en  11;   1949  nr.   11.

2)   Robert L. Dugdale: „The Jukes; a study in crime, pauperism, disease
and heredity", New York 1877, blz. 67 e.v.

68



Er vonden 250 arrestaties en gerechtelijke on-
derzoekingen plaats, welke de gemeenschap ge-
middeld $ 100 kostten. Totaal ..................... $  25.000.00
Er waren 60 beroepsdieven, die gemiddeld 12
jaren hun „beroep" uitoefenden. Dugdale schat
de kosten van deze dieverij op $ 120 per jaar.
Totaal " 86.400.00

7 Mensen werden vermoord. Dugdale „bereken-
de" deze moorden op $ 1200 elk. Totaal · · · · · · · . ·     „             8.400.00

Er waren 50 prostituas onder de Jukes die hun
beroep gemiddeld 15 jaren uitoefenden. Hij
schat de kosten van onderhoud dezer prostitu6s
op $ 300 en komt tot een totaal aan onderhouds-
kosten van . . . .     „       225.000.00

Het aantal vrouwen met venerische en andere
ziekten bedroeg 40. Dugdale schat het aantal
mannen dat gemiddeld door elk dezer vrouwen

besmet werd op 10. Zo kwam hij tot 400
mannen, die op hun beurt weer vrouwen be-
smetten. In totaal waren dus 440 personen
besmet. Hij schat de kosten van medicijnen en
medische behandeling op $ 200 per persoon.
Totaal „ 88.000.00

Door ziekte gedurende de rest van hun leven

gaan per persoon naar schatting 3 jaren loon
verloren. Per jaar betekent dit een verlies van
$  500, welk bedrag, vermenigvuldigd  met  3 x
400, de totaalkosten oplevert van .................. „  600.000.00
Het gemiddeld aantal jaren dat elke „courtesan"
arbeidsonproductief is en onttrokken wordt aan
de industrie, schat hij op 10. Dit brengt een ver-
lies van $ 125 per jaar, en voor 50 courtesans
maakt dit aan totaalkosten ........................ „  62.500.00

Vervolgens berekent Dugdale het aantal jaren,
dat 490 individuen te vroeg zijn gestorven door
deze levenswijze. Deze (merkwaardige) schat-
ting brengt hem tot een totaal van 50 levens
van volwassenen. Kosten van elk leven $ 1200,
totaal .... „ 60.000.00
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300 Kinderen zouden om dezelfde redenen te
vroeg zijn gestorven. De gemiddelde leeftijd van
deze kinderen was 2 jaar. De kosten schat hij
op $ 50 gemiddeld, totaal . $  15.000.00

Er waren 30 gerechtelijke vervolgingen wegens
onwettige geboorten. De kosten berekent hij
tegen  $  100 per geval, totaal...... ............... „    3.000.00
De kosten van vernielde goederen, van afper-
singen en ruzies schat hij eveneens, waarbij hij
opmerkt, dat een huis met inboedel van $ 1100
in brand werd gestoken. Totaalkosten . . . . . . . . . . . .     „          20.000.00

Het gemiddeld kapitaal, geinvesteerd in huizen,
voorraden, meubelen, enz., voor bordelen, enz.,
schat hij op „ 6.000.00

Hij berekent hierop een interest  van  6%  gedu-
rende 26 jaren „ 18.000.00

Door kerkelijke caritas werd voor de Jukes uit-
gegeven.... „ 10.000.00

Door particulieren uitgegeven geld ............... „   5.450.00

TotaaZkosten voor de gemeenschap . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.308.000.00

Dugdale merkt tenslotte op, dat in deze berekeningen de uit-
gaven voor whisky niet werden betrokken. Evenmin werd de
erfenis van armoede en van misdaad, werden de ongeneeslijke
ziekten, idiotie, e.a., die aan de volgende generatie werden
overgedragen, bij de becijferingen in aanmerking genomen.

Arthur H. Estabrook publiceerde in 1916 het vervolg op deze
„roman" van Dugdale. 1) Hij maakte een zelfde soort  be-
rekening als Dugdale en komt tot de slotsom, dat in 1915 de
kosten voor de gemeenschap voor het geslacht Jukes zijn op-
gelopen tot $ 2.516.685.00

Het aantal personen bedroeg in 1915 2800.
In zijn bedrag heeft Estabrook ook opgenomen de totaalkosten
van de uitgaven voor whisky. Er zijn 282 drankzuchtigen, die
gedurende 20 jaren jaarlijks gemiddeld $ 50 aan drank be-

1 )    Arthur H. Estabrook: „The Jukes in 1915", Washington 1916, blz.  78.
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steedden. Totaal $ 423.00. Boven het totaalbedrag van
$ 2.516.685.00 werden aan de Jukes in de vorm van pensioenen
voor soldaten of soldatenweduwen van de burgeroorlog be-
dragen uitgekeerd tot een totaal van $ 648.000. Hiermede komt
het totaal van alle kosten op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3.164.685.00

Als tegenwicht van deze cijfers, die de Jukes aan de gemeen-
schap kostten, heeft Estabrook de arbeidsproductiviteit bere-
kend van drie zeer verdienstelijke Jukes. Deze positieve
bijdragen aan de welvaart van de gemeenschap bedragen in
totaal $ 160.000.00. Estabrook besluit zijn overzicht met de
woorden:   But the earning power  of  the  few  industrious  Jukes
cannot overbaZance the deficit to society.
Men kan op deze berekeningswijze van Dugdale en van
Estabrook critiek leveren en opmerken, dat zij zeer zeker
onnauwkeurig is. Niettemin geeft een dergelijke schatting
een inzicht in de aard der kosten, die ten laste van de gemeen-
schap komen, indien niet getracht wordt door doelmatig
maatschappelijk werk de verschillende maatschappelijke noden
zoveel mogelijk te voorkomen of op te heffen, of door leniging
het ontstaan van andere noden te voorkomen.

3.   De families van Lier en van Bossum

Het boven weergegeven Amerikaanse voorbeeld is uitzonderlijk.
Ook in Nederland kan men echter becijferingen opstellen van
de kosten, die ten laste van de gemeenschap komen. Door
de medewerking van de Heer N. F. Hartland zijn wij in de
gelegenheid een overzicht te geven van de kosten van twee
families. Deze families, die we van Lier en van Rossum hebben
genoemd, behoren niet tot de z.g. a-socialen. De stamhouders
waren goedmoedige mensen, die het leven gemakkelijk opnamen.
Zij hadden weinig verantwoordelijkheidsgevoel; voor geregeld
werk waren zij te lui. Wij achten het waarschijnlijk, dat men
met eenvoudige middelen van maatschappelijk werk de stam-
houders tot een productievere en gezondere levenshouding
had kunnen brengen. Het achterwege blijven van maatschappe-
lijk werk, d.w.z. van sociale hulpverlening, waarbij men zich
consequent richtte op de bestrijding van de oorzaken van de
noden, leidde ertoe, dat de situatie steeds verergerde. Thans
treden bij vele leden van het nageslacht karakterverschiinselen
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op, die het rechtvaardigen deze mensen tot de sociaal-zwak- .

keren te rekenen.
De in de bijlagen afgedrukte staten 1) over het geslacht van
Lier en van Rossurn geven bedragen aan, die aan hen zijn
uitgekeerd om te voorzien in hun levensonderhoud. De uit-
kering van kosten voor levensonderhoud zonder verband met
het maatschappellik werk, d.w.z. niet als methode van bestrij-
ding van oorzaken van maatschappelijke noden toegepast,
beschouwen wij zonder meer als kosten, die ten laste van de
gemeenschap komen. 2) Deze uitkeringen yoor levensonderhoud
gehanteerd zonder verband met de bestrijding van oorzaken
van de nood, kunnen op zich zelf oorzaak zijn, dat nieuwe
maatschappelijke noden ontstaan. Zij kunnen bijvoorbeeld tot
gevolg hebben, dat de oorzaken, die ertoe geleid hebben, dat
men geen inkomen verwierf, worden verergerd. Zij kunnen een
parasiterende houding aankweken, hetgeen kan leiden tot een
nog geringere arbeidsproductiviteit. Deze geesteshouding zal
vrijwel altijd ook met zich meebrengen, dat jeugdigen en volwas-
senen in de omgeving van deze personen met dezelfde geest
van parasiteren en onproductiviteit worden besmet Daarom
geven deze staten van de twee families niet alleen een inzicht
in de kosten die deze families aan de gemeenschap hebben
opgelegd, doch zij geven tegelijkertijd een aanwijzing, dat,indien niet door doelmatig maatschappelijk werk wordt ge-tracht de diepste oorzaken te bestrijden van de parasiterende
en onproductieve levenshouding, voor de gemeenschap steeds
verdergaande economische en maatschappelijke consequenties
zullen ontstaan.
Gezinnen als die van de van Liers en van Rossums worden in
ons land met honderden aangetroffen. Iedere gemeente van
enige omvang zou tientallen staten, als in de bijlagen opgeno-
men, kunnen samenstellen.
De staten geven een overzicht van de geldbedragen, die door deoverheid aan de families werden uitgekeerd. De familie van
Lier ontving van 1916 tot 1943 in totaal een ondersteuning van
f 43.668,52. De familie van Rossum ontving van 1916 tot 1943
f 27.925,73. Zou men de volledige kosten voor de gemeenschapwillen berekenen, dan zou men een schatting moeten maken,waarin onder  meer de volgende elementen zijn verdisconteerd:
1)   Zie bUlage I en IL
2)  Zie blz. 79.
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gelden, uitgekeerd  door de kerkellike caritas;
gelden, door goedgelovige particulieren verstrekt;
misbruik, dat van de sociale wetten wordt gemaakt door
simulatie;

onbetaalde schulden aan leveranciers, e.d.;
kapitaalverlies door gedeeltelijke arbeidsimproductiviteit;
aanwas van de reserves van ongeschoolde arbeidskrachten;   (De
arbeidsprestaties van ongeschoolde krachten liggen meestal
te laag; het gevaar van werkloosheid  is niet denkbeeldig.)
kosten van prostitutie, van geslachtsziekten,   e.d.;
schade door baldadigheid en diefstal;
kosten van Kinderpolitie; exploitatie Kindertehuizen en Opvoe-
dingsgestichten;
kosten van uitbesteding voor onderhoud van kinderen;
schade die dergelijke kinderen kunnen toebrengen aan het
gezinsverband  van de pleegouders;
kosten van gerechtelijke onderzoekingen, arrestaties, levens-
onderhoud in de gevangenis, kosten van personeel in de ge-
vangenis,  enz.;
schade, aan de gemeenschap toegebracht door derving van
belastinginkomsten;
schade, toegebracht door morele besmetting van de omgeving
met dezelfde geest.
Tenslotte zou men nog in rekening moeten brengen de kosten
van bureau en personeel en overige apparaatskosten van de
betreffende overheidsdiensten, die zich met de financiBle uit-
keringen belasten.
De staten geven in enkele van deze punten een nader inzicht.
De kosten van uitbesteding van kinderen van de familie van
Lier bedroegen tussen 1936 en 1942 f. 1.167,36. Leden van de
familie van Lier verbleven in totaal 841 dagen in de gevangenis.
Schatten wij de onderhoudskosten per dag op f. 1,25 dan kostte
dit de gemeenschap f. 1.051,25. Het valt op, dat het totaal aan
overheidsondersteuning bij de familie van Lier groter is dan
bij de familie van Rossum. Dit zegt echter nog niets over de
vraag, of de totale schade die de familie van Lier aan de gemeen-
schap toebrengt, groter is dan die van de familie van Rossum.
Uit het feit, dat het aantal delicten bo de familie van Rossum
aanzienlijk groter is, zou wellicht de conclusie kunnen worden
getrokken, dat uiteindelijk de familie van Rossum aan de
gemeenschap grotere schade toebrengt. Leden van de familie
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van Rossum verbleven in totaal 3461 dagen in de gevangenis.
Onderhoudskosten f 4.326,25. Bovendien werden 5 personen
voor onbepaalde tijd ter beschikking van de Regering gesteld.
Dit gegeven zou er op wijzen, dat de schade, door de familie
van Rossum aan de gemeenschap toegebracht uit hoofde van
baldadigheid, diefstal, andere delicten, politiekosten, kapitaal-
verlies door arbeidsimproductiviteit, morele besmetting van
de omgeving, enz. die van de familie van Lier verre overtreft.

4.  De a-sociaten

Wij classeerden de van Ihers en van Rossums als sociaal-
zwakkeren. Bij hen, die tot deze categorie zijn te rekenen, is
het niet altijd met zekerheid te voorspellen, dat zij door hun
levenshouding en gedragingen schade zullen toebrengen aan de
gemeenschap. Deze zekerheid heeft men echter wel, zodra men
te maken heeft met de z.g. a-socialen. Het is niet verantwoord
individuen spoedig tot deze laatste categorie te rekenen. A-
social'iteit veronderstelt onmaatschappelijk gedrag, zowel ten

f  opzichte van de gezinsleden als ten opzichte van de gemeen-
schap. 1)
Een indruk moge gegeven worden aan de hand van de be-
schrijving van Dr. H. van Rooy. 2)  Van Rooy schildert in zijn
publicatie de wanhopige toestand in de huizen, het tekort aan
iedere normale kleding en dekking, ontbreken van elk begrip
over  huishouding,  enz. Wij citeren enkele uitlatingen: Vanzeu-
sprekend komt hier altijd kinderverwaarZozing voor, welke
soms aan het ongeZooflijke grenst. Van opvoeding der kinderen
kan  nauwelijks  worden  gesproken......  Het  Zaat  hun  volkomen
koud, wat de kinderen doen of Zaten. Schoolverzzim is schering
en inaZag. De meesten blijven doorgaans in de derde of vierde
kZas van de Zagere school ateken . . . . . . Overigens ia er voor de
kinderen thuis aZ heeT weinig goeds te Zeren. Ze horen en zien
8Zechts tekeer gaan, herrie maken en ruzie schoppen, en groeien
op in het voorgeborchte van tuchthuia en gevangenis. Van een
gezond gezinsverband, gezag der oudera, gebaseerd op zedel#ke
normen,   valt   hier   niets te bespeuren......    De   term   „gezins-

1)   Zie 0•a. Dr. H. van Rooy: „Gezinnen in nood", Utrecht 1949; J. C. vanEizenga: „Onmaatschappelljke gezinnen" todschrift Diakonia, 1948,blz.  34 en 68, en van schrtjver dezes:  „Zorg voor het a-sociale gezin",
's-Hertogenbosch, 1948.

2 )  Dr. H. van Rooy: „Gezinnen in nood", Utrecht 1949, biz 11 t/m 18.
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ontwrichting" doet te deftig aan om de echteZijke wanverhou-
dingen te typeren, die in deze miliew'a zo dikwi#8 heersen.
Huwelijksontrouw, prostitutie en kinderzedeZoosheid is aan de
orde van de dag......  OngetwijfeZd  komen niet zeZden geesteZijke
minderloaardigheid en psychische afwijkingen voor b# een of
meerdere gezinsleden, varilirend van Zichte debiliteit tot zware
paychopathiegn. Vaak ook speZen drankmisbruik, aZcoholisme
en aUerZei gesZachtsziekten een funeste rol. Typerend is het
gebrek aan werklust, om niet te zeggen de werkschuwheid. Bij
de jeugdigen is deze vaak nog een graadje erger dan bij de
ouderen......  Overigens zijn ze aZtijd even arm of rijk, beschikken
nooit gedurende Zange tijd over voldoende middelen om zick
zelfstandig staande te houden, niet omdat er onvoldoende bin-
nenkomt, maar omdat een economisch wanbeheer van in-
komaten hen parten apeeZt . . . . . . Zitten ze er nogaZ royaal in, dan

wordt er met geM en goed geameten en maken ze zick achuldig
aan  onverantwoordeZijke  verkwisting......  ALs  het  geld  op  is,  is
het gedaan en wordt vanzdfsprekend op steun gerekend. Voor
driekwart van hun Zeven „trekken" ze onverdiende steun, en
voor de reat vegeteren ze op zedelijk en maatschappelijk on-
toeZaatbare bronnen van inkomaten. Prostitutie, zwarte handeZ
en bonnenzwendel vieren hoogtij. Het uitbuiten en afzetten van
aHerlei sociaZe en Ziefdadige insteZZingen vinden ze heel normaal
. . . . . .  L#deliik en abof het zo hoort zien  zii  toe,  dat anderen  hen
en hun gezin onderhouden en het komt zeUs niet bij hen op, dat
zij zelf ook verpUcht zijn, daartoe bii te dragen. Elke inspanning
sch#nt hen te veel en overbodig. Kortom, zij vegeteren en para-
aiteren op de bZoedarme samenleving en vormen een gemeen-
achapsdrama, waarmee men nauteeZijks raad weet. Het zijn en
bZijven onveranderl#ke en schijnbaar onveranderbare haarden
van sociale decadentie.
Uit de practijk van ons werk zouden wij aan deze schildering
nog veel kunnen toevoegen. De kosten, die ten gevolge van de
a-socialiteit aan de gemeenschap worden opgelegd, zijn onrust-
barend hoog. Het zou van groot belang zijn onderzoekingen
hieromtrent in te stellen.
De aanhaIingen uit het boekje van Dr. van Rooy geven reeds
een aanwijzing van de schade, die aan de gemeenschap wordt
toegebracht. Wij zouden daarbij nog willen opmerken, dat de
gevolgen van de a-socialiteit het ernstigst zijn voor de om-
ringende omgeving, voor de buurt, de wijk, enz. Zelfs indien
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maatschappelijk werk ten opzichte van de bestrijding van de
a-socialiteit geen effect zou kunnen sorteren, is de uitvoering
van maatschappelijk werk toch nog verantwoord, indien daar-
door verergering van de a-socialiteit kan worden voorkomen
en het besmettingsgevaar voor de omringende personen kan
worden verminderd of voorkomen. Dat dit besmettingsgevaar
groot is, moge ook blijken uit het feit, dat meerderen van
mening zijn, dat de volledig onmaatschappelijken van de ge-
meenschap geisoleerd dienen te worden en moeten worden
ondergebracht in kampen of z.g. gezinsoorden. De kosten van
huisvesting en onderhoud in dergelijke kampen zijn exorbitant
hoog, doch men meent, dat alle kosten verantwoord zijn, indien
men het besmettingsgevaar voor de gemeenschap kan ver-
minderen. Worden geen maatregelen getroffen tegen de be-
smetting, dan zou het verschijnsel van de a-socialiteit de
normale functionering van de samenleving in gevaar kunnen
brengen.
Wil men het verschijnsel van de a-socialiteit bestrijden door
doelmatig maatschappelijk werk, dan zal dit grote economische
offers vragen. Het heeft geen zin het verschijnsel te be-
strijden met middelen, waarvan men tevoren weet, dat zij niet
tot effect kunnen leiden. Het zou kortzichtig zijn, indien men
b.v. geen aanzienlijk bedrag zou willen besteden voor een ver-
antwoord onderzoek, dat wellicht de mogelijkheid openstelt dat
middelen worden gevonden, waardoor het verschijnsel kan
worden bestreden. Tegenover het bedrag dat niet voor onder-
zoek wordt besteed, staan jaar in jaar uit de abnormaal hoge
kosten van de schade, die aan de gemeenschap wordt toe-
gebracht.  1)    Al  zou het maatschappelijk werk slechts   voor   een
fractie erin kunnen slagen de oorzaken van a-socialiteit te
bestrijden of het besmettingsgevaar voor de omgeving te ver-
minderen, dan is daarmee het bewijs geleverd voor de indirecte
economische waarde van het werk.

5.   De practijk van aZZedag

Dat maatschappelijk werk, uitgevoerd met doelmatige middelen,
1)  Belangrtik is het besluit van de gemeente Rotterdam, die voor het

jaar 1948 een bedrag van f 500.000,- beschikbaar stelde om te
trachten de a-socialiteit te voorkomen bij een groep van 340 sociaal-
zwakke gezinnen, in totaal bestaande uit 1623 personen. Zie Jaar-
verslag 1948 van het Curatorium voor blizondere Opheffingsarbeid
van de gemeente Rotter(lam.
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leidt tot economische besparingen, moge vervolgens nog wor-
den aangetoond aan de hand van illustraties van maatschappe-

lijk werk uit de practijk van alledag:

a.  Een groot gezin dreigt uit huls gezet te worden, omdat het de huur
niet betaalt Het maatschappelilk werk betaalt de schuld op voorschot
Daarna wordt met de man overlegd, hoe hij dit voorschot kan terug-
betalen. Na enige weken betaalt de man f 6,- per week aan het maat-
schappelilk werk terug, waarvan f 4,50 huur en f 1,50 afbetaling van het
voorschot. Hierdoor wordt voorkomen, dat het gehele gezin op straat
wordt gezet en de gemeenschap de kosten zou moeten betalen voor het

opnemen van de kinderen in een inrichting of het kostgeld van het uit-
besteden van de kinderen in andere gezinnen.

b.  In een ander geval van een man en vrouw met 5 kinderen kon het
uit huis zetten wegens huurschuld niet worden voorkomen, daar het
maatschappelijk werk niet tijdig op de hoogte was. De man zat in de
gevangenis en de vrouw kwam met het gehele gezin op straat. De gemeen-
schap kreeg de kosten te dragen van 19 weken huisvesting in een gezin
A raison van f 50,-. Totaalkosten f 950,-. Daarna werd een oplossing
gezocht en konden twee kinderen a f 3,50 per dag worden ondergebracht,
terwtl de drie jongste kinderen in een inrichting werden opgenomen voor
respectievelijk f 2,50 en f 1,50 per dag. Dit loopt nu nog steeds door.
Daarbo komen de kosten van kleding. Toen de man uit de gevangents

werd ontslagen, werd hij te werk gesteld, maar hij is noolt op zijn werk
aangekomen. Hij was met een kermis meegetrokken. Alleen de financiale

uitkeringen kostten de gemeenschap dit afgelopen jaar f 3385,20. Hoelang
zal   men dit onderhoud nog moeten voortzetten ? Wanneer    het    maat-
schappelok werk tijdig had kunnen ingrUpen, had dit de gemeenschap vele
kosten bespaard.

c.  Een vader van een groot gezin had een straf gekregen van f 60,-
boete of gevangenisstraf wegens diefstal. De man moest naar de gevange-
nis, want hij kon niet betalen. Het betalen van het onderhoud van het

gezin door de gemeenschap kon worden voorkomen door een voorschot.

Het maatschappelijk werk bleef het gezin in het oog houden en na enige
tijd kon de schuld door betaling van een bedrag van f 2,- per week
worden afbetaald.

d. Een loodgieter, die in 1932 trouwde, werd in hetzelfde jaar nog
werkloos. Twee maanden voor de geboorte van het eerste kind kwam

hU b  de gemeente voor financiale onderstand. Tot 1948, dus zestien
jaren, werd ho met korte onderbrekingen gesteund. In de eerste jaren
ontving ho wekeltiks een bedrag van f 10,- doch dit bedrag liep gelei-

delijk op tot f 28,20 naarmate de levensomstandigheden duurder werden
en het gezin groter werd. In 1948 waren er drie kinderen. Naar schatting
kostte deze ondersteuning de gemeenschap in deze jaren f 16.000,-·
Geleideltikaan ontstonden er in het gezin huweloksmoeilljkheden; de man
raakte in slecht gezelschap en speciaal het oudste kind had geen ontzag
meer voor de vader. Door de voortdurende tegenslagen ging de man aan
zichzelf twtifelen. Een psychiater wees de man erop, dat hij te laf was om
voor zon eigen gezin te zorgen. De vrouw, die van goede wil was, liep
eenmaal weg, maar keerde weer terug. Het oudste kind liet zij ook in de
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perioden van ondersteuning de MULO bezoeken, „opdat het hem niet zo
zou vergaan als de vader". Daarvoor verkocht zil distributiebonnen. Er
was in 1948 een schuld van f 223,- aan leveranciers. De gezins-
omstandigheden werden bovendien verergerd, doordat een dochtertje leed
attn vallende ziekte.
In 1948 werd het gezin voor het eerst op verantwoorde wljze aangepakt
door het maatschappelok werk Dit betaalde de schulden en ging met de
vrouw voor de dochter een bed kopen van f 204,-. Nagegaan werd,
waarom de man niet werkte. Verschillende besprekingen werden gehouden
en de man bleek wel bereid te zon tot werken. Het maatschappeltlk werk
verschafte daarop werkkleding. Hij zocht zelf werk en was na een week
als plaatwerker aan de gang. Dit viel buiten zijn oorspronkeltlk vak,
maar het ging hem zo goed af, dat hij steeds vorderingen maakte. Hij
vroeg nu aan het maatschappelUk werk een draaibank, waarmee hij zich
in de avonduren oefende. Thans is hij aangesteld als voorwerker en ver-
dient f 1,15 per uur. De draaibank betaa.Ide hU reeds terug en de schuld
voor het bed, de werkkle(ling en de betaling van de leveranciers betaalt
hij in termtinen van f 2,- per week af. Het maatschappeltjk werk hield
voortdurend contact met het gezin en kon ook constateren, dat de zoon
met succes ztin MULO A behaalde. Hil gaat naar de M.T.S., afdeling
Chemie. Tegelljk heeft hij een klein baantje om gedeeltelijk de kosten van
zijn opleiding te betalen.

e.  Een gezin van man, vrouw en 5 kinderen. De man was eersteklas
kellner. HU werd geleidelijkaan drankzuchtig. Vanaf 1934 werd hij door de
gemeenschap regelmatig ondersteund in ztin kosten van levensonderhoud.
Telkens wanneer hij werk had, werd hij weer spoedig ontslagen. In 1948
begon het maatschappeltik werk naar de oorzaken van de drankzucht te
zoeken. Er werd contact opgenomen met de gespecialiseerde vereniging
op dit terrein. De man bleek delirium te hebben. Hij werd in een inrichtinggeplaatst, waar ho drie maanden een kuur voor drankbestrtiding deed.
Toen ho uit de inrichting werd ontslagen, moest hij noodgedwongen weer
in zijn oude vak terugkeren, onndat ho ouder was dan 40 jaar en nergens
meer ander werk kon vinden. De gespecialiseerde vereniging voor drank-
bestrtiding bleef in samenwerking met andere organen van maatschap-
peltjk werk de man onder toezicht houden. Het gevolg van deze be-
handeling is, dat de man geen alcohol meer aanraakt. Van 1934 tot 1948
kostte de ondersteuning van dit gezin de gemeenschap f 5048,-. De
kosten van de behandeling, waarbo de oorzaak van de nood op verant-
woorde wtjze bestreden werd, bedroegen f 282,97 voor de kuur en f 370,-
voor drie maanden onderhoud van het gezin.

t.  Een gezin van man, vrouw en drie kinderen. De ouders huwden op
20-jarige leeftild. De man is nu 27 jaar. In 7 jaar werd hti herhaaldeltik
ondersteund voor levensonderhoud. Hij was een rusteloos man met 12
ambachten en 13 ongelukken. Hij maakte met iedereen ruzie en werd
daardoor uit iedere betrekking vrij spoedig ontslagen. In 1947 begon het
maatschappeltik werk een diepgaand onderzoek naar de oorzaken. Men
constateerde psychische conflicten, minderwaardigheidscomplexen, e. d.Het advies van de psycholoog was zodanig geformuleerd, dat men con-
cludeerde, dat de man chauffeur moest worden in een klein bedrijf. HU
werkt thans als zodanig, wordt door het overige personeel van het
bedrijfje als geltike behandeld en als chauffeur van de baas behandelt men
hem als „mtinheer' : Het maatschappeltik werk houdt voortdurend de
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man in het oog, maar na deze bemoeiingen kwamen geen moeilijkheden
meer voor. Als btjzonderheid kan nog worden vermeld, dat de man op een
Ambachtsschool was opgeleid voor timmerman, omdat zijn vader dat ook
was. In dit vak was ho nooit geslaagd en vanaf het verlaten van de
school begon het „complex" te werken. De gemeenschap betaalde 7 jaren
vrtj regelmatig ondersteuning. Sinds deze bemoeiing van het maatschap-
peluk werk betaalde men f 35,- voor de test en enige weken kosten van
levensonderhoud tijdens het zoeken naar werk. 1)

6. Tewerkstelling.
Tenslotte willen wij dit overzicht besluiten met een beschouwing
over de z.g. tewerkstelling van hen, die van overheidswege
een uitkering voor het levensonderhoud ontvangen. Wij stelden
vast, dat uitkeringen voor levensonderhoud slechts een vorm
van maatschappelijk werk zijn, indien zij worden verstrekt als
methode om oorzaken van nood te bestrijden. 2)
De uitkeringen voor levensonderhoud vinden voornamelijk
plaats la'achtens artikel 28 van de Armenwet 1912.3) Hieraan
verbindt deze wet in artikel 29 de voorwaarde, dat de onder-
steuning verstrekt dient te worden in zodanige vorm en zo-
danige mate als met het oog op de behoefte en de persoonlijke
eigenschappen in verband met de omstandigheden van het
individu het meest gewenst is, om hem wederom in staat te
ateZZen in het onderhoud van zich en zijn gezin te voorzie# Naar
onze mening blijkt hieruit dat het de bedoeling van de Wetgever
is, dat uitkeringen voor levensonderhoud steeds zoveel mogelijk
geschieden in het verband van het maatschappelijk werk.
Slechts voor die individuen, die in een nood verkeren, die nog
slechts ruimte laat voor lenigende zorg zonder opheffing of
voorkoming van oorzaken, dient uitkering voor levensonder-

1) Deze illustraties mogen ertoe btjdragen, dat het ook voor de maat-
schappelijk werker in de practijk duidel jk wordt, dat het onverant-
woord is, het werk uit, te voeren zonder voldoende kennis van oor-
zaken. Door het zonder meer geven van geld en goederen wordt noch
aan het individu en ztin gezin, noch aan de gemeenschap een dienst
bewezen. Iedere maatschappelijke werker dient zich ervan bewust te
zlin' dat hil persoonwk verantwoordel#k is voor een doeZmatige be-
steding van de gemeenschapsgelden.
Vgl.  ook  Mr.   J.   F. de Jongh: „De ontwikkeling  van het Amerikaanse
case work", Tijdschrift voor Maatschappelljk Werk, 5 Jan. 1950, blz. 2.

2)  Vgl. biz. 72.
8)  Artikel 28 van de Armenwet 1912 luidt: Ondersteuning kan slechts

worden verZeend aan hen, die zich het noodzakel#k Zevensonderhoud
niet kunnen verschaffen, en het, hoewel een verzoek daartoe gedaan
is, niet ontuangen van anderen, ingevolge de wet tot het verstrekken
daaruan gehouden, of van kerkewke, bgzondere of gemengde inatel-
Zingen.
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houd plaats te vinden, die dan niet als maatschappelijk werk
kan worden bestempeld.
In de practijk van de uitkeringen voor levensonderhoud op
grond van de Armenwet heeft men dikwijls zonder reden het
verband met het mnatschappelijk werk, d.w.z. met het be-
strijden van de oorzaken van de nood, laten varen. 1) Hierdoor
hebben vele van deze uitkeringen niet slechts niet medegewerkt
aan de bestrijding van de oorzaken van maatschappelijke nood,
doch hebben zelfs geleid tot het verergeren van bestaande nood
of het ontstaan van nieuwe noden. Dikwijls hebben de uit-
keringen geleid tot psychologische reacties, zich uitend in een
vermindering van het besef van zelfverantwoordelijkheid van
de betrokken individuen en parasiteren op de gemeenschap.
Zowel economisch als maatschappelijk heeft dit tot ernstige con-
sequenties geleid. 2)  Het komt ook voor, dat uitkeringen voor le-
vensonderhoud geschieden op grond van algemene normen, die
niet op het individu zijn afgestemd. In dat geval zou men deze
uitkeringen als welvaartszorg, afgestemd op een groep (in
kwestie de groep die geen inkomen heeft) kunnen bestempelen.
Deze vorm van welvaartszorg kan eveneens psychologische
reacties oproepen, die ongunstig zijn. Om doelmatigheids-
redenen zullen dan deze maatregelen van welvaartszorg aan-
vulling door het maatschappelijk werk behoeven.
In het algemeen zal het maatschappelijk werk bij het plaats
vinden van uitkeringen voor levensonderhoud zich moeten
afvragen: Heeft  men  geen  werk ? Waarom  niet?  Wil  men  niet
werken   of   kan   men   het   niet ? Blijkt   er   voor het niet-werken
geen geldige reden te bestaan, dan moet het maatschappelijk
werk bemiddelen om het betrokken individu aan werk te helpen.
Daarmee vervult het maatschappelijk werk een uiterst belang-
rijke taak. 3)  Regematige arbeid is het machtigate middeZ ter
voorkoming en opheffing van maatachappelijke nood. 4)

1)  Vgl. Mr. H. Fukkink: „Ontwikkeling der geschiedenis en de heden-daagse verhoudingen ten aanzien van het maatschappeltlk werk in
Nederland met betrekking  tot het social  case work"; Tijdschrift
Sociale Zorg, 5 Februari 1950, bk 42 e.v.

2) Vgl. blz. 72 e.v.
s)  Zie ook de beschouwingen hierover van Dr. Helen Witmer „Social

Work", New York 1942, blz. 227-228.
4) Mr. N. L J. Bruinsma: „Gemeenteltlk tewerkstellingsobject",

maandblad AVO, Febr. 1950, blz. 274 e.v. Bruinsma spreekt over demo-raliserende gevolgen van het niet werken. Dit geldt, aldus Bruinsma,niet aneen voor voZwaardige arbeidskrachten, maar evenzeer - ja
misschien z€Us nog weZ in veraterkte mate - voor hen, die wegens
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Slaagt men er in, het individu in maatschappelijke nood produc-
tieve arbeid te laten verrichten, dan leidt dit niet alleen tot

voorkoming of opheffing van de nood, doch ook tot het
stopzetten van de uitketingen voor levensonderhoud en het

beliindigen van de toestand van arbeidsimproductiviteit.
Om deze redenen heeft een beperkt aantal gemeenten in ons
land v66r 1940 de z.g. verplichte tewerkstelling ingevoerd.
Personen, die in aanmerking komen voor uitkeringen voor
levensonderhoud vanwege het ontbreken van eigen bronnen van

inkomsten, worden door het maatschappelijk werk aan een
onderzoek onderworpen. Blijkt bij het onderzoek, dat men niet
werkt en blijkt, dat voor dit feit geen geldige reden kan worden
opgegeven 1), dan worden de uitkeringen voor levensonderhoud
slechts voortgezet, indien men bereid is tot werken. Is in het

vrije bedrijfsleven geen werk te verkrijgen, dan wijst de over-
heid werk aan, eventueel in eigen werkobjecten. 2) Het blijkt
dat deze verplichte tewerkstelling door het maatschappelijk
werk een gunstige psychologische werking heeft, o.a. met
betrekking tot het besef van de eigen verantwoordelijkheid.
Beschouwen wij thans de economische besparingen, die verkre-

gen kunnen worden uit deze tewerkstelling. De verplichte te-
werkstelling blijkt, indien zij enige jaren wordt toegepast, ertoe

te leiden, dat het aantal personen dat steun aanvraagt, vermin-
dert. Dit wijst op een automatische „uitkamming". Personen
die niet bereid zijn te werken, vrezen de verplichte tewerkstel-
ling en vragen geen uitkeringen voor levensonderhoud meer
aan. De gemeente Amsterdam deelde  ons mede: Onder  de  ge-

physieke en (of) psychoZogische oorzaken niet tot deze groep kunnen
worden gerekend, zoals invaliden, gebrekkigen, mensen met kwaZen
en ook werkschuwen, parasieten, sociaaZ-zwakken en a-sociaZen. Z#
die behoren tot de Zaatste categorie, zijn het vooral, die de gemeente-
Wke sociale diensten voor moeilijke, ja soms wel voor schier ottoplos-
bare moeillikheden pkiatsen. Zij kennen gelooonlijk geen vak of het
zijn van die gevaZZen van 12 ambachten en 13 ongelukken. Er zijn
personen bv, die nooit of zo goed als nooit hebben gewerkt, hoogstens

loat „gehandeld"
1)  Ter juiste beoordeling van de bekwaamheid tot werken pleegt het

maatschappeltjk werk met de gezondheidszorg overleg.
2)  Mr. N. L. J. Bruinsma stelt in ztjn artikel „Gemeenteltjk tewerk-

stellingsobject" in maandblad AVO, Februari 1950, blz. 277, dat ge-
meenteltike werkobjecten   tot doel hebben:
1.  door het verschaffen van regelmatige arbeid de gezinnen zowd

materied aTs moreeZ op te hellen;
2. de tewerkgestelde personen (weer) geschikt te maken voor het

bedrij/sleven;
3. van de z#de van de sociaZe dienst de mogellikheid te hebben

bepaaMe personen op Aun werkwilligheid te testen.

Doelmatigheid 6                                        81



ateunden Destaat weinig tust om het aangebo(Zen werk te aan-
vaarden. Een groot aantal gesteunden bleek voorts 'Door verdere
ondersteuning te bedanken, indien hun arbeid in de eigen
werkobjecten werd aangeboden. Als voorbeeld diene, dat in het
vierde kwartaaZ van 1943 in totaaZ 613 personen naar de
Geneeskitndige Dienst werden verwezen vOOT onderzoek. Hier-
van werden er 395 personen gekeurd, waarvan 262 personen
werden goedgekeurd. 101 personen werden in een werkobject
gepZaatst. 99 personen werden van de uitkeringen uitgesZoten,
om<Eat zii voor de steun bedankten of, naar zij mededeeMen,
juist werk hadden gevonden, dan luel het aangeboden werk
weigerden of eenvoudig  wegbleven. Dit betekent,  dat  15%  van
de personen niet in aanmerking wenste te komen voor uit-
keringen, als zij moesten werken. Hieraan werd nog toegevoegd,dat het systeem reeds langere tijd werd toegepast, zodat moet
worden aangenomen, dat meerdere personen geen ondersteu-
ning aanvroegen, omdat zij wisten dat zij dan zouden moeten
werken.
In de stad Arnhem (100.000 zielen) werd dit systeem ingevoerd
in het jaar 1948. Wij waren hier in de gelegenheid de onmiddel-lijke reactie op de invoering van het systeem te registreren.
In het jaar van invoering werden 1986 gevallen van manneZijke
gesteunden in behandeling genomen (zowel steun Maatschap-
pelijk Hulpbetoon als Overbruggingsuitkering en Sociale
Bijstandsregeling). De gevallen   van   het z.g. Maatschappelijk
Hulpbetoon werden na onderzoek en bemiddeling als volgtbehandeld:
1. Geplaatst in een werkgelegenheid in overleg met het

Arbeidsbureau:
a.      in het vrije bedrijfsleven: 188 personen
b.     bij  de D.U.W.: 83 „
c.     bij de werkinrichting voor minder-validen:               9 "
d.      bij de eigen werkobjecten:                                                    65 "

Totaal 345 personen
2.     Het  verstrekken van steun werd geweigerd op grond  van:
a.   weigering van aannemen van werk bij de eigen

objecten: 86 personenb. weigering van passend werk in het vrije
bedrijfsleven:                                                                                     12 "

Totaal 98 personen
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3. In totaal werden 139 personen door de Geneeskundige
Dienst gekeurd. Van deze 139 personen bleken er 71

werkelijk ongeschikt te zijn voor tewerkstelling.
4.  Van hen, die geplaatst werden bij de eigen werkobjecten,

bleken na zeer korte tijd 17 personen verdwenen te zijn.
Van de gevallen van Overbruggingsuitkering werden er 329 en
van die van de Sociale Bijstandsregeling 140 in het vrije
bedrijf geplaatst. Van vrouwelijke gesteunden werden 365 geval-
len in behandeling genomen:
1.      Geplaatst in overleg met het Arbeidsbureau:

a.     in hun eigen beroep:                                                    9

b.     als werkster:                                                                           25

c.  bij de naaikamer (eigen object) :            19
2.  In 33 gevallen werd financidle bijstand geweigerd, omdat

men weigerde, passend werk te aanvaarden.
3.    In totaal werden 72 vrouwen door de Geneeskundige Dienst

gekeurd; 58 vrouwen bleken inderdaad ongeschikt  te  zijn
oIn te werken.

Wagen wij ons aan een schatting van de economische besparin-
gen, die de invoering van dit systeem in het Arnhemse geval
hebben opgeleverd, dan moeten wij vooropstellen, dat deze cijfers
altijd relatief zijn, omdat men nu eenmaal nooit kan zeggen,
hoe een en ander zou zijn verlopen, als het systeem van ver-
plichte tewerkstelling niet was ingevoerd. Voorts blijft de
vraag:  Hoe lang zouden deze personen een beroep hebben  ge-
daan op financiele ondersteuning, indien zij niet aan het werk
waren gezet ?  Om  ten  deze niet teveel risico te lopen, berekenen

we de besparingen per week:

a.    Steun-stopzetting. - In 131 gevallen werd steun geweigerd,
terwijl 17 personen uit de werkobjecten wegbleven. De ge-
middelde uitkering bedraagt   f   20,-   per week (schatting).
De besparing bedraagt 148 x f 20,- = f 2960,- per week.

b.    Overgang naar het vrije bedrijfsleven. - 314 personen wer-
den in het vrije bedrijfsleven geplaatst. De besparing bedraagt
314 x f 20,- = f 6280,- per week.

c.   Tewerkstening in eigen werkobjecten. - Geplaatst werden
84 personen. De besparing bedraagt 84  x  f 20,- =

f 1680,- per week.
Uit ons ter beschikking staande gegevens blijkt, dat ondanks
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de kosten van de eigen werkobjecten in totaal in 1948 door deze
tewerkstelling c. f 24.000,- werd bespaard.

Het  jaar 1949 geeft een teruggang  te  zien:
Mannen:
a.  Geplaatst in overleg met het Gewestelijk Arbeidsbureau

301 personen, waarvan in de eigen werkobjecten 54 pers.
b.   Steun werd geweigerd aan 71 personen.
Vroutoen:
a. Geplaatst in overleg met het Gewestelijk Arbeidsbureau

25 personen, waarvan in de eigen werkobjecten 9 personen.
b.   Steun werd geweigerd aan 13 personen.
Het teruglopen van het aantal gevallen van mannen, waaraan
steun werd geweigerd van 115 op 71, is niet alleen een gevolg
van het feit, dat door automatische uitkamming meerdere
personen geen ondersteuning aanvroegen, omdat zij wisten dat
zij dan moesten werken. Het is mede een gevolg van het feit,
dat werkobjecten werden geliquideerd. Deze liquidatie blijkt
tot een vermindering der economische besparingen te hebben
geleid (zie verslag gemeente Arnhem,  dd. 2 Februari  1950).
Het valt buiten het bestek van deze studie, de verschillende
gegevens nader te analyseren. Mogen wij tot slot nog wijzen
op de maatschappelijke waarde van tewerkstelling van vrouwen.
Arnhem laat de vrouwen naaien. In Eindhoven verplicht men
hen, lessen te volgen op de huishoudschool. Men wordt opgeleid
tot lerares naaien en verstelnaaister. Blijkt men niet capabel
te zijn, deze opleiding met goed gevolg te beldindigen, dan leert
men het eigen goed verstellen. Weer anderen volgen een op-
leiding voor kookster. Door dit Eindhovense systeem, dat de
prouwen iets laat leren, stelt men de betrokkenen in staat, na
verloop van tijd zelfstandig een inkomen te verdienen. Zij die
voor een opleiding slagen, moeten ervoor zorgen, dat zij na een
jaar een eigen inkomen hebben. Bij dit Eindhovense systeem
presteren de vrouwen tijdens de opleiding geen eigen arbeid,
waarvoor men hun een loon betaalt. Zij blijven tijdens de op-
leiding een uitkering voor levensonderhoud ontvangen, dochvloeien daarna af. 1)

1)  Met bovenstaande beschouwing hebben wij geen partij willen kiezenvoor een bepaald systeem. Aan elk systeem zijn ook nadelen ver-bonden. Het enige dat wij hebben willen vaststellen, is het feit, datdoor verplichte tewerkstelling besparingen worden verkregen.
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Slotopmerking: In bovenstaande is herhaaldelijk gebleken, dat
de doelmatigheid van het maatschappelijk werk in hoge mate
afhankelijk is van het gebruik van geschikte middelen om het
doel te bereiken. In de volgende hoofdstukken zullen wij ons
daarom concentreren op de behandeling van de doelmatigheid
van de methoden en van de organisatie van het maatschappelijk
werk.
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HOOFDSTUK IM

DOELMATIGHEID VAN DE METHODEN VAN HET
MAATSCHAPPELIJK WERK

§ 1. Algemene beschouwingen

Een methode is een vaste, weldoordachte manier van handelen.
Is de methode geschikt om een gesteld doel te bereiken, dan is
het een doelmatige methode. Methoden van maatschappelijk
werk zijn als doelmatig te beschouwen, indien zij geschikt zijn
om het doel van het maatschappelijk werk te bereiken.
Het doel van het maatschappelijk werk bestaat in het op sys-
tematische wijze bestrijden van de oorzaken van maatschappe-
lijke nood door middel van maatregelen en activiteiten, die op
het individu zijn afgestemd. 1) De doelmatigheid van de me-
thoden van het maatschappelijk werk wordt dan ook voor-
namelijk bepaald door de wijze, waarop zij in staat zijn de oor-
zaken van maatschappelijke nood te bestrijden. Het bestrijden
van de oorzaken kan, zoals wij reeds vaststelden, geschieden op
tweelarlei wijze:
a. door opheffing van de oorzaken van de maatschappelijke

nood;
b. door voorkoming van factoren, die dreigen oorzaak te

worden van maatschappelijke nood. Men kan zich tevens
richten op leniging van maatschappelijke nood om daardoor
het verergeren van bestaande maatschappelijke nood of
het ontstaan van nieuwe maatschappelijke nood te voor-
komen. 2)

Aan de hand van de kennis van de oorzaken kan men bepalen,
welke van deze werkwijzen toegepast dient te worden, met name
opheffing, preventie of leniging ter preventie van maat-

1)  Vgl. hoofdstuk I, biz. 16.
:)  Vgl hoofdstuk I, blz. 17 en 18.
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schappelijke nood.1) In de practijk van de uitvoering zal men
deze werkwijzen niet steeds van elkander kunnen onderscheiden,
omdat de therapeutische behandeling van het individu meer-
malen tegelijkertijd facetten bevat van opheffing, preventie en
leniging ter preventie.
Het zal duidelijk zijn, dat ter verkrijging van doelmatige me-
thoden van maatschappelijk werk opbouw van de methoden op
de kennis van de oorzaken noodzakehjk is.
Kennis van oorzaken van maatschappelijke nood betekent het
op de hoogte zijn, enerzijds van de oorzaken, die vanuit het
interne van de mens werken, anderzijds van de oorzaken, die
vanuit de maatschappelijke werkelijkheid op de mens in nood
inwerken. Het verwerven van deze kennis van oorzaken is
slechts mogelijk, indien het maatschappelijk werk zich reali-
seert dat het enerzijds de zielzorg en de gezondheidszorg nodig
heeft, terwijl het anderzijds een samenwerking met de wel-
vaartszorg, welke werkt door maatregelen, afgestemd op de
gemeenschap of op groepen van individuen, moet tot stand
brengen om een zo volledig mogelijk inzicht te verkrijgen in de
maatschappelijke werkelijkheid en de factoren die vandaaruit
op het individu inwerken.
Indien bij de analyse van de oorzaken van een maatschappelijke
nood blijkt, dat de oorzaken overwegend een gevolg zijn van
intrinsieke factoren gelegen in het physieke, psychische of meta-
physieke gegeven van de mens, dan dient het maatschappelijk
werk als zelfstandige uitvoerder terug te treden en de be-
strijding van de maatschappelijke nood te doen plaats vinden
onder verantwoordelijkheid van die organen, die op dit terrein
het doelmatigst kunnen handelen, met name de gezondheids-
zorg en/of de zielzorg. Blijken de oorzaken van de nood over-
wegend bepaaM te zijn door int,Zoeden vanuit de maatachappe-
Zijke werkeZijkheid, dan treedt het maatschappelijk werk zelf-
standig op ter bestrijding van de maatschappelijke noden. De
gezondheidszorg en de zielzorg moeten ervoor zorgdragen, dat
het maatschappelijk werk bij de uitvoering van zijn arbeid de
gegevens over de physieke, psychische en metaphysieke di-
mensie van het betrokken individu kent.

:)  Het is belangrUk ernaar te streven, het ontstaan van noden zoveelmogelijk te voorkomen. Dit is economisch doelmatiger dan het achter-
af opheffen en/of lenigen van oorzaken van nood. Vgl. hoofdstuk II,vanaf biz. 64.
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Aan de beinvloeding van de maatschappelijke werkelijkheid
door het maatschappelijk werk dient nu nog een restrictie te
worden verbonden. Het is namelijk mogelijk, dat de factoren
die in de maatschappelijke werkelijkheid de nood veroorzaken,
niet effectief kunnen worden beinvloed door de op het individu
afgestemde maatregelen van het maatschappelijke werk. Indien
dat het geval is, moet het maatschappelijk werk het ter hand
nemen van de beinvloeding van de maatschappelijke werkelijk-
heid doen plaats vinden door de welvaartszorg met haar activi-
teiten of maatregelen, afgestemd op de gemeenschap of op
groepen van individuen.
Als het maatschappelijk werk de noodzakeltike kennis van oor-
zaken heeft verworven, is het in st:aat aan de hand van een
anaZyse van de oorzaken dodmatig te werken. In het verleden
heeft deze kennig van oorzaken te wensen overgelaten. Ook al
stelde men zich erop in de oorzaken te bestrijden, het was niet
eenvoudig de oorzaken te onderkennen. Zo heeft men dikwijls
gevolgen van oorzaken bestreden, omdat men niet voldoende be-
sefte, dat er nog diepergaande oorzaken op het individu in-
werkten dan die, welke voor de uitvoerder van het maatschap-
pelijk werk zichtbaar waren. Een voorbeeld moge dit ver-
duidelijken:

Men constateert, dat in een gezin de man uithuizig is, aan de drank is
geraakt en weinig arbeid presteert HU is lusteloos en toont een duideltikgebrek aan verantwoordelokheidsgevoel. De vrouw is slordig, onttrekt
zich aan de huishoudeltjke verplichtingen, doet geen moeite een gezins-
sfeer te scheppen. Het inkomen vermindert door de houding van de man,
de inkomstenbesteding van de vrouw laat te wensen over. De kinderen
worden niet behoorlijk opgevoed, enz Deze symptomen zag men als de
oorzaken van het ontstaan van maatschappellike nood. Overredingskracht,
voorlichting, financiale btlstand en andere middelen bleven echter zonder
resultaat. Een diepgaand onderzoek wees uit, dat deze symptomen ge-
volgen waren van een diepere oorzaak, met name een tekort aan huweltiks.
beleving van de man en de vrouw. Dit was op zich weer een gevolgvan nog diepere oorzaken in de psychische dimensie.

In dergelijke gevallen kan het maatschappelijk werk slechts
doelmatig zijn, als het in teamverband werkt met de organen
die op dit terrein van bestrijding der diepere oorzaken des-
kundig zijn. Het maatschappelijk werk heeft tot taak de maat-
achappelijke noden op te sporen en de sociale situatie van het
individu te onderzoeken. Blokt daarbij, dat gezondheidszorg
en/of zielzorg een taak hebben, dan dient het deze gegevens on-middellijk door te geven aan deze organen. Het ztzf zonder des-
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kundige huZp m<tar blidven dokteren en beredderen is alt#d on-
doeZmatig. Door aan de gezondheidszorg en de zielzorg de ge-
gevens van de sociale dimensie van het individu te verstrekken,
verricht het maatschappeljk werk mede een taak, welke eerst-
genoemde organen in staat stelt doelmatig te werken. Het maat-
schappelijk werk moet zich in die gevallen ook laten inschakelen
als hulpmiddel van deze instanties. Het is ondoeZmatig, indien
de gezondheidszorg en de zielzorg eigen organen of inatituten
in het Zeven roepen om de taak, die door het maatachappelijk
werk dient te worden veruuM, binnen het eigen verband uit te
oefenen. Deze samenwerking met de organen, die de maatschap-
pelijke noden bestrijden, voorzover zij overwegend het gevolg
zijn van oorzaken in het psychische, physieke of metaphysieke
gegeven van de mens, is een kwestie van organisatie, die wij in
hoofdstuk IV nader onder ogen zullen zien.
Evenzeer heeft in het verleden de kennis van oorzaken, die
vanuit de maatschappelijke werkelijkheid op het individu in-
werken, te wensen overgelaten. Vooral de samenhang van de
sociale verschijnselen werd dikwijls uit het oog verloren. Veelal
werd te weinig rekening gehouden met het feit, dat maat-
regelen, afgestemd op groepen of op de gemeenschap, ter be-
invloeding van de maatschappelijke werkelijkheid ook invloed
hebben op het individu. Ter verkrijging van het noodzakelijke
inzicht in samenhang, wederkerigheid, verbondenheid van reac-
ties, kortom om een juist inzicht te krijgen in de maatschap-
pelijke werkelijkheid, moet het maatschappelijk werk samen-
werken met de welvaartszorg, afgestemd op groepen en op de
gemeenschap. De samenhang tussen de arbeid van de drie
vormen van welvaartszorg maakt een arbeidsverdeling nood-
zakelijk. Kan het maatschappelijk werk de maatschappelijke
werkelijkheid niet doelmatig beinvloeden, dan zal het moeten
stimuleren tot het uitvoeren van activiteiten en maatregelen
door de andere vormen van welvaartszorg. Omgekeerd kan het
voorkomen, dat het maatschappelijk werk de maatregelen van
welvaartszorg moet aanvullen door uitvoering van eigen activi-
teiten, in welk geval het als hulpmiddel optreedt.
Uit het bovenstaande trekken wij de conclusie, dat de uitvoering
van het maatschappellik werk drie groepen van activiteiten
kan   omvatten:
1.    het uitvoeren van eigen activiteiten ter opheffing, preventie

of leniging ter preventie van maatschappellike  nood;
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2.  het stimuleren van activiteiten van die organen, die maat-
schappelijke nood bestrijden, welke een overwegend gevolg
is van intrinsieke oorzaken. Bij de uitvoering door deze or-
ganen treedt het maatschappelijk  werk  op als helper;

3.  het stimuleren van activiteiten van welvaartszorg, welke
geschiedt door middel van maatregelen, afgestemd op de
gemeenschap of op groepen van individuen en zo nodig
het aanvullen van maatregelen van deze vormen van wel-
vaartszorg door eigen activiteit.

Om deze drie groepen van activiteiten op doelmatige wijze te
kunnen verrichten, is het noodzakelijk dat het maatschappelijk
werk aan de eigenlijke uitvoering maatregelen van onderzoek
en van planning 1) laat voorafgaan. Deze maatregelen van voor-
bereiding van de uitvoering bestempelen we eveneens als
„methoden" van maatschappelijk werk. We geven thans een
beschrijving van de methoden van voorbereiding en uitvoering
van het maatschappelijk werk. Bij de behandeling van de me-
thoden van uitvoering zullen we moeten volstaan met het
geven van enige algemene beschouwingen. In een slotparagraaf
bespreken wij de arbeidsverdeling die noodzakelijk is om de
methoden van voorbereiding en uitvoering zodanig in elkaar te
doen grijpen, dat de uitvoering op de meeste doelmatige wijze
kan verlopen.

§ 2. De voorbereiding van het maatschappeliik werk

De maatregelen ter voorbereiding van het maatschappelijk
werk kan men in twee stadia doen uiteenvallen. In het eerste
stadium vinde het onderzoek en de planning plaats door de
drie vormen van welvaartszorg gezamenlijk, waarbij de tech-
niek van de voorbereiding worde afgestemd op de uitvoering
van de welvaartszorg in haar totaliteit. In het tweede stadium
Nindteen voorbereiding plaats, die volledig is afgestemd op de
uitvoering van het maatschappelijk werk.

A-  VOORBEREIDING VAN DE UITVOERING VAN DE
WELVAARTSZORG

De drie vormen van welvaartszorg stellen zich tot taak, de
maatschappeRike werkeRikheid te beinvloeden. Hierbij bedienen
1) WD gebruiken het Engelse woord, omdat ons geen bevredigend

Nederlandse equivalent bekend is.
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zij zich, ter bereiking van hun specifieke doel, van drie ver-
schillende middelen,  met name: middelen  die zijn afgestemd  op
de gemeenschap, op groepen of op het individu. Gezamenlijk
dienen zij ernaar te streven, de maatschappelijke werkelijkheid
zo te formeren, dat aan de individuen in de gemeenschap de
mogelijkheid wordt geboden, in zo groot mogelijke mate hun
persoonlijkheid vrij en zelfstandig te ontplooien. Bij dit streven
moeten zij functioneel samenwerken. Daarbij moet getracht
worden een zodanige werkwijze te verkrijgen, dat de drie
vormen zo min mogelijk elkaars maatregelen tegenwerken. Zij
moeten hun activiteiten zoveel mogelijk op elkaar afstemmen,
elkaar over en weer aanvullen. De drie vormen van welvaarts-
zorg    behoeven alle: onderzoek     naar de maatschappelijke
werkelijkheid, onderzoek naar de methoden en planning.
Om een zo doelmatig mogelijke functionering van de welvaarts-
zorg in haar geheel en daarmee van ieder der vormen van
welvaartszorg afzonderlijk te bertiken, is het van belang
ernaar te streven de functies van onderzoek en pZanning, voor-
zover dit mogeZijk ia, te concentreren, d.w.z. de functies van
voorbereiding gezamenZijk uit te oefenen. 1) Hierdoor wordt bij
de voorbereiding meteen de mogelijkheid geschapen op elkaar
af te stemmen, elkaar over en weer aan te vullen en een een-
heid van handelen ten opzichte van de beinvloeding van de
maatschappelijke werkelijkheid te plannen. Hierop kan de
samenwerking bij de uitvoering worden opgebouwd. Wij be-
spreken thans eerst deze gezamenlijke uitvoering van functies,
terwijl wij daarna het tweede stadium van voorbereiding van
het maatschappelijk werk onder ogen zullen zien.

1. Gezamenlijk onderzoek naar de maatschappeZijke werkelijk-
heid

Dit onderzoek voltrekt  zich  in vijf phasen:
1.  beschrijving van de maatschappelijke werkelijkheid;
2.   vaststelling van de tekorten en belemmeringen ten opzichte

van de welvaart (anamnese) ;
3.  vaststelling van de oorzaken van deze tekorten en sociale

belemmeringen (diagnose) ;

1)   Door de samenhang van de werkterreinen van de welvaartszorg is uit-
oefening van deze functies, volledig gescheiden van elkaar, niet doel-
matig. Deze concentratie van de functies van onderzoek en planning is
dan ook een eis van doelmatigheid.
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4.   schatting van het toekomstig verloop (prognose) ;
5.  vaststelling van de maatregelen, die de tekorten en belem-

meringen kunnen opheffen of voorkomen (therapie).
De drie vormen van welvaartszorg moeten elk hun bijdragen
leveren om tot een zo volledig mogelijk onderzoek naar de
maatschappelijke werkelijkheid te komen. Het maatschappelijk
werk heeft in het bijzonder tot taak gegevens te leveren over
de concrete situatie van personen, die in maatschappelijke
nood zijn komen te verkeren ten gevolge van de maatschap-
pelijke werkelijkheid. Het maatschappelijk werk moet aan-
geven, welke tekorten in de maatschappelijke werkelijkheid
bestaan en welke sociale belemmeringen van daar uit zodanig
inwerken, dat maatschappelijke noden ontstaan of opheffing
van maatschappelijke noden onmogelijk wordt gemaakt. Deze
gegevens van het maatschappelijk werk moeten aan de totale
welvaartszorg de mogelijkheid bieden een juiste therapie te
bepalen. Zouden de maatregelen van de welvaartszorg ten op-
zichte van de gemeenschap of van de groepen geen rekening
houden met deze gegevens van het maatschappelijk werk, dan
bestaat de mogelijkheid, dat de doelmatigheid van de maat-
regelen van deze welvaartszorg in gevaar komt. Het is denk-
baar, dat hun maatregelen dan zelfs weer oorzaak worden van
het ontstaan van maatschappelijke noden bij individuen, het-
geen een actie achteraf van het maatschappelijk werk nood-
zakelijk maakt   (vgl.  blz.  33). Het gezamenlijk onderzoek  naar
de maatschappelijke werkelijkheid zal de drie groepen, die de
welvaartszorg uitvoeren, leren inzien, dat voorafgaand overleg
bij de uitvoering van eigen maatregelen gewenst kan zijn. Voor-
af kan men dan tevens bezien, in welke gevallen het maat-
schappelijk werk de maatregelen, afgestemd op groepen of op
de gemeenschap, moet aanvullen door eigen activiteiten. In deze
gedachtengang stelt dan ook John Fitch:  The roZe of the social
worker in social action is that of a professional speciaZist in
how to bring about a desirable change. 1) Conclusie:  de  mede-
werking van het maatschappelijk werk bij het onderzoek naar
de maatschappelijke werkelijkheid ten behoeve van de totale
welvaartszorg kan niet worden gemist.
Zii die zich belasten met de uitvoering van de welvaartszorg,

i) John Fitch: „The nature of social action". Vgl. Frank J. Bruno
„Trends in Social Work" 1948, biz. 352.
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afgestemd op groepen of op de gemeenschap, dienen eveneens
hun gegevens te leveren.
Bovendien moet men bij het instellen van het algemeen onder-
zoek zich ervan bewust zijn, dat men ook de bevolking actief
moet inschakelen. De bevolking moet in de gelegenheid worden
gesteld haar gedachten kenbaar te maken, haar wensen en
verlangens te uiten, en de gegevens te leveren, die zij voor het
onderzoek van belang acht. Dit levende contact met de bevol-
king is van grote betekenis. Het onderzoek moet gegevens
leveren, die aan de gemeenschap concrete fichtlijnen bieden
voor het handelen met betrekking tot de bevordering van de
welvaart. De bevolking moet zelf de activiteiten van welvaarts-
zorg gaan uitoefenen. Men dient ervoor te waken het onderzoek
zodanig op te zetten, dat het niet te technisch en te abstract
wordt waardoor het niet voldoende begrepen kan worden door
hen, ten behoeve van wie het onderzoek werd ingesteld. In dit
verband schrijft Svend Riemer:  The  ties  between  the  expert
and the people have to be reconsidered on a new basis en verder:
To Teassure the expert of contact with the people for lohom-
- in the Zast analysis - he is planning the Zay-out of the urban
frings and for whom he ia planning family-homes and neigh-
bourhoods   and   highways   and  park   developmenta. 1) Gordon
Hamilton stelt voorts:   The   consent   and   participation   of   the
citizen in aZZ types of enterprise is vitaZ in welfare. 2)  Wij
mogen deze gedachten met betrekking tot de inschakeling van
de bevolking toelichten aan de hand van een practisch voor-
beeld:
De vertegenwoordigers van een plaatselijke samenleving op
het platteland zijn bijeen om zich te beraden over een gezamen-
lijk plan van welvaartszorg. Het gemeentebestuur, de geeste-
lijkheid, onderwijsinstanties, jeugdbeweging, maatschappelijk
werk, arbeiders- en boerenorganisaties, caritatieve verenigin-
gen, organen van volksgezondheid, arbeidsbureau, notaris,
dokter, gepensioneerd hoofd der school, politie, e.a., leveren de
gegevens.

Men constateert, dat de boerenbedrijfjes in het algemeen te
klein zijn om een werkgelegenheid te scheppen voor alle kinde-
ren uit de boerengezinnen. De jonge boeren en boerinnen
1) Svend Riemer: artikel in „The American Journal of Sociology",

Mei 1947, blz. 508.
2) Gordon Hamilton: „Theory and practice of social case work",

New York 1940, blz. 9.
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willen niet naar de fabriek. Zij kunnen zich aan het werk in de
fabriek niet aanpassen. Zij willen in de open lucht werken en
zoveel mogelijk eigen baas zijn. Zij die, door de nood gedwongen
toch gaan werken in de fabrieken van de omliggende plaatsen,
blijken een andere levensinstelling te krijgen; een andere
mentaliteit gaat hun denken en handelen beheersen. Zij intro-
duceren andere omgangsvormen, andere levensgewoonten,
andere zeden. Zij verzetten zich tegen de traditioneel gebonden
levenssfeer van de boeren. Er ontstaan spanningen tussen hen
die boer bleven en hen die fabrieksarbeider werden. Ernstig
zijn de conflicten in de gezinnen, waarvan kinderen het land
van hun ouders bleven bewerken en andere kinderen arbeider
werden in de fabriek. De jonge boeren, die op het boerenbedrijf
bleven „hangen" ondanks de overbezetting, worden ongerust
over hun toekomst. Huwelijken kunnen slechts op late leeftijd
worden gesloten. Verkeringen duren daardoor ongewoon lang
met alle gevolgen van dien. De jeugd weet in het dorp haar
vrije tijd niet te besteden. Jeugdspelen kent men niet voldoende.
De baldadigheid groeit. De ontspanningsmogelijkheden zijn
uiterst gering. Tegen de zin van de ouders trekt men naar de
dancings en bioscopen in de stad. De opvoeding en voorlichting
door het onderwijs stelt zich niet voldoende in op de zich wijzi-
gende instelling van de jeugd. De evolutie in de sfeer en de
mentaliteit van de samenleving wordt niet geleid, niet opgevan-
gen. De meisjes blijken een tekort aan huishoudelijke kennis te
bezitten. Dit levert moeilijkheden op in de jonge gezinnen die
zij sllchten. Er is een tekort aan hygiEne. Het aantal debielen
is niet onaanzienlijk. De traditionele bevolkingsgroep houdt de
samenleving gesloten, doch slaagt daarin niet volkomen. Tot
zover het voorbeeld.
De noodzaak van actieve inschakeling van de bevolking mag
echter nimmer tot de conclusie leiden, dat men bij het instellen
van een verantwoord algemeen onderzoek de hulp van weten-
schappen als de sociale geschiedenis, de sociographie en de
statistiek kan missen. Zij die deze wetenschappen beoefenen,
zijn de deskundigen, die steeds bij het onderzoek moeten worden
ingeschakeld om een zo doelmatig mogelijke opzet van het
onderzoek te kunnen verkrijgen. Deze experts dienen echter
steeds te bedenken, dat dit onderzoek wegen moet aangeven
voor practisch handelen met betrekking tot de beinvloeding
van de maatschappelijke werkelijkheid. De bevolking moet
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zelf het onderzoek kunnen verwerken, zij moet het kunnen be-
grijpen. Indien aan deze voorwaarden is voldaan, zal het onder-
zoek een maximum resultaat kunnen opleveren.
Men zal het onderzoek niet kunnen beperken tot een onderzoek
op het niveau van de plaatselijke gemeenschap. Ook op provin-
ciaal en nationaal niveau zal een algemeen onderzoek naar de
maatschappelijke werkelijkheid moeten plaatsvinden. Op het
nationale niveau moet men bovendien rekening houden met de
invloed van internationale krachten. Op het nationale niveau
zal men zich er tevens rekenschap van dienen te geven, dat het
onderzoek ten goede moet kunnen komen aan de uitvoering
van de welvaartszorg op het niveau van de plaatselijke gemeen-
schap. Ook het provinciaal onderzoek zal zich mede daarop
moeten instellen. In eerste instantie worden de onderzoekingen
op het nationale en provinciale niveau echter ingesteld om aan
de hand van het onderzoek wegen te kunnen aangeven voor
practisch handelen van de welvaartszorg op nationaal en
provinciaal niveau.
Om een verantwoorde therapie ten opzichte van de maatschap-
pelijke werkelijkheid te kunnen opstellen, zal men een indruk
moeten hebben van de methoden, die door de drie vormen van
welvaartszorg kunnen worden toegepast. Dit onderzoek naar de
methoden zal door de drie vormen van welvaartszorg binnen het
eigen verband moeten worden ingesteld. Daarbij moet men
echter steeds bedenken, dat de methoden die worden toegepast,
elkaar over en weer beinvloeden, elkaar over en weer kunnen
aanvullen, doch evenzeer elkaar over en weer kunnen tegen-
werken. Om deze reden zal, nadat de drie vormen van wel-
vaartszorg binnen het eigen verband een onderzoek naar de
methoden hebben ingesteld, in gezamenlijk verband een onder-
zoek moeten plaats vinden om te bereiken, dat voor het geheel
van de welvaartszorg een zo groot mogelijk resultaat wordt
tot stand gebracht.

2. GezameZijk onderzoek naar de methoden

Nadat dus binnen de drie sectoren van de welvaartszorg een
eigen onderzoek naar de methoden heeft plaats gevonden, dient
een gezamenlijk onderzoek te worden ingesteld. Binnen iedere
sector kan een varieteit van middelen worden aangewend om
het doel te bereiken. De doelmatigheid van de toepassing
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van de verschillende middelen wordt echter mede bepaald door
de gevolgen, welke de toepassing van deze methoden op andere
punten van de welvaartszorg heeft. De drie sectoren zullen
daarom ernaar moeten streven voortdurend hun ervaringen
uit te wisselen over de methoden die in hun sector zouden
kunnen worden toegepast en de resultaten van de methoden die
werden aangewend. Aan de hand van deze ervaringen en aan
de hand van de uitslag van het algemeen onderzoek naar de
maatschappelijke werkelijkheid moet men gezamenlijk trach-
ten zodanige methoden te ontwerpen, dat zij op elkaar zijn
afgestemd en elkaar over en weer aanvullen, dat zij voor het
geheel van de welvaartszorg een maximaal effect teweeg
brengen. In meerdere gevallen zal dit ertoe leiden, dat op het
niveau van het gezamenlijk onderzoek naar de methoden een
correctie moet worden aangebracht op de uitslag van het
onderzoek naar de methoden, dat in het eigen verband van elk
der drie sectoren werd ingesteld. Deze aanpassing van metho-
den is doelmatig, omdat daardoor een maximum effect kan
worden bereikt en het verspillen van arbeidskracht en kapitaal,
verlies van levensgeluk, wrijvingen en psychologische conflic-
ten, die steeds het gevolg zijn van uitvoering van methoden die
niet op elkaar zijn afgestemd, kunnen worden voorkomen.

3.  Gezamenli/ke planning
Aan de hand van het algemeen onderzoek naar de maatschappe-
lijke werkelijkheid en naar de methode zal voor de toekomst
een plan moeten worden opgesteld voor de uitvoering van de
welvaartszorg. Wij zouden dit opstellen van een gezamenlijke
plan voor de welvaartszorg willen aanduiden met de naam
„welvaartsplanning". Planning beperkt zich naar onze mening
tot het ontwerpen van een plan. Dit plan dient zodanig practisch
te worden opgezet, dat het gereed is om te worden uitgevoerd
door de organisatie. De planning is de laatste phase van de
voorbereiding.
In het geval van de op blz. 93 e.v. beschreven plattelands-
samenleving zou men tot de opstelling van het volgende plan
voor de toekomst kunnen komen:

a.       WeZvaartazorg,  afgestemd  op  de  gemeenschap:
Vestiging van industrie, aangepast aan de boerenbevolking;
bevordering van beroepskeuze en beroepenvoorlichting;
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voorlichting over emigratie;
het mogelijk maken van verbetering van medische voor-
lichting en verzorging;
verbetering   van de woningbouw;
organisatie van cursussen voor huishoudelijk onderwijs;
inrichting van een ontspanningsgebouw, aanleg van een
speeltuin, aanleg van sportvelden;
bevordering  van de jeugdbeweging;
bevordering van het contact van het onderwijzend personeel
met de ouders;
verbetering van de straatverlichting en het politietoezicht.

b.   Welvaartszorg, afgestemd op groepen:

Sociale bijstandsregeling voor boeren;
speciale verzorging van fabrieksmeisjes.

c.     Maatachappelijk werk:

De mnatschappelijke werkster richt zich op de aanpassing
van de individuen aan het veranderende milieu en be-
invloedt het milieu ten behoeve van de individuen. De or-
ganen van het maatschappelijk werk streven ernaar de
algemene en groepsmaatregelen aan te vullen ten behoeve
van het individu in maatschappelijke nood, enz.

De welvaartsplanning zal zich voortdurend moeten aanpassen
aan de steeds veranderende maatschappelijke werkelijkheid.
Riemer concludeert daaruit:   To  be  sure,  the  penetration  of  the
fuZZ detail of aZZ causal cross-retations invoZved in the planning
process win appear as a task ad infinitum. It wiZZ never be
possible to obtain compZete photographic fideZity. Yet thc
chaUenge is ever present to extend the investigation into
further angZes of the situation at hand. The pZanning task ia
never  fuhined. 1)
Het opstellen van een plan voor de toekomst betekent steeds,
dat men een ideaal-beeld als nastrevingswaardig stelt. Het
betekent, dat men wensen voor de toekomst in een plan ver-
werkt. Bij het nastreven van de realisering van wensen komt
rnen te staan voor de keuze uit een reeks van nnogelijkheden.
Zowel het formuleren van wensen als het maken van een keuze

1) Svend Riemer: „Social Planning and Social Organization", American
Journal of Sociology Mei 1947, blz. 509.
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uit de mogelijkheden brengt met zich het uitspreken van
waarde-oordelen. Waarde-oordelen zijn subjectief en worden
zodanig beinvloed door de levensbeschouwing en de politieke
instelling van de beoordelaar, dat het opstellen van een ge-zamenRik plan het meest critieke punt is in de gehele wel-
vaartszorg. Ter Veen is van mening, dat men bij het opstellenvan toekomstwensen steeds ernaar streeft, 6f een plan op te
stellen, dat gerealiseerd kan worden met behoud van de be-
staande maatschappijstructuur, 6f een plan te maken dat zich
baseert op wijziging   van de structuur der maatschappij. 1)
Wij zijn van mening, dat bij het opstellen van het welvaarts-
plan deze tweelfrlei toekomstwensen gezamenlijk in het oog
gehouden dienen te worden. Is het met het oog op de welvaart
van belang, dat de structuur van de maatschappij wordt ge-
wijzigd, dan dient men daarnaar ook te streven. Wij zijn ervan
overtuigd, dat bij het opstellen van het welvaartsplan grote
moeilijkheden kunnen ontstaan. Politieke overwegingen dienen
echter zoveel mogelijk buiten beschouwing te worden gelaten.Indien men daarvoor zorg draagt, moet het mogelijk zijn tot
op zekere hoogte een ideaalplan te formuleren.
Aan de hand van het onderzoek naar de maatschappelijke
werkelijkheid en naar de methoden, rekening houdende met de
economische mogelijkheden, moet men het als ideaal wenselijke
plan opstellen. Deze planning vereist het onder ogen zien van
talrijke vraagstukken. Moet in het ene geval de belangrijkheidvan maatregelen, gericht op de gehele gemeenschap, hogerworden aangeslagen dan maatregelen, afgestemd op groepen
of   op    individuen ? Zullen in bepaalde gevallen maatregelen,gericht op groepen, effectiever zijn dan maatregelen op de
gemeenschap    of   op het individu afgestemd, of omgekeerd ?K nnen maatregelen ten opzichte van de gemeenschap of van
groepen voldoende effect sorteren, indien maatregelen, af-
gestemd op individuen, geheel of gedeeltelijk achterwege
bRiven? Welke activiteiten van welvaartszorg moeten wordenter hand genomen ? Welke  is hun strekking, hun invloed  en
hun  doorwerking?  Zijn er tendenties  in de maatschappelijkewerkelijkheid werkzaam, die tegenwerken? Kan het ideaalplangerealiseerd worden met de economische middelen, welke het

1)  Prof. H. N. ter Veen: „De maatschappellike achtergrond van socialezorg en sociale planmatigheid" in .,Mens en Maatschappil", Juli 1940,blz. 180.
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land ter beschikking heeft of de provinciale en plaatselijke ge-
meenschap ter beschikking staan ?
Het samenstel van de waarde-oordelen van de welvaarts-
planning, waarvan wij hier enkele aspecten belichtten, leidt
ertoe, dat men de welvaartsplanning uiteen moet laten vallen
in drie phases:
Phase   1:      In deze phase wordt   het als ideaal wenselijke   plan
opgesteld aan de hand van de gegevens van het algemeen
onderzoek en aan de hand van de waarde-oordelen over het als
ideaal wenselijke. In grote lijnen wordt vastgelegd met welke
middelen dit doel zal kunnen worden bereikt. Het plan moet
steeds voor verandering vatbaar blijven.
Phase  2:      In deze phase wordt het ideaalplan geconfronteerd
met de maatschappelijke en economische mogelijkheid. Welke
maatschappelijke krachten zijn beschikbaar? Welke tegen-
werkende krachten treden  op ? Over welke mensen en organen
kan beschikt worden voor de uitvoering van de planning en
welke remmen kunnen optreden bij de inschakeling van deze
mensen en organen ? De economische mogelijkheid beslist  over
de vraag, in hoeverre het plan te realiseren is met het oog op
de economische middelen. Deze toetsing van het ideaalplan aan
de maatschappelijke en economische mogelijkheid leidt steeds
tot een beperking. Daardoor kan het noodzakelijk worden de in
de eerste phase uitgesproken waarde-oordelen te herzien met
het oog op de noodzakelijke beperking.
Phase 3:      In deze phase wordt  het plan gereed gemaakt  om  ter
uitvoering te kunnen worden overgegeven aan de organisatie.
Hier is speciaal de vraag aan de orde, in welke volgorde de ver-
schillende projecten gerealiseerd dienen te worden. Welke pro-
jecten moeten de voorrang hebben, welke kunnen tijdelijk
worden ingeperkt of uitgesteld?  Een  plan  voor de toekomst
kan nimmer ineens gerealiseerd worden. Men zal moeten
werken in 6tappes, waarbij de uitvoering ter hand genomen
wordt op grond van de beoordeling van de urgentie der ver-
schillende projecten. Ook hier moeten weer waarde-oordelen
worden uitgesproken. In deze phase kan het voorkomen, dat
men tijdelijk afziet van een stuk maatschappelijk werk om een
bepaald deel van de welvaartszorg voor de gemeenschap te
kunnen uitvoeren of omgekeerd. Deze derde phase van de
planning, die overgaat in de organisatie, zal steeds moeilijk-
heden met zich brengen. Zij is echter het noodzakelijke sluit-
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stuk, dat de organisatie in staat moet stellen, een doelmatige
uitvoering van de welvaartszorg tot stand te brengen.
De drie phases van de welvaartsplanning verschillen aan-
zienlijk van karakter naarmate zij plaats vinden op verschillend
niveau. Men dient een onderscheid te maken tussen welvaarts-
planning op nationaal, provinciaal en plaatselijk niveau.

a.  Nationaal niveau. - Nationaal concentreert de planning
zich op welvaartszorg, gericht op de gemeenschap en op
groepen. De nationale initiatieven ten aanzien van de uitvoering
van welvaartszorg, afgestemd op het individu, beperken zich tot
de voorbereiding en het mogelijk maken van het maatschap-
pelijk werk in de plaatselijke gemeenschap.
Men staat op het nationaal niveau het verst van de bevolking.
Hier verwerkt men de invloed van internationale krachten.
B.v.:    Nederland moet werkgelegenheid hebben    voor    zijn
groeiende bevolking. Deze werkgelegenheid zou voor de Neder-
landse bevolking het beste kunnen worden gevonden in indus-
trielin, die b.v. ten aanzien van de aard van hun arbeid eniger-
mate zijn aangepast aan die arbeidskrachten, die voorheen in de
landbouw werkzaam waren. Bij de bepaling van het beleid ten
deze spelen echter intemationale krachten een overwegende
rol. Nederland moet uit een oogpunt van zelfbehoud aan de
wereld arbeidsproducten leveren, waaraan deze behoefte heeft
Het belang van de eigen bevolking ten aanzien van werk-
gelegenheid in aan de landbouw aangepaste kleine en midden-
industrieEn speelt in het wereldbeeld geen rol. Daarbij komt,
dat de kostprijs van de Nederlandse producten hoger ligt dan
b.v. die van Rusland, Japan en Amerika. Wil Nederland pro-
ducten leveren, dan zal het zich moeten toeleggen op productie
van hoge kwaliteitsgoederen. De welvaartsplanning op het natio-
naal niveau moet daarmede rekening houden. De welvaartszorg,
op de gemeenschap afgestemd, zal nu maatregelen kunnen
ontwerpen, die de maatschappelijke werkelijkheid z6 beinvloe-
den, dat een klimaat ontstaat, dat gunstig is voor de productie
van kwaliteitsgoederen. Zij zal de aanpassing van de bevolking
aan de verandering van levensinstelling, die dit met zich mee-
brengt, moeten helpen bevorderen. In deze zin kan men de
nationale industrialisatiepolitiek dan ook geheel rekenen tot de
welvaartszorg voor de gemeenschap. Aantrekking van buiten-
landse ondernemers, het ter beschikking stellen van industrie-
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kapitaal voor particuliere werkgevers, de planning van de
industriespreiding over het gehele land, het zijn alle methoden,
die door de welvaartszorg, op de gemeenschap afgestemd,
kunnen worden gehanteerd. In hetzelfde vlak ligt de emigratie-
politiek. Nationaal wordt de emigratie voorbereid en mogelijk
gemaakt. Ook daarbij moet rekening worden gehouden met de
krachten, die ten deze op internationaal terrein optreden. Het
nationaal bevorderen en mogelijk maken van de woningbouw,
het bevorderen van de volksgezondheid en het mogelijk maken

van gezondheidsorganisaties, het bevorderen van het maat-
schappelijk werk in 't algemeen, de zorg voor het veiligheids-
wezen, het verkeer, enz., kunnen eveneens tot deze welvaarts·
zorg gerekend worden. Deze nationale welvaartszorg is van een
dusdanige beslissende betekenis voor het algemeen welzon van
de gehele Nederlandse bevolking, dat de regering ten deze uiter-
aard de voornaamste verantwoordelijkheid op zich dient te
nemen. Reeds op dit nationale niveau dient er echter naar te
worden gestreefd, aan de bevolking mede-verantwoordelijkheid
te geven o.a. door inschakeling van nationale organen van het
particulier initiatief, die zich mede deze welvaartszorg ten doel
stellen.
De welvaartszorg, afgestemd op groepen, welke op nationaal
niveau wordt geregeld, bestrijkt eveneens een zeer omvangrijk
terrein. Sociale verzekeringswetten, ouderdomsvoorzieningen,
overbruggingsregeling, sociale bijstandsregeling, vorstverlet-
regeling, hulpverlening aan kleine boeren, kleine zelfstandigen,
enz., kunnen alle daartoe worden gerekend. Uitvoering van het
maatschappelijk werk op nationaal niveau beperkt zich tot het
voorbereiden en mede mogelijk maken van het werk. O.a. vindt
dit plaats door subsidieregelingen van de Rijksoverheid ten
behoeve van de instellingen van maatschappelijk werk, door
het scheppen van een raam voor huishoudelijke voorlichting,
het voorbereiden van sociale zorg voor ontheemden, enz.
Dergelijke welvaartszorg betreft alleen de activiteit van de
Rijksoverheid. Op nationaal niveau kennen we echter ook de
top-organen van de verschillende organen van het maatschap-
pelijk werk. Deze organen zijn instituten, die door hun nationale
werkzaamheid de plaatselijke uitvoering mede mogelijk maken.
Hieraan wordt nader aandacht geschonken in hoofdstuk IV.
Deze beschrijving van de welvaartsplanning op nationaal
niveau kan een indruk geven van het verschil in karakter met
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de welvaartszorg in de plaatselijke gemeenschap. De nationale
welvaartsplanning is uiteindelijk beslissend voor de wijze,
waarop en de omvang waarin de plaatselijke gemeenschap de
welvaartszorg kan uitoefenen.

b. ProvinciaaZ niveau. - De provincies dienen naar onze
mening tussen de plaatselijke gemeenschap en de nationale
gemeenschap te worden ingevoegd als grootheden met eeneigen functie op het terrein van onderzoek, planning en uit-
voering van de welvaartszorg. De grote steden Amsterdam,Rotterdam en 's-Gravenhage zou men als provincies kunnen
beschouwen. Binnen de provincies dient men de mogelijkheidopen te houden voor een regionale onderverdeling, waarbinnen
een afzonderlijke planning kan plaats vinden.
Op provinciaal niveau moet enerzijds gestreefd worden naar het
differenti6ren van de nationale initiatieven en het aanpassen
van deze aan het karakter en de specifieke omstandigheden in de
provincie; anderzijds   zal men moeten zorg dragen   voor   een
aanvulling van de plaatselijke gemeenschappen, teneinde daar-
door de planning op het plaatselijk niveau in staat te stellen
het doel te bereiken.
Ter illustratie van de wenselijkheid van differentiatie van
nationale initiatieven grijpen wij terug op de zorg voor deindustrialisatie. Gestreefd moet worden naar vestiging van
industrielin met kwaliteitsproducten. Over de bevolking is
echter nog geen industrieel klimaat vaardig geworden. In deze
omstandigheden is b.v. het vestigen van een optische industrie
economisch en maatschappelijk gezien een waagstuk, omdat de
arbeidersbevolking voor deze industrie nog niet rijp is. Voorts
schiet de vakscholing tekort. Terwijl men enerzijds op provin-ciaal niveau overgaat tot bevordering van vestiging van am-
bachtsscholen, zal men anderzijds met de organisaties voor op-
voeding e.a. plannen opstellen ter omvorming van het land-bouwklimaat in een industriEile sfeer. Een typische landbouw-
provincie zal ook de vrijheid moeten hebben sterker de klemtoon
te leggen op de emigratie dan op de industrialisatie. Voorzover
men de industrialisatie bevordert, zal men b.v. werkgelegenheidtrachten te scheppen, waarbij de arbeiders in de open lucht
werkzaam zijn, zoals in de bouwvakken. Het zal echter dui-
delijk zijn, dat in dit provinciale plan b.v. de vestiging van eencorsetten- of kousenfabriek met het oog op het nationale plan
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nog geen oplossing betekent voor de moeilijkheden ten opzichte
van de werkgelegenheid. De nadelen, die ongetwijfeld verbonden
zijn aan uitsluitend nationaal geleide welvaartszorg kunnen
door het scheppen van de mogelijkheid van differentiatie op
provinciaal niveau aanmerkelijk worden gereduceerd.
Het aanvullend optreden van de provincie ten opzichte van de
welvaartsplanning van de plaatselijke samenleving komt steeds
aan de orde, als maatregelen van welvaartszorg ener plaatse-
lijke gemeenschap hun invloed hebben bulten die gemeenschap.1)
De vestiging van een ziekenhuis met 60 bedden in een platte-
landsgemeente van 6000 zielen heeft haar invloed buiten de
grenzen van die gemeente. Ook de aanstelling van een maat-
schappelijke werkster als specialiste van de Kinderbescherming
of als specialiste van een orgaan voor Geestelijke Volks-
gezondheid heeft haar invloed buiten de grenzen van de ge-
meente, omdat dergelijke specialisten uit overwegingen van
doelmatigheid een uitgebreider rayon voor hun rekening dienen
te nemen dan een gemeente. Dit optreden van de provinciale
gemeenschap zal veelal de plaatselijke gemeenschap beper·
kingen opleggen, zoals de nationale gemeenschap beperkingen
oplegt aan de provinciale en de plaatselijke gemeenschap en de
nationale gemeenschap op haar beurt door internationale
krachten wordt beperkt.
Het  Welvaartsplan  1947  van de provincie Noord-Brabant 2)
gaat uit van het principe, dat plaatselijke welvaartsplanning
steeds een provinciaal aspect heeft. Vestiging van industrie6n,
van ambachtsscholen, enz., kan uiteindelijk niet worden over-
gelaten aan elke plaatselijke gemeenschap op zich, omdat hun
werkingssfeer de grenzen van de plaatselijke gemeenschap v6r
overschrijdt. Door welvaartsplanning op provinciaal niveau, in
gezamenlijk overleg en met wederzijds vertrouwen, zal men tot
een welvaartszorg moeten komen, die voor allen aanvaardbaar
is. De aanvulling door de provinciale gemeenschap behoeft niet

1)    Mr. J. van Doorn stelt deze kwestie van de bovengemeentelijke aspecten
voor de invloed van de maatschappeloke nood. In zon brochure „Sociale
Btlstand"   1949,   biz. 16 schrijft   hij:   In  de   huidige,   zo  gecompliceerde
samenZeuing heeft vrliwel iedere maatschappelgke nood naast een
individueel en Zocaal aspect ook een nationaal aspect. Hierom mag de
rgksoverheid zich niet geheel van de problematiek van de sociale zorgafzlidig houden. Wij menen deze opmerking van van Doorn te moeten
aanvullen door te stellen, dat maatschappelijke nood ook interlocale en
provinciale aspecten heeft

5)    Zie Welvaartsplan Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch 1947.
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altijd correctie te betekenen. Het komt ook voor, dat plaatselijke
gemeenschappen t6 klein zijn om zelfstandig een welvaarts-
planning die verantwoord is, te kunnen realiseren.
Op provinciaal niveau komt de klemtoon van de welvaarts-
planning te liggen op het terrein van de welvaartszorg ten be-
hoeve van de gemeenschap en de voorbereiding, alsmede het
mogelijk maken van de uitvoering van het maatschappelijk
werk. Uit de aard der zaak zal ook op dit niveau de Overheid
grote verantwoordelijkheid op zich moeten nemen ten opzichtevan de welvaartszorg, afgestemd op de gemeenschap. Met be-
trekking tot de voorbereiding en het mogelijk maken van het
maatschappelijk werk zal men echter het grootste deel van de
verantwoordelijkheid in handen dienen te leggen van de orga-nen van het particulier initiatief (zie hoofdstuk IV).

c. PhatseZijk niveau. De kern van de welvaartsplanning
ligt op het niveau van de plaatselijke gemeenschap. De drievormen van welvaartszorg eisen hier stuk voor stuk hun plaats
op. De plaatselijke overheid staat het dichtst bij de bevolkingen is in staat bij de welvaartsplanning een belangrijk deel van
de verantwoordelijkheid in handen van de bevolking te leggen.Als principe willen wij stellen, dat bij de welvaartsplanning
en de uitvoering van de welvaartszorg aan de plaatselijke
gemeenschap een zo groot mogelijke zelfstandigheid moetworden gewaarborgd. Elke plaatselijke gemeenschap moet zichechter realiseren, dat zij desondanks geen volstrekte zelfstan-
digheid kan verkrijgen, omdat zij deel uitmaakt van een groter
geheel. Evenzeer als Nederland deel uitmaakt van de VerenigdeNaties en daardoor op bepaalde punten soms een stuk van zijn
zelfstandigheid moet opgeven, zo zal hetzelfde gevraagd kunnen
worden van de plaatselijke gemeenschap met het oog op provin-ciale belangen en het belang van de natie. Uiteindelijk zal hetoffer van een stukje van de zelfstandigheid echter steeds ten
goede komen aan de plaatselijke gemeenschap zelf. Nederland
kan zich niet permitteren arbeidskrachten, productiemiddelen
of kapitaal op minder doelmatige wijze aan te wenden dan
mogelijk is. De doelmatige aanwending van alle beschikbare
krachten zal het best kunnen worden gewaarborgd, indien
eenieder bereid is zich in te passen in het groter geheel en zichaan te passen aan de omstandigheden, die dit met zich kan mee-
brengen.
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Dit alles doet niets af aan het principe, dat de kern van de
totale welvaartszorg is gelegen op het niveau van de plaatse-
lijke gemeenschap. Elke planning in een groter verband dient
daarop te worden gebaseerd, omdat de planning in het grotere
verband steeds ten doel heeft een zodanig plan voor de toe-
komst op te stellen, dat met het oog op de maatschappelijke
en economische mogelijkheden uiteindelijk voor ieder individu
in de plaatselijke gemeenschap de grootst mogelijke welvaart
kan worden bereikt.

4. Conczusie

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat het maat-
schappelijk werk zijn taak moet vervullen in het verband van
de totale welvaartszorg. Om deze reden zal het maatschappelijk
werk moeten deelnemen aan het algemeen onderzoek naar de
maatschappelijke werkelijkheid en de methoden en zijn plaats
moeten innemen in de welvaartsplanning.
Het maatschappelijk werk zal er daarbij van moeten uitgaan,
dat het door zijn medewerking het gezamenlijk onderzoek en
de planning in staat stelt op doelmatige wijze te functioneren.
Voorts zal het maatschappelijk werk zich ervan bewust moeten
zijn, dat het tot zijn taak behoort de activiteiten van de wel-
vaartszorg, gericht op de gemeenschap of op groepen, aan te
vullen ten behoeve van individuen in maatschappelijke nood,
waar dit noodzakelijk bRikt, terwijl het tevens tot zijn taak
moet worden gerekend het initiatief te nemen tot bestrijding
van maatschappelijke nood door in bepaalde gevallen het tot
stand brengen van activiteiten van de twee andere vormen van
welvaartszorg te stimuleren.
Zou het maatschappelijk werk de functie ten opzichte van het
gezamenlijk onderzoek en de welvaartsplanning niet vervullen
en de twee genoemde taken niet uitoefenen, dan ontkent het
daarmee feitelijk de samenhang en onderlinge wisselwerking
van de sociale verschijnselen in het maatschappelijk leven. Daar-
door loopt het maatschappeRik werk het gevaar, dat zijn eigen
methoden niet als maatschappelijk en economisch doelmatig
kunnen worden aangemerkt
De samenhang van het totale complex van de welvaartszorg
moge verduidelijkt worden aan de hand van de figuur op
de volgende bladzijde. Ter toelichting van deze figuur diene,
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dat het onderzoek naar de maatschappelijke werkelijkheid en
de methoden, alsmede de welvaartsplanning gecombineerd ge-
schieden door de drie vormen van welvaartszorg. Het eigen
onderzoek naar de maatschappelijke werkelijkheid en naar de
methoden door de drie sectoren, alsmede de eigen planning,
staan in deze figuur afgetekend 6nder de drie gecombineerde
phases. Men dient echter duidelijk in het oog te houden, dat in
tijdsperiode dit eigen onderzoek en de eigen planning voor een
belangrijk deel aan het gezamenlijk optreden zullen voorafgaan.
De tekening bevat tevens een voorstelling van het verloop van
de uitvoering, waardoor het geheel wordt gecompleteerd.
Weliswaar wordt op deze wijze vooruitgelopen op de bespreking
van de uitvoering, welke geschiedt in het vervolg van dit
hoofdstuk en in hoofdstuk IV, doch het zal het volgen van onze
beschouwingen over de uitvoering vergemakkelijken. In de
tekening is de uitvoering van de arbeid door de drie sectoren
zeer eenvoudig voorgesteld. Uit onze verdere bespreking zal
blijken, dat de uitvoering in de practijk veel ingewikkelder is.
Men realisere zich, dat de 3 groepen van welvaartszorg hun
invloed hebben op de individuen in maatschappelijke nood. In
feite immers vindt voor hen maatschappelijk werk plaats,
terwijl ze tegelijkertijd onder invloed staan van de maatregelen
van de welvaartszorg, afgestemd op de gemeenschap, en veelal
ook beinvloed worden door de welvaartszorg, afgestemd op
groepen. Het streven zal erop gericht moeten zijn een zodanige
co6rdinatie van de activiteiten te doen plaats vinden, dat deze
activiteiten ten opzichte van het individu zoveel mogelijk als
een eenheid optreden. Slechts daardoor kan voor de mens in
maatschappelijke nood een optimaal effect worden bereikt.

B. AFZONDERLIJKE VOORBEREIDING VAN DE UTTVOERING
VAN HET MAATSCHAPPELIJK WERK

Het maatschappelijk werk moet in het eigen kader eveneens
functies van onderzoek en planning uitoefenen. Indien deze
afzonderlijke functies van onderzoek en planning niet doel-
matig worden vervuld, komen het gezamenlijk onderzoek en
de planning als basis van de totale welvaartszorg, voor wat het
maatschappelijk werk betreft, wankel te staan. Zonder doel-
matige opzet en uitvoering van deze functies kan het maat-
schappelijk werk dan ook in het geheel van de welvaartszorg
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WELVAARTSZORG

ALGEMEEN ONDERZOEK NAAR DE MAATSCHAPPELIJKE WERKELIJKHEID

eigen onderzoek uitwisseling eigen onderzoek uitwisseling eigen onderzoek
ervaringen ervaringen

ALGEMEEN ONDERZOEK NAAR DE METHODEN

eigen onderzoek uitwisseling eigen onderzoek uitwisseling eigen onderzoek
methoden ervaringen methoden ervaringen methoden
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MaatschappelUk Electriciteits- regeling;
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[ande; Bevordering voorwaarden;
Buurthuizen; jeugdbeweging, Vorstverletregeling;
Zorg a-socialen; cult.   verenigingen; Bijstand Zuiderzee-
Sociale jeugdzorg; Bevordering vissers, enz.
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zorg, enz.

Maatregelen, Maatregelen, Maatregelen,
afgestemd op afgestemd op de afgestemd op
het individu gemeenschap. groepen.

WELVAARTSPLANNING

uitwisseling uitwisseling
eigen planning eigen planning eigen planning

ervaringen ervaringen
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uitvoering uitvoering uitvoering
maatschappelUk welvaartszorg welvaartszorg
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niet die rol spelen, die nodig is om het geheel van de welvaarts-
zorg doelmatig op te bouwen.
Dit eigen onderzoek kent naast het onderzoek naar de maat-
schappelijke werkelijkheid van het individu en naar de metho-
den een onderzoek naar het bestaande maatschappelijk werk.
Op deze drie onderzoekingen sluit de planning aan.

1.  Onderzoek naar de maatschappeZijke werkelijkheid van het
individu

Dit onderzoek is het onderzoek naar de maatschappelijke nood,
waarin het individu verkeert of dreigt te geraken. Bij maat-
schappelijke nood zijn de oorzaken van de nood overwegend een
gevolg van factoren, die op de mens inwerken vanuit de maat-
schappelijke werkelijkheid: Veelal spelen echter ook intrinsieke
factoren een rol. Het maatschappelijk werk moet zich tot de
deskundigen van de gezondheidszorg en de zielzorg wenden om
op de hoogte te komen van deze intrinsieke factoren. Deze
deskundigen moeten aan het maatschappelijk werk de gegevens
verschaffen, voorzover dit met inachtneming van hun vertrou-
welijk karakter mogelijk is, teneinde het maatschappelijk werk
in staat te stellen zijn therapie te bepalen. Het onderzoek
naar de maatschappelijke noden concentreert zich op het
onderzoek naar de kennis van de maatschappelijke werkelijk-
heid van het individu. Om deze reden hebben wij dan ook het
onderzoek naar de maatschappelijke noden bestempeld als
onderzoek naar de maatschappelijke werkelijkheid van het
individu. Dit onderzoek is geen onderzoek in grote lijnen, doch
is concreet. Het resultaat moet zijn, dat men op de hoogte
komt van het concrete sociale gegeven van het individu. Het
zoekt daarom naar de invloeden, die vanuit het gezinsmilieu,
het werkmilieu, de buurt, de omgang met vrienden, de sociale
structuur van een plaats, enz., op de mens in nood inwerken.
Het registreert de reactie van de mens hierop. Het
bepaalt de grootte van de invloed over en weer. Van het
grootste belang zijn de betrekkingen tussen de mensen in de
eigen omgeving en de sociale verhoudingen, die bij deze betrek-
kingen een rol spelen. De personen, die dit onderzoek uitvoeren,
moeten enerzijds op de hoogte zijn van de gegevens in het
interne van de mens, terwijl zij anderzijds een volledig inzicht
dienen te hebben in de grote lijnen, in de structuur van de maat-
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schappelijke werkelijkheid. Het is ondoelmatig, indien zij, die
het onderzoek verrichten, uitsluitend op de hoogte zijn van
de onmiddellijke omgeving, die slechts ten dele de maatschap-
pelijke werkelijkheid van het individu bepaalt Dit milieu wordt
immers telkens opnieuw beinvloed door het totaal van de m Rat-

schappelijke werkelijkheid in de gemeenschap. Houdt men
daarmee geen rekening, dan zou men een therapie kunnen voor-
stellen, die leidt tot milieuverbetering van het individu, waarbij
die milieuverbetering automatisch weer te niet gedaan zou
kunnen worden door invloeden uit de maatschappelijke werke-
lijkheid in een groter verband.
De uitslag van dit onderzoek moet tot op zekere hoogte worden
geregistreerd. De registratie schept de mogelijkheid, v66rdat
de eigenlijke uitvoering ter hand wordt genomen, te overwegen,
welke methode ter bestrijding van de maatschappelijke nood
dient te worden toegepast, welke personen de eigenlijke uit-
voering op zich dienen te nemen, welke andere instanties dan
het maatschappelijk werk dienen te worden ingeschakeld. Deze
registratie, die kan plaats vinden door middel van opstelling
van rapporten, dient ten dele ter beschikking te kunnen worden
gesteld ter levering van gegevens voor het gezamenlijke onder-
zoek naar de maatschappelijke werkelijkheid door de welvaarts-
zorg en voor het eigen onderzoek naar de methoden.
Tot nu toe wordt deze systematische registratie in ons land
nog betrekkelijk weinig toegepast. Maatschappelijke werkers
en werksters komen met gevallen in aanraking en gaan zonder
meer over tot uitvoering. Overleg in 66n instantie b.v. vindt
niet plaats. Men werkt teveel op zichzelf. Ieder heeft zo zijn
eigen systeempje, dat het resultaat is van persoonlijk inzicht
en eigen ervaring. Systematische uitwisseling van ervaringen
en gegevens v66r het ter hand nemen van de uitvoerende arbeid
behoort tot de uitzonderingen. Hierdoor ontstaat een situatie,
die Eileen Younghusband zo treffend karakteriseert ten aanzien
van het maatschappelijk werk in Engeland,  waar zij schrijft:
Much of their work is done in the dark, they succeed or fail
for reasons of which they are for the most part unaware, and
they do not understand more than a Zimited number of the
factors at work  or the appropriate  methods  of  treatment. 1)
Een verantwoord onderzoek zal in veel gevallen slechts kunnen

1)  Eileen L. Younghusband: „Report on the employment and training of
social workers", Edinburgh 1947, blz. 62.
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plaats vinden, indien aan de verschillende werkers in de practijk
leiding wordt gegeven en een systematische uitwisseling van
ervaringen, ideedn en gegevens plaats vindt. De rapporten
zouden zodanig dienen te worden opgesteld, dat zij eensdeels
gegevens bevatten, die een algemene aanduiding geven van het
karakter van de maatschappelijke nood en die in aanmerking
komen om te worden doorgegeven voor het onderzoek van de
welvaartszorg en voor het onderzoek naar de methoden en
anderdeels de specifieke gegevens ter behandeling van de cliant
in kwestie. Deze laatste dienen als vertrouwelijk te worden be-
handeld. Zij worden niet voor de zoaven bedoelde verdere
onderzoekingen doorgegeven.
Bij het opstellen van rapporten dient men die mededelingen,
die voor de behandeling van de cliant of voor de betreffende
onderzoekingen niet van belang zijn, achterwege te laten. Bij de
registratie moet men zich ervoor hoeden de rapporten t6 uit-
voerig te maken. Registratie  kost tijd; degene,  die de gegevens
levert, moet bedenken, dat, hoe voornaam de registratie ook is,
de eigenlijke behandeling van de cliant primair is. In de tijd die
aan het samenstellen van rapporten moet worden besteed,
dient men zich dan ook zoveel mogelijk te beperken. In vele ge-
vallen zal het mogelijk zijn de verwerking van gegevens in
doelmatig ingerichte rapporten over te laten aan een admini-
stratieve functionaris. Een dergelijke kracht is op het maken
van rapporten ingesteld en kan dit ook op de meest verant-
woorde wijze doen. Het Amertikaanse social case work schijnt de
tendenz te hebben dermate uitvoerige rapporten samen te
stellen, dat men zich moet gaan afvragen, of dit in verband
met het doel van de rapporten nog wel verantwoord is. Ver-
meldenswaardig is in dit verband de opmerking van Prof. E. M.
Burns:   Can   lee  justify,   except  for   educational  purposes,   the
Zengthy records kept by 30 many caseworkers, 1) Laten wij
ervoor zorg dragen, dat wij niet in deze fout vervallen.
Het op de hier geschetste wijze opzetten van het onderzoek
naar de maatschappelijke werkelijkheid van het individu, ter
bepaling van het karakter van de maatschappelijke noden, is
noodzakelijk om een basis te hebben waarop een doelmatige
uitvoering van het maatschappelijk werk kan worden op-
gebouwd. De hogere kosten, welke een dergelijk onderzoek zal

1)      Prof.  E. M. Burns:   „How much social welfare can America afford ?"
Bulletin of the New York School of Social Work, 1949, blz. 15.
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vragen, zijn verantwoord wegens de grotere doelmatigheid van
het maatschappelijk werk, welke daardoor kan worden bereikt.
Terwijl het onderzoek naar de maatschappelijke werkelijkheid
van de welvaartszorg enerzijds gegevens moet ontvangen van
het onderzoek door het maatschappelijk werk, zal anderzijds
het maatschappelijk werk bij zijn onderzoekingsarbeid ter be-
paling van de juiste therapeutische behandeling van de cliant
moeten kunnen voortbouwen op het gezamenlijk onderzoek van
de welvaartszorg. Men bedenke dan ook, dat alhoewel bij onze
beschrijving deze twee onderzoekingen scherp van elkaar zijn
onderscheiden, zij in de practijk dikwijls zullen samenvallen,
op elkaar zullen ingrijpen en elkaar over en weer beinvloeden.

2.   Onderzoek naar het bestaande maatschappelijk werk
Een onderzoek naar het bestaande maatschappelijk werk is
noodzakelijk om te kunnen beoordelen, welke invloeden dit werk
heeft op de bestrijding van noden van de individuen. Welke
instituten zijn werkzaam ? Welke methoden worden toegepast ?
Welke werkterreinen tekenen    zich    af ?    Is de samenwerking
verantwoord? Welke leemten bestaan er nog? Wordt er werk
verricht, dat niet doelmatig is? Op deze en soortgelijke vragen
moet dit onderzoek het antwoord geven.
Dit onderzoek staat enigszins apart van de overige onder-
zoekingen. Zouden evenwel de methoden en de organisatie van
het maatschappelijk werk in het algemeen doelmatiger zijn
dan nu dikwijls het geval is, dan zou dit onderzoek ook een
ander aspect krijgen en in zekere zin een onderdeel gaan
vormen van de planning. Met het oog op de huidige situatie
menen wij echter, dat de instelling van een afzonderlijk onder-
zoek gewenst is.

3.  Onderzoek naar de metho(Zen

Het onderzoek naar de methoden van het maatschappelijk werk
zou eigenlijk moeten worden aangeduid als een onderzoek naar
de methoden van uitvoering. Dit onderzoek dient op weten-
schappelijk verantwoorde wijze plaats te vinden. Voortdurend
zal men kennis moeten nemen van de methoden, die in andere
landen worden toegepast, terwijl men tevens een behoorlijke
documentatie moet bezitten over de methoden, die in ons land
bij de arbeid worden gevolgd. Bij dit onderzoek zal men gebruik
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moeten maken van de kennis, door de verschillende wetenschap-
pen vergaard, terwijl er bovendien systematisch overleg moet
zijn met de wetenschappen, die het werkterrein van de gezond-
heidszorg en de zielzorg beheersen. Het onderzoek naar de
methoden zal moeten geschieden op het hoogste niueau met in-
schakeZing van de apeciaZisten van de verschiUende weten-
achappen. Het maatschappelijk werk in de gezinnen, de buurten,
de wijken, de plaatsen moet zijn gegevens leveren voor dit
nationale onderzoek, moet mede de documentatie verzorgen.
Dit wetenschappelijk onderzoek naar de methoden moet het
maatschappelijk werk in staat stellen tot de meest doelmatige
wijze van werken. De nationale instanties, die dit onderzoek
uitvoeren, dienen zoveel mogelijk te streven naar decentrali-
satie, welke wellicht verkregen kan worden door inschakeling
van de Scholen voor Maatschappelijk Werk. In Nederland is
tot nu toe aan een dergelijk onderzoek naar de methoden t6
weinig aandacht geschonken. Overal vinden regelmatig met t6
beperkte middelen en te beperkte krachten talrijke experimen-
ten plaats, die op zich zeer kostbaar zijn. Veelal beschikt men
daarbij niet over voldoende gegevens over de situatie in andere
delen van het land, terwijl men ook niet op de hoogte is van
de vorderingen in het buitenland. Ook de inschakeling van de
wetenschap laat dikwijls te wensen over. Vele pogingen om tot
een verantwoord onderzoek  naar de methoden te komen, moesten
daardoor wel falen. Een van de grootste moeilijkheden is ge-
legen in het feit, dat men tot nu toe eigenlijk niet precies weet,
welke   taak het maatschappelijk   werk moet vervullen.  1)    We
spreken over maatschappelijk werk ten plattelande en weten
eigenlijk niet precies, wat wij met deze arbeid willen bereiken.
Aan welke eisen moet deze arbeid voldoen om doelmatig te
zijn ? Ieder heeft zon eigen oordeel, gebaseerd op persoonlijk
inzicht en eigen ervaringen. We blijven in een kringetje rond-
draaien en komen niet tot het formuleren van objectieve
maatstaven. Terwijl het maatschappelijk werk ten plattelande
desondanks toch nog vruchten afwerpt, zijn er andere terreinen

1)  Vgl. Mel. W. HilIen: „Het terrein van het maatschappellik werk",
Katholiek Sociaal TUdschrift Jan. 1950, blz. 97. Ztl schrUft: Op de
jongste vergadering van de Nederl. Vereniging voor Maatschappelijk
Werk bleek men het algemeen eens over een merkwaardige steZZing:
men weet niet precies, wat onder maatschappelgk werk verstaan moet
worden, en verder: Men heeft geen verantwoord begrip over aard, doel
en omvang van het eigpn werk.
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waar het ontbreken van verantwoorde methoden ernstige con-
sequenties heeft
Denken we aan bestrtiding van de a-socialiteit. Overal waar
dit verschijnsel voorkomt, experimenteert men. Deze experi-
menten kosten veel geld en kunnen eigenlijk niet tot het ge-
wenste resultaat leiden, omdat in een plaatselijk verband een
dergelijk experiment nooit breed genoeg kan worden opgezet.
Een team van psychologen, psychiaters, deskundigen van het
maatschappelijk werk en van de jeugdbeweging, alsmede ziel-
zorgers, zou op dit terrein landelijk een poging moeten wagen.
Toch blijft een dergelijk breed opgezet wetenschappelijk onder-
zoek uit, omdat het geld kost. Bedenken we echter eens, hoe-
veel geld de huidige niet-doelmatige werkwijze kost, terwijl
men er zeker van is, dat men op de manier van het ogenblik
geen resultaat, dat in alle opzichten goed te noemen is, kan
bereiken !
Ondertussen breidt de a-socialiteit zich steeds verder uit en
brengt aan de gemeenschap maatschappelijk en economisch
grote schade toe.

4. Planning

Bij de welvaartsplanning moet het maatschappelijk werk zijn
functie vervullen naast de andere vormen van welvaartszorg.
Hier wordt beslist over de omvang, waarin het maatschappelijk
werk kan worden uitgeoefend. Daaraan is voorafgegaan een
vergelijking en aanpassing van de methoden van de welvaarts-
zorg ten opzichte van elkaar. Hoe doelmatiger het maatschap-
pelijk werk arbeidt, des te belangrijker zal de plaats zijn, die
het inneemt in de welvaartsplanning. Deze planning beperkt
zich tot het vaststellen van grote lijnen. Het maatschap-
pelijk werk krijgt een deel van het plan van de welvaartszorg
uit te voeren. Zelfstandig moet het beoordelen, hoe het deze
taak binnen het kader van het eigen werkterrein het beste
kan verrichten.
De eigen planning zal zo concreet mogelijk moeten zijn. Aan de
hand van de kennis omtrent wetenschappelijk verantwoorde
methoden van uitvoering zal het zich een beeld moeten vormen
van het ideaal, dat het wil bereiken. Van het ideaalplan tot het
plan, dat onmiddellijk gereed is om door de organisatie te
worden uitgevoerd, maakt de planning van het maatschappelijk
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werk drie phases door, welke phases overeenkomst vertonen
met de phases van de welvaartsplanning.
Phase   1: Het ideaalplan wordt opgesteld. Waarde-oordelen
worden vastgesteld over wat men wil bereiken, welke noden
men wil bestrijden, de importantie en de strekking van de
noden, terwijl wordt bepaald met welke middelen, d.w.z. met
toepassing van welke methoden van uitvoering men het doelwil bereiken.
Phase  2:     In deze phase wordt het ideaalplan geconfronteerdmet de maatschappelijke en economische mogelijkheid.
Maatschappelijk wordt de mogelijkheid beperkt door de kwali-
teit van de werkzame maatschappelijke krachten en van de
organisaties en instituten van het maatschappelijk werk, door
de samenwerking, door de spontane medewerking van de be-
volking, door de geest van de samenleving, enz. De economische
mogelijkheid wordt practisch bepaald bij de welvaartsplanning.in phase 2 van de planning vindt men het plan voor de toe-komst, nadat de waarde-oordelen zijn aangepast aan deze be-
perkingen.
Phase 3.  In deze phase moet het urgentieplan worden opge-steld. De volgorde van de uitvoering van de projecten wordt be-
paald naar urgentie. Welke projecten moeten in de verschillende
6tappes   ter hand genomen worden ? Welke methoden moeten
worden toegepast? Indien het plan  in de derde phase is gereed
gekomen, is het klaar voor de organisatie. Niet genoeg kanworden beklemtoond, dat een samenstelling van het plan naarde urgentie van bestrijding van de verschillende noden nood-
zakelijk is. Indien we elke vorm van maatschappelijk werk inhet dagelijkse leven over de gehele linie ineens volledig willen
doorvoeren dan is het zeker, dat de gemeenschap daarvoorniet in voldoende mate gelden ter beschikking kan steHen. Zoude bestrijding van de a-socialiteit met aanvulling door sociale
gezinszorg en sociale jeugdzorg doelmatig moeten worden op-gezet, dan kan dit zoveel geld kosten, dat tijdelijk daarvoor
andere doeleinden van maatschappelijk werk moeten wijken.
Nu kan men zich op het standpunt stellen, dat elke vorm van
maatschappelijk werk voor een stuk moet worden uitgevoerd.Past men dit systeem toe, dan kan men alles tegelijkertijd uit-voeren. Naar onze mening is het echter niet doelmatig stukkenvan het maatschappelijk werk uit te voeren op zodanige wijze,dat men nimmer een effect kan bereiken als bij uitvoering in
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zijn geheel mogelijk zou zijn geweest Om deze reden menen wij
op grond van de beperkte economische mogelijkheid en tevens

rekening houdende met de beperkte maatschappelijke mogelijk-
heden, dat een plan moet worden opgesteld, dat voorziet in een

Ltappegewijze uitvoering. B.v. het ene jaar concentreren alle

maatschappelijke krachten zich erop de a-socialiteit te be-

strijden. Een ander jaar neme men de sociale vakscholing van
minder-volwaardigen of de kinderbescherming als object, dat
volledig moet worden gerealiseerd. Een dergelijke opzet van het
plan moet niet betekenen, dat de activiteiten van bepaalde

organen van maatschappelijk werk tijdelijk moeten worden

stopgezet nu in de betreffende periode andere vormen van
maatschappelijk werk voorgaan. Deze organen zullen echter in
die periode niet op de steun, b.v. financieel, kunnen rekenen,
die noodzakelijk is om een maximum aan doelmatigheid te
kunnen bereiken. Men zal zich naar onze mening te meer
moeten instellen op een dergelijke uitvoering van plannen naar
urgentie, omdat een arm land als Nederland zich niet de weelde

kan permitteren alle mogelijke acties van maatschappelijk
werk slechts voor een gedeelte uit te voeren, terwijl men daarbij
zeker weet, dat daardoor de doelmatigheid van de arbeid niet
verzekerd kan zijn.
Na deze planning komt de organisatie aan de orde, die de
verdeling van de werkterreinen, de functionele samenwerking,
de systematische uit isseling van ervaringen, enz., bij de uit-
voering in de practok regelt. Alvorens hierop nader in te gaan,
bespreken wij de methoden van uitvoering.

§ 3.   De uitvoering van het maatschappelilk werk

Wij volstaan in deze paragraaf met het geven van enige al-
gemene beschouwingen, omdat het buiten het bestek van deze
studie valt afzonderlijke methoden van uitvoering van het
maatschappelijk werk onder de loupe te nemen.

A.  HET INDIVIDU

Het maatschappelijk werk richt zich op bestrijding van maat-
schappelijke noden van het individu. Het richt zich er dus op
de individuen wederom in staat te stellen vrij en zelfstandig
naar ontplooiing van de persoonlijkheid te streven. Voor deze
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ontplooiing van de persoonlijkheid blijft het individu steeds
persoonlijk verantwoordelijk. Het maatschappelijk werk moet
zijn arbeid verrichten op zodanige wijze, dat de zelfstandigheid
van de persoonlijkheid nimmer uit het oog wordt verloren.
Nimmer mag het maatschappelijk werk voor individuen, die in
nood verkeren, deze verantwoordelijkheid overnemen en het
leven voor het individu gaan regelen.
Dit principe stelt een eis aan hen, die het maatschappelijk werk
uitvoeren. Het vraagt van hen de persoonlijke zelfstandigheid
van het individu steeds te respecteren. Maatschappelijk werk
dient niet te worden uitgevoerd v66r het individu, doch m6t
het individu. Er moet medewerking zijn en vertrouwen. De
sfeer tussen degene, die helpt en degene die ontvangt, moet
een persoonlijke relatie zijn van mens tot mens, een relatie,
waarbij beide partijen gelijk zijn. Het kin nu echter voorkomen,
dat de maatschappelijke nood zodanig is, dat de zelfverantwoor-
delijkheid van het individu voor een goed deel ds verdwenen. In
dergelijke gevallen heeft het maatschappelijk werk de plicht
zodanige bijstand te verlenen, dat in de methode van hulpver-
lening elementen zitten opgesloten, die het individu mede op-
voeden tot het besef van de eigen verantwoordelijkheid, tot het
besef van de zelfstandigheid. Een enkel voorbeeld moge dit
verduidelijken: Een weduwe met enige kinderen  komt  in  maat-
schappelijke nood te verkeren, doordat zij de steun en de raad
van haar man mist. Gaat het maatschappelijk werk voor deze
vrouw beredderen en zorgen, en neemt het haar verantwoorde-
lijkheid over, dan past het maatschappelijk werk een methode
toe, die niet doelmatig is. Een dergelijk optreden leidt tot af-
hankelijkheid, kweekt onzelfstandigheid aan. De maatschappe-
lijke werker dient dan ook zo te adviseren, zodanig raad te
geven, dat hij tezamen met deze vrouw een weg vindt om uit
de moeilijkheden te geraken, een weg, die alleen gelegen kan
zijn in een andere levensinstelling van deze vrouw. Zij zal het
wederom als een plicht moeten gaan beschouwen, zelfstandig
verder te leven en de opvoeding van haar kinderen zelf ter hand
te nemen. Met de Jongh 1)  zijn wij ook van mening, dat bij het
geven van financiBle ondersteuning de cliant zelf verantwoor-
delijk is voor de besteding van het geld. Hij zal zelfstandig met
dit geld zijn budget en huishouding moeten bepalen en is slechts

4       Mr,   J.    F. de Jongh: ,,De ontwikkeling    van het Alnerikaanse    case
work", Ttidschrift voor Maatschappelijk Werk, 5 Jan. 1950, biz. 2.
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achteraf verantwoording verschuldigd aan het maatschappelijk
werk.
Maatschappelijk werk, dat niet met deze opzet plaats vindt, is
niet doelmatig. Het gevaar is groot, dat een niet-doelmatige
methode van maatschappelijk werk de individuen brengt tot een
stee(is grotere afhankelijkheid, ja, zelfs een aanmoediging is
tot parasiteren en de hand ophouden. Dergelijk maatschappelijk
werk belemmert het vrije initiatief en de ondernemingszin van
de mens, belemmert het zelf voorzien en zelf-zorgen, kortom
belemmert het zelf-verantwoordelijk handelen van de mens in
maatschappelijke nood. 1)

Wij zijn ons er van bewust, dat dit principe zowel van hen die

het maatschappelijk werk uitvoeren als van hen aan wie het
maatschappelijk werk ten goede komt, een gezonde instelling
vraagt. Verzorging en bereddering voor de mensen geeft
persoonlijke bevrediging. Het kan zelfs zijn, dat mensen, die
anderen helpen, er behoefte aan hebben, dat zij het gevoel
kunnen krijgen, dat anderen van hen afhankelijk zijn, dat
anderen niet buiten hen kunnen. Hoe menselijk dit ook is,
en hoe belangrijk dit gevoel voor hem, die helpen kan, in be-
paalde omstandigheden ook is, nimmer kan men op grond van
deze persoonlijke bevrediging een dergelijke houding ten op-
zichte van het individu in maatschappelijke nood rechtvaardi-
gen. Ook bij hen die hulp ontvangen zal dikwijls een verkeerde

instelling blijken te bestaan. Zelfverantwoordelijk handelen,
zelf initiatief nemen, zelf zorgen en zelf voorzien kost in-
spanning, kost moeite. Het is zo gemakkelijk verzorgd te
worden. Nimmer mag het maatschappelijk werk aan deze gees-

tesinstelling toegeven. Het zal daarentegen alles moeten doen
om te trachten deze ongezonde levenshouding te doorbreken en
bij deze mensen weer de wil op te roepen om zelfstandig te zijn.
In paragraaf 2 van het eerste hoofdstuk hebben we aandacht
geschonken aan het feit, dat deze instelling van zelfverant-
woordelijkheid een groot maatschappelijk belang is. Het is
daarom ook de taak van alle maatschappelijke krachten, die
buiten het maatschappelijk werk optreden, mede op te voeden
tot deze zelfverantwoordelijkheid. Speciaal zal dit moeten
voorzitten bij het opstellen van plannen van welvaartszorg, die

1) Vgl. Me j. M. Kamphuis: „Het Amerikaanse social case work",
Tijdschrift voor Maatschappeltik Werk, 20 Maart 1948, blz. 83 en
Mr. J. F. de Jongh: „Nieuwe aspecten van het Maatschappelok Werk",
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 21 Nov. 1949, blz. 366 e.v.
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op de gemeenschap of op groepen is afgestemd. Voorzover
maatregelen van deze vormen van welvaartszorg op het punt
van de zelfverantwoordelijkheid toch tot psychologisch ver-
keerde reacties leiden, moet de totaliteit van de welvaartszorg
er steeds opnieuw op uit zijn deze ongewenste psychologische
reacties te voorkomen of te neutraliseren. Het is echter niet
alleen de welvaartszorg met haar organen en instituten, die
op dit punt verantwoordelijkheid draagt. Een zeer bijzondere
taak hebben ook de gemeenschapsorganen voor opvoeding en
onderwijs. Zij moeten zich direct op opvoeding in besef van
eigen verantwoordelijkheid richten. Het is mogelijk, dat door
bepaalde omstandigheden deze doelbewuste arbeid van de
organen van de welvaartszorg en van opvoeding en onderwijs
doorkruist wordt door de activiteit van andere maatschappe-
lijke krachten in de samenleving. In dit verband zouden wij
willen noemen de belastingpolitiek. Een belastingpolitiek die
het sparen practisch onmogelijk maakt, stimuleert daarmede
het tot stand komen van een geestesinstelling van passiviteit,
van het niet meer zelf zorgen en zelf voorzien. De individuen
hebben dan de neiging te redeneren, dat de Staat, die deze be-
lastingen int, dan ook maar voor hen moet zorgen, wanneer zij
in maatschappelijke nood geraken. Zij eisen deze zorg op als een
recht. Door deze passieve houding kunnen nieuwe maatschappe-
lijke noden ontstaan en wordt het maatschappelijk werk weer
opgeroepen om deze noden te bestrijden. Op deze wijze draait
men echter in een kringetje rond; terwijl men op het ene punt
in de verkeerde richting stimuleert, gaat men op het andere
punt geld uitgeven om deze richting te redresseren. Dit is niet
doelmatig.
Nimmer kunnen wij voldoende beklemtonen, dat alle maatschap-
pelijke krachten in de samenleving door hun maatregelen zoveel
mogelijk in een en dezelfde richting de geest van de gemeen-
schap moeten beinvloeden ter verkrijging van zelfverantwoorde-
lijk handelen. Verliest men deze waarheid uit het oog, dan komt
men tot maatschappelijk onverantwoordelijk handelen. Het is
kortzichtig steeds te stellen, dat het maatschappelijk werk
dan maar moet optreden om dit te redresseren. Niet alleen het
feit, dat het maatschappelijk werk geld kost, leidt tot de
conclusie dat het kortzichtig is, men dient zich ook te reali-
seren, dat het maatschappelijk werk nimmer de vereiste doel-
matigheid kan bereiken, wanneer de individuen in maatschap-
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pelijke nood een geestesinstelling hebben van passiviteit en
parasiteren. Indien in de maatschappo deze instelling zou be-
staan, dan is een groot stuk van het maatschappelijk werk
steeds gedoemd ondoelmatig te zijn.

B. HET MILIEU

Het maatschappelijk werk is afgestemd op het individu. Het
individu leeft echter in een gemeenschap. De essentieelste
gemeenschap is het gezin. Het gezin is het primaire milieu, in
het gezin ontvangt het kind zijn opvoeding en wordt het
karakter gevormd. In het milieu van het gezin wordt voor het
kind de basis gelegd voor alle latere gedrag. De leden van het
gezin beinvloeden elkaar over en weer. Het individu in maat-
schappelijke nood heeft op het gezinsmilieu sterke invloed,
terwijl het gezinsmilieu omgekeerd het betrokken individu in
hoge mate beinvloedt. Er is een voortdurende wisselwerking.
Het gezin moeten wij  dan  ook  zien  als een levende eenheid. 1)
Iedere verandering heeft zijn invloed op de samenstellende
delen. Maatschappelijke nood voor een van de delen heeft steeds
zijn consequenties voor de andere delen.
Het gezinsmilieu is van zo grote betekenis, dat het bij de
arbeid ten behoeve van het individu in practisch alle gevallen
van belang zal zijn het gezin als werkeenheid te hanteren.
Elke mens heeft een gezond milieu nodig om tot ontplooiing van
zijn persoonlijkheid te kunnen geraken. Is het gezinsmilieu
voor het individu niet gezond, dan ontstaan hieruit maatschap-
pelijke noden. Een gezin, dat bestaat uit individuen die dezelfde
woning bewonen, maar niet samen bidden, niet in onderlinge
trouw het geslacht in stand houden, niet samen eten, ont-
spanning zoeken, enz., is een gezin, dat eigenlijk niet als een
re6el maatschappelijk milieu kan worden beschouwd.
Van grote invloed zijn ook de secundaire milieu's zoals de buurt,
de wijk, de school, de fabriek, het kantoor, de stad. Ook deze
milieu's kunnen nodig zijn om bij te dragen tot de ontplooiing
van de persoonlijkheid. Het maatschappelijk werk moet zich
erop richten de maatschappelijke werkelijkheid in de vorm van
de noodzakelijke milieu's van het individu zodanig te beinvloe-
den, dat het individu datgene ontvangt wat het nodig heeft om
i)   Vgl. Dr. A. Querido: Ttidschrift voor Sociale Geneeskunde, 9 Dec. 1949,

en „De geestelijke gezondheid van het gezin", Verslag Congres Kath.
Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid, Mei 1949.
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als volwaardig mens te leven. Het grote belang van de secun-
daire milieu's manifesteert zich ons inziens scherp bij de
emigratie van Nederlanders naar het buitenland. Physiek en
psychisch volkomen gezonde individuen emigreren met hun
gezinnen en vinden in den vreemde arbeid, die hen bevredigt.
Zij zijn daar in staat een nieuwe toekomst op te bouwen. Ook
al leven deze emigranten in het eigen gezinsverband, dan treden
toch regelmatig psychische spanningen en storingen op door
het ontbreken van aangepaste secundaire milieu's. De aan-
passing van deze individuen aan de voor hen vreemde milieu's
verloopt zeer moeilijk, terwijl ook de milieu's zelf het binnen-
treden van deze vreemde individuen niet zonder conflicten en
spanningen verwerken.
Met betrekking tot de milieu's, die het individu nodig heeft
om tot ontplooiing van zijn persoonlijkheid te geraken, komt de
samenhang van de maatschappelijke werkelijkheid met de in-vloeden in de physieke, psychische en metaphysieke dimensie
van de mens wederom duidelijk tot uiting. Hierop baseert zich
ook de dynamische psychologie, die bij haar behandeling vanhet individu consequent het milieu van het gezin en desecundaire milieu's beinvloedt, omdat deze milieu's krachten
en spanningen opleveren, die voor de evolutie van het individu
beslissend zijn. 1)
Het medewerken aan de totstandkoming van gezonde milieu's
ten behoeve van individuen in maatschappelijke nood is dan
ook een uiterst belangrijke methode van het maatschappelijkwerk.
Het kan zelfs doelmatig zijn, dat het maatschappelijk werk zelf
speciale milieu's formeert, om daardoor de maatschappelijkebood te bestrijden. Denken we aan jeugdzorg; wijkhuizen,buurthuizen voor a-socialen, enz.
Het maatschappelijk werk, dat ter voorkoming van maatschap-
pelijke nood en ter opheffing van bestaande maatschappelijkenood zich consequent richt op de gezondmaking van de milieu's,
kan zijn doel niet bereiken, indien het niet kan rekenen op de
medewerking van talrijke maatschappelijke krachten. Vele fac-
1)     Vgl.   Dr. A Querido: Ttidschrift voor Sociale Geneeskunde,   9   Dec.1949; Querido stelt voorts vast dat de dynamische psychologie in haarconsequenties doorgedacht, voert tot een school van gedach n, die de

tegenatening individu - omgeving radicaaZ opheft en het individuniet anders ziet dan aZa een relatie, aTa een resultante val, biologischeen sociale krachten, die zich op een bepaaM punt en in een bepaaidogenblik manitesteren.
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toren in de maatschappelijke werkelijkheid kunnen voor indi-
viduen het milieu ongunstig beinvloeden, waardoor maatschap-
pelijke nood ontstaan kan. Denken we aan de verkeerde invloed,
welke van radio en film kan uitgaan, aan slechte lectuur, aan
slechte woningen, te lage inkomens en onvoldoende of ver-
keerde ontspanning, gebrekkig politietoezicht, tekort aan cul-
turele verheffing, gebrek aan godsdienstzin, enz. Het maat-
schappelijk werk zal steeds een beroep moeten doen op de
maatschappelijke krachten in de gemeenschap om ieder op
zijn terrein mede te werken aan de instandhouding of bevor-
dering van gezonde milieu's. Op de eerste plaats zal het daartoe
een beroep moeten doen op de andere vormen van welvaarts-
zorg. De welvaartszorg, afgestemd op de gemeenschap of op
groepen, kan zich door haar specifieke maatregelen in talrijke
gevallen doelmatig op de bevordering van gezonde milieu's
richten. Ook op opvoeding en onderwijs en voorts op alle maat-
schappelijke organen in de gemeenschap dient een beroep te
worden gedaan. Evenmin moet men vergeten een beroep te
doen op de Kerken. Het Christendom heeft te allen tijde gepre-
dikt voor de tot stand koming van een gezond gemeenschaps-
leven. De Kerken moeten hun invloed hebben op hen, die zich
op het standpunt plaatsen van de levensbeschouwing van deze
Kerken. De gemeenschap zal de betekenis van de Kerken voor
een gezond gemeenschapsleven niet passief moeten gadeslaan.
Zij heeft de plicht deze arbeid van de Kerken te ondersteunen
door al haar maatschappelijke organen in deze richting te doen
medewerken. In dit verband zij nog opgemerkt, dat deze arbeid
tezamen met de Kerken zich ook zal moeten richten op het
opvoeden tot besef van de eigen verantwoordelijkheid van ieder
individu. Indien de gemeenschapskrachten deze taak vervullen,
wordt aan het maatschappelijk werk de mogelijkheid gegeven
doelmatige arbeid te presteren.

C.    ZIJ  DIE HET MAATSCHAPPELIJK WERK UITVOEREN 1)

1. Beroepakrachten.

Bij het maatschappelijk werk kan een onderscheid worden
gemaakt in de kwaliteit van de te vervullen functies. Voor

1)  In het vervolg spreken wtl gemakshalve veelal van maatschappeltike
werkers. Hier zij uitdrukkellk opgemerkt, dat wtl zowel manneltlke
als vrouweltike krachten bedoelen.
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vele functies van voorbereiding van het maatschappelijk werk
kunnen beroepskrachten niet worden gemist. Het onderzoek
naar de maatschappelijke werkelijkheid, naar de methoden, naar
het bestaande maatschappelijk werk en de uitoefening van
de functie van planning vragen tot op zekere hoogte inschake-
ling van beroepskrachten, die daarvoor speciaal zijn opgeleid.
Zii vragen organisatorisch inzicht, mogelijkheid om in grote
lijnen te denken, beoordeling van samenhang met de andere
terreinen van welvaartszorg, enz. De eigenlijke uitvoering van
het maatschappelijk werk vraagt kwaliteiten, die anders gericht
zijn. Hij, die rechtstreeks contact heeft met de mens in nood,
moet zich kunnen inleven in de grote en kleine problemen van
de mens. Zijn werk vraagt een diepe bewogenheid en een voort-
durende intieme uitwisseling van gedachten van mens tot mens.
Het vraagt een tact en een gave om de mens ertoe te brengen,
zelfstandig zijn leven op te bouwen, zelfstandig boven de moei-
lijkheden uit te groeien, enz. Bij dit type arbeid zal men eerder
vrijwilligers kunnen inschakelen dan op het andere terrein.
Ieder die maatschappelijk werk uitvoert, of hij beroepskracht
is of vrijwilliger, zal in zijn arbeid de liefde tot de naaste moeten
beleven. De kracht van het maatschappelijk werk is voor een
groot deel afhankelijk van deze instelling van liefde bij de
maatschappelijke werkers. Men kan doelmatige plannen op-
stellen voor de therapeutische behandeling van mensen in nood,
doch als de uitvoerders van de plannen niet de juiste instelling
niet de juiste geest bezitten, als zij zich niet laten grijpen door
de liefde, dan zullen vele van deze plannen tot mislukking
gedoemd zijn.
Zowel uit overwegingen van economische als van maatschappe-
Iijke aard dient er consequent naar gestreefd te worden, in het
maatschappelijk werk slechts dan beroepskrachten in te schake-
len, wanneer de betreffende taken niet door vrijwilligers kunnen
worden vervuld. Het is ondoelmatig, indien beroepskrachten
arbeid verrichten, die evengoed door vrijwilligers zou kunnen
geschieden. De beroepskracht, die een salaris ontvangt voor
het verrichten van taken, die niet door vrijwilligers kunnen
worden vervuld, zou in dat geval arbeid verrichten, die normaal
zonder kosten zou kunnen worden uitgevoerd. Aan het maat-
schappelijk belang van beperking van de tewerkstelling van
beroepskrachten werd aandacht gewijd in paragraaf 2 van
hoofdstuk I.

122



De beroepskrachten zullen een verantwoorde opleiding moeten

ontvangen. Wij komen daarop in het vervolg van dit hoofdstuk

terug.

2. Frijwinigers.

Het te werk stellen van vrijwilligers in het maatschappelijk
werk is noodzakelijk. 1)  Bij het ontwerpen van methoden  van

uitvoering van maatschappelijk werk zal men erop uit moeten

zijn de mogelijkheld open te houden, dat bij de arbeid zoveel

mogelijk vrijwilligers kunnen worden ingeschakeld. Bij de
inschakeling van vrijwilligers moet er steeds naar gestreefd
worden te voorkomen, dat vrijwilligers taken op hun schouders

gelegd krijgen, die zij als vrijwilligers niet doelmatig kunnen

uitvoeren, omdat hun de nodige tijd ontbreekt of omdat zij
daartoe niet voldoende geschoold kunnen zijn. Vrijwilligers,
die de opdracht ontvangen taken uit te voeren, moeten steeds

tot op zekere hoogte een scholing ontvangen, omdat ook hun
arbeid doelmatig zal moeten zijn. Bij de huidige gecompliceerd-
heid van de maatschappelijke nood en de samenhang van de
talrijke sociale verschijnselen zal een vrijwilliger zonder scholing

veelal niet voldoende inzicht hebben om zijn taak op verant-
woorde wijze uit te oefenen.

Bij inschakeling van vrijwilligers is het grootste vraagstuk
het verkrijgen van personen, die de weinige tijd die zij ter
beschikking kunnen stellen, op verantwoorde wijze voor het
maatschappelijk werk ten nutte kunnen maken. In de loop der
historie heeft er een zekere structurele verandering plaats-
gevonden in de beschikbare vrije tijd van de mens. In vroeger
tijden waren bepaalde groepen van de bevolking, speciaal

vrouwen en meisjes, in de gelegenheid zeer veel vrije tijd te
spenderen voor sociale arbeid. Daartegenover stonden brede

groepen van de bevolking, die practisch over geen vrije tijd
beschikten. In de tegenwoordige tijd kunnen we spreken van
een spreiding van de vrije tijd over de gehele bevolking. Dit
betekent, dat er weinig individuen te vinden zijn, die over veel
vrije tijd beschikken, doch van de andere kant kan men appel-
leren op allen. Bij het opstellen van methoden moet men

1)  Vgl. wederom hoofdstuk I, § 2.
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hiermede rekening houden. 1) De moeilijkheden, verbonden aan
het ter beschikking krijgen van vrijwilligers, die voldoende tijd
hebben, mogen nimmer aanleiding zijn geen vrijwilligers
in te schakelen. Voorts dient men aandacht te schenken
aan de mogelijkheid vrijwilligers, eventueel in georganiseerd
verband, caritatieve activiteiten te laten verrichten, die een
noodzakelijke aanvulling van het maatschappelijk werk bete-
kenen.

De uitvoerders van het maatschappelijk werk, zowel de vrij-
willigers als de beroepskrachten, zullen er steeds op bedacht
moeten zijn, dat de mens in maatschappelijke nood een per-
soonlijkheid is, die niet vraagt te worden opgevoed tot het
ideaaltype mens, dat de uitvoerder in zijn gedachten heeft. De
maatschappelijke werker moet zich ook nimmer stellen boven
de mens in nood, omdat hij meent beter te zijn, betere opvattin-
gen te hebben.

3.  OpZeiding en scholing.

Aan de opleiding van beroepskrachten en de scholing van vrij-
willigers moet grote aandacht worden geschonken. De op-
leiding van beroepskrachten op de Middelbare Scholen voor
Maatschappelijk Werk is in ons land van uitstekend gehalte.
Toch mogen wij hier vaststellen, dat verschillende functies van
het maatschappelijk werk door de leerlingen van deze scholen
niet voldoende behartigd kunnen worden, omdat het opleidings-
programma voor deze leerlingen zich noodzakelijk moet be-
perken. Taken van onderzoek naar de maatschappelijke werke-
lijkheid ten bate van de welvaartszorg, onderzoek naar de me-
thoden, planning en het overzien van de activiteiten van het
maatschappelijk werk en het rekening houden met de reacties
daarvan ten opzichte van de verschillende sociale verschijn-
selen zijn alle functies, die doelmatiger zouden kunnen worden
uitgevoerd, indien men de beschikking had over een kleine
selecte groep maatschappelijke werkers met universitaire op-
leiding. Aan een dergelijke universitaire opleiding zou men een
Centrale kunnen verbinden voor het onderzoek naar de metho-
den. Het universitair onderwijs van het maatschappelijk werk
1)   Vgl. R. Wilson: „Notes on the future of voluntary social work" in Lord

Beveridge: „The evidence for voluntary Action", 1949, biz. 266- 267 enLord Beveridge: „Voluntary Action; a report on methods of social
advance", 1948, bk 221-222.
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kan wellicht ook de mogelijkheid scheppen, dat een synthese
wordt gevonden voor de aansluiting van de sociale weten-
schappen op de realiteit van het maatschappelijk leven. De op
de universiteit opgeleide maatschappelijke werkers moeten
steeds practici blijven, doch zij moeten hun arbeid verrichten
op wetenschappelijke basis. 1)
De scholing van de vrijwilligers dient te kunnen steunen op het
apparaat van de Scholen voor Maatschappelijk Werk. De
scholen zouden hun leerkrachten beschikbaar moeten stellen om
in de verschillende plaatselijke gemeenschappen de instructie
van de vrijwilligers op zich te nemen. Hierdoor krijgen de scho-
len rechtstreeks, ook voor wat de leiding betreft, contact met de
practijk van het maatschappelijk werk, hetgeen hun opleiding
slechts ten goede kan komen.

D. DE FINANCIERING

Alhoewel een bespreking van de financiering niet geheel in
deze beschouwing past, zouden wij hierover toch een enkele
opmerking willen maken. Er is vermoedelijk geen land ter
wereld, waar de financiering van het maatschappelijk werk
geen probleem is. In de practijk blijkt het gemakkelijker te zijn
gelden ter beschikking te krijgen voor de eigenlijke uitvoering
van het maatschappelijk werk dan voor de voorbereiding. Voor-
zover de financiering berust op vrijwillige giften van de be-
volking, is dit te begrijpen. Men dient echter steeds te bedenken,
dat voor een doelmatige uitvoering van het maatschappelijk
werk ook een verantwoorde voorbereiding noodzakelijk is. Uit
doelmatigheidsoverwegingen zou men dan ook in de eerste
plaats aandacht moeten schenken aan een financiering van de
voorbereiding van het maatschappelijk werk.
Wij zouden dit punt willen besluiten met de stelling, dat on-
voldoende financiering van de arbeid steeds de doelmatigheid
van het werk in gevaar brengt. Het stelsel kleine bijdragen

1)   Zie over dit onderwerp o.m. Mr. J. F. de Jongh: „De scholing voor het
Amerikaanse case work", Ttjdschrift voor Maatschappeltjk Werk,
20 Jan. 1950, blz. 17 e.v. en „Het maatschappeltjk werk en de univer-
siteit", Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 20 Juni 1948, blz. 177;
Mr. M. A. J. Moltzer: „De zevende faculteit", Tijdschrift voor Maat-
schappelijk Werk, 20 Jan. 1948, blz. 19, en van dezelfde schrover
de publicatie „Maatschappelok Werk", uitgave    1948,    blz.    240    e.v.;
Edith Abbott: „Social welfare and professional educatio11", Chicago
1931--1942.
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te geven voor het maatschappelijk werk, heeft alleen tot gevolg,
dat dit kan werken. In het algemeen zal echter bij een dergelijk
systeem van financiering de doelmatigheid van de arbeid niet
kunnen worden bereikt, waarom het beschikbaar stellen van
kleine bedragen dan ook als een ondoelmatige investering van
gelden moet worden bestempeld. Ernstig is eveneens het euvel,
dat men dure beroepskrachten opdraagt een belangrijk deel van
hun tijd te besteden aan het voeren van besprekingen over de
financiering van het werk. Men moet de financieringsproblemen
zoveel mogelijk uit handen houden van hen, die met de uit-
voering zijn belast, zodat zij zich geheel kunnen wijden aan hun
eigenlijke taak, de uitvoering. Uit economisch oogpunt bezien
is het bovendien toch wel een zeer merkwaardige figuur, dat
men mensen aanstelt om een bepaalde arbeid te verrichten,
doch tegelijkertijd op een groot deel van de tijd van deze
personen beslag legt om hen geldmiddelen te laten inzamelen,
waaruit hun eigen tewerkstelling kan worden betaald.

§ 4.  Arbeidsverdeling

De arbeidsverdeling dient op zodanige wijze te geschieden, dat
de methoden van voorbereiding en uitvoering zo doelmatig
mogelijk in elkaar grijpen. Hiervoor is een speciale techniek
vereist. Wij willen de grote lijnen van deze arbeidsverdeling
hier behandelen als slot van de bespreking van de methoden
van het maatschappelijk werk. Voor een aanzienlijk deel ligt de
arbeidsverdeling echter op het terrein van de organisatie.
Beschouwen we deze bespreking dan ook als een overgang van
de methoden naar de organisatie.
Voorbereiding en uitvoering van het maatschappelijk werk
dienen in elkaar te grijpen. Het maatschappelijk werk met zijn
verbinding aan de ene kant met de gezondheidszorg en de ziel-
zorg en aan de andere kant met de welvaartszorg, afgestemd
op de gemeenschap of op groepen, welke beide verbindingen
totaal andere aspecten hebben, bestrijkt een werkterrein, dat
niet door 66n mens of 66n groep van mensen volledig kan
worden gekend. Talrijke krachten zullen vanuit verschillende
gezichtspunten functies op het terrein van het maatschappelijk
werk moeten uitoefenen. Er zal behoefte zijn aan een type
mensen met organisatorisch inzicht, met gevoel voor grote
lijnen en samenhangen, met kennis van de twee polen, waarmee
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het maatschappelijk werk zijn verbindingen heeft, met capaci-
teiten om algemene leiding te geven, enz. Er is behoefte aan
mensen, die de persoonlijke relatie met de mens in nood tot
stand brengen, die met diepe bewogenheid de persoonlijke pro-
blemen van de mensen beschouwen en de mens zodanig helpen
en bijstaan, dat hij daardoor weer in staat gesteld wordt, vrij en
zelfstandig de ontplooiing van zijn persoonlijkheid na te streven.
Tussen de werkzaamheid van deze twee typen zal een ver-
binding tot stand moeten worden gebracht; hun arbeid  moet
elkaar over en weer aanvullen, moet als het ware in elkaar ver-
vloeien. Hierbij kan worden uitgegaan van het practische ge-
geven, dat geen enkel deel van het maatschappelijk werk als op
zichzelf staand kan worden beschouwd. Elke functie op het
terrein van het maatschappelijk werk is een deel van het grote
geheel. Iedere werkzaamheid heeft haar invloed op andere
werkzaamheden. De arbeidsverdeling zal zich daarop moeten
baseren.
De arbeidsverdeling, die hier te lande wordt gevolgd, is een
product   van de historie.  1)    Er zijn instituten,    die   elke   vorm
van   maatschappelijk werk willen verrichten;    er is speciali-
sering. De ontwikkeling is aldus geweest, dat alles wat niet
in aanmerking kwam voor specialisering in de grote pot achter-
bleef. Naar deze ontwikkeling zijn verschillende indelingen van
werkterreinen te verklaren. 2)We kennen sociale hulpverlening
bij ongelukken en rampen, sociale zorg voor tuberculoselijders,
voor wezen en half-wezen, voor zeelieden en redders, voor
binnenschippers, militairen, kunstenaars, alleenstaande vrou-
wen, ongehuwde moeders, woonwagenbewoners, sociale bescher-
ming voor vrouwen en meisjes, voor ouden van dagen, voor
rustbehoevenden en herstellenden, voor blinden, doofstommen,
slecht-horenden, sociale kinderuitzending, reclassering van
volwassenen, drankbestrijding, sociaal volkscrediet, enz. Van
Doorn 3) onderscheidt maatschappelijke noden als gevolg  van
het ontbreken van geregelde inkomsten, bijzondere noden van
aparte groepen, noden als gevolg van natuurrampen, als gevolg
van oorlogsomstandigheden, van bijzondere bedreiging in het

1)  Vgl. Mr. J. Everts: „Grondslagen en uitoefening van weldadigheid en
sociale zorg". Prae-advies Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en
Weldadigheid, 1928.

2)  Zie o.a. „Gids voor Maatschappelijk Hulpbetoon" 1940 en „Statistiek
der sociale zorg" 1946, uitgave 1949, biz. 5.

:)      Mr.  J. van Doorn: „Sociale Bijstand",  1949,  blz.  13.
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maatschappelijk leven, van gezinsmoeilijkheden en van begane
misstappen. Dergelijke indelingen vormen o.i. geen basis om
daarop een doelmatige arbeidsverdeling te bouwen.
De arbeidsverdeling moet o.i. uitgaan van het gegeven, dat
individu en milieu niet te scheiden zijn. Zij moet ervan uitgaan,
dat iedere uitvoering een voorbereiding behoeft en dat van de
maatschappelijke werkers bij de voorbereiding andere talenten
worden gevraagd dan bij de uitvoering. Zij moet gebaseerd
worden op het feit, dat maatregelen van voorbereiding en uit-
voering veelal slechts gradueel verschillen, waardoor een op-
deling in werkterreinen naar groepen ondoelmatig wordt, in-
dien deze opdeling inhoudt, dat elk van deze groepen het gehele
maatschappelijk werk van de beginphase van de voorbereiding
tot de eindphase van de uitvoering met een eigen apparaat
moet realiseren. De arbeidsverdeling zal voortdurend moeten
zoeken naar de mogelijkheid van concentratie van functies,
d.w.z. gezamenlijke uitoefening van functies, voorzover dat
mogelijk is. Door concentratie van functies wordt het niet alleen
mogelijk ieders arbeid zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen,
doch is men bovenal in staat voor de verschillende functies de
meest deskundige krachten aan te trekken. Om de door ons aan-
gehaalde motieven zijn wij derhalve van mening, dat de arbeids-
verdeling in eerste instantie moet berusten op een splitsing in:
a.  maatschappelijk werk van voorbereiding en algemene lei-

ding;
b. maatschappelijk werk van uitvoering, dat kan worden

onderverdeeld in algemeen, ged6tailleerd, gespecialiseerd
en specialistisch maatschappelijk werk.

Behandelen wij in het kort de functies, die onder deze twee
hoofden kunnen worden ondergebracht.

A. MAATSCHAPPELIJK WERK VAN VOORBEREIDING
EN ALGEMENE LEIDING

Dit  maatschappelijk werk heeft onder  meer  tot  taak:   het  be-
palen van de maatschappelijke werkelijkheid van het individu
in  maatschappelijke  nood; het medewerken  aan het onderzoek
naar de bestaande maatschappelijke werkelijkheid in de ge-
meenschap, alsmede het samenstellen van een sociale kaart,
die een weergave   moet   zijn   van de sociale structuur;   het   in
algemene zin beoordelen van de invloeden van de totale maat-
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schappelijke werkelijkheid op de geregistreerde bestaande of
dreigende maatschappelijke noden; het bepalen    van    de   ver-
anderingen, die in de totale maatschappelijke werkelijkheid
zouden moeten worden aangebracht ter voorkoming of op-
heffing van maatschappelijke noden; het nemen van initiatief
tot het stimuleren van maatregelen door de welvaartszorg,
afgestemd  op de gemeenschap  of op groepen; het nemen  van
initiatief tot inschakeling van gezondheidszorg en zielzorg
voorzover dat nodig is; het beoordelen van het bestaande  maat-
schappelijk  werk, zijn werkwijzen, mogelijkheden en tekorten;
het  medewerken  aan de welvaartsplanning;  het in algemene  zin
bepalen van de mogelijkheden van de methoden van het maat-
schappelijk   werk;    het   mede   ter hand nemen   van   een   ver-
antwoord onderzoek  naar de methoden; het beoordelen, welke
methoden kunnen worden toegepast voor het bestrijden van
maatschappelijke noden   van een bepaald karakter;    het   op-
stellen van de planning van het maatschappelijk werk;  het voor-
bereiden   van de samenwerking  bij de uitvoering; het geven
van algemene leiding aan hen, die het maatschappelijk werk
uitvoeren; het organiseren van systematische uitwisseling  van
ervaringen en van teambesprekingen, waarin o.m. zal moeten
worden beslist over de vraag, of de betreffende maatschap-
pelijke nood moet worden bestreden door het algemeen, ge-
d6tailleerd of gespecialiseerd maatschappelijk werk (waarover
wij nog spreken) ;  het mede beslissen, of specialisten  van
andere terreinen aan de uitvoering van het maatschappelijk
werk moeten deelnemen; het bevorderen   van een doelmatige
aanwending van de werkkracht van beroepskrachten en vrij-
willigers; het bevorderen   van de scholing en opleiding;    het
zich op de hoogte houden van de resultaten van het maatschap-
pelijk  werk in andere delen  van  het  land  en  in het buitenland;
het aan de hand daarvan geven van wenken en adviezen aan de
organen, die het maatschappelijk werk uitvoeren.
Deze opsomming van taken zou met nog meerdere taken kunnen
worden aangevuld. Het maatschappelijk werk van voorbereiding
en algemene leiding heeft de verantwoordelijkheid om een doel-
matige voorbereiding van het eigenlijke uitvoerende maat-
schappelijk werk tot stand te brengen en bij deze uitvoering
algemene leiding te geven. Dit maatschappelijk werk is dan ook
verantwoordelijk voor het scheppen van een geheel van maat-
schappeltik werk, waarin de verschillende delen die zich met de
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uitvoering belasten, zich ook als onderdeel van het geheel be-
schouwen. Voor deze arbeid zijn capaciteiten nodig, die anders
liggen dan de talenten van hen, die zich met de eigenlijke uit-
voering belasten. Veelal zal deze arbeid dan ook moeten worden
verricht door beroepskrachten. De leiding van dit maatschap-
pelijk werk zal een persoon met een zeer gefundeerde opleiding
op zich moeten nemen. Hij moet daartoe kunnen beschikken
over een eigen onderzoekapparaat, zowel voor het algemeen
onderzoek naar de maatschappelijke werkelijkheid en de metho-
den, als voor de vaststelling van de maatschappelijke noden
der afzonderlijke individuen. Aan dit onderzoekapparaat zou-
den dan ook krachten moeten worden verbonden, die erop
getraind zijn het eerste onderzoek naar de maatschappelijke
noden der afzonderlijke individuen in te steHen. De eigenlijke
organen van uitvoering van het maatschappelijk werk zouden
daardoor van een functie worden ontlast. Deze arbeidsverdeling
kan een aanzienlijke vereenvoudiging betekenen, omdat de uit-
voerende organen van het maatschappelijk werk geen eigen
onderzoekapparaat meer nodig zouden hebben en zich op het
onderzoek door het maatschappelijk werk van voorbereiding en
algemene leiding zouden kunnen baseren. Het centraal doen
plaats vinden van uitwisseling van ervaringen schept bovendien
de mogelijkheid, dat eenieder die het maatschappelijk werk
uitvoert direct kan profiteren van de ervaringen van de
anderen.

Aan het onderzoek door speciaal getrainde maatschappelijke
werkers is verbonden het opmaken van rapporten. Specialisten
op het gebied van de admiliistratie kunnen medewerken aan de
opstelling en indeling van de rapporten, zodat deze geschikt
zijn om te worden doorgegeven ten bate van het algemeen
onderzoek naar de maatschappelijke werkelijkheid en het
onderzoek naar de methoden. In teambesprekingen wordt over-
legd, op welke wijze en door welke instantie de maatschappelijke
nood in concreto dient te worden bestreden. Er vindt op dit
niveau dan ook een werkverdeling plaats, waarbij de deskun-
digen van de uitvoerende organen in deze arbeid van algemene
leiding worden betrokken. Bij deze arbeidsverdeling heeft men
niet langer te maken met de figuur, dat degene die het onder-
zoek instelt, ook per se zelf de therapeutische behandeling op
zich neemt. Voorts wordt op een centraal punt tevoren over
de wijze van uitvoering overlegd. Hierdoor kan bereikt worden,
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dat geen taken van maatschappelijk werk ter hand worden
genomen door personen, die niet de daarvoor vereiste capaci-
teiten bezitten. Uit maatschappelijke en economische over-
wegingen is dit zeer belangrijk.
Het kan voorkomen, dat de maatschappelijke werkers, die met
het eerste onderzoek zijn belast, ondanks besprekingen met de
clidnt en informaties bij verschillende instanties en personen,
niet in staat zijn een volledig juist beeld te verkrijgen van het
individu en de milieu's waarbinnen het leeft. Daarom moet
de mogelijkheid worden opengehouden, dat het onderzoekwerk
wordt aangevuld door krachten van de uitvoerende organen.
We denken hier aan krachten zoals de sociale gezinsverzorg-
sters. Deze gezinsverzorgsters zijn in staat, door haar werk
ten dienste van het gezin, zich op onopvallende wijze een juist
beeld te vormen van de situatie. Deze speciaal opgeleide vrou-

welijke beroepskrachten in de leeftijd van omstreeks 20 jaar en
ouder zijn weliswaar veelal niet in staat de verschillende symp-
tomen en psychologische reacties in het gezin zelfstandig te
beoordelen, doch blijkens de rapporten van haar bevindingen
aan de leidsters van de Sociale Gezinszorg blijken zij een schil-
dering van de maatschappelijke werkelijkheid te kunnen geven,
die buitengewoon belangrijk is voor de therapeutische be-
handeling.

B.  MAATSCHAPPELIJK WERK VAN UrrVOERING

Bij de bespreking van deze arbeid willen wij een splitsing
maken in algemeen, ged6tailleerd, gespecialiseerd en specialis-
tisch maatschappelijk werk.

1.  AZgemeen maatschappdijk werk

Het algemeen maatschappelijk werk legt zich niet toe op
d6taillering of specialisering. Onder meer willen wij hiertoe
rekenen de sociale bemiddeling voor individuen of gezinnen
door verwijzing in het labyrinth van instituten in het maat-
schappelijk leven, voorlichting over de organen van het maat-
schappelijk werk, welke de betrokken persoon het doelmatigst
kunnen helpen; voorts het opnemen van contact   met   deze

organen van maatschappelijk werk om de hulpverlening zo snel
mogelijk te doen verlopen, enz.
De uitoefening van de hier bedoelde functies zou toegedacht
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kunnen worden aan een informatie-, bemiddelings- of sociaal
adviesbureau voor de bevolking. Het zal in de meeste gevallen
doelmatig zijn een dergelijk bureau te verbinden aan het
apparaat van het maatschappelijk werk van voorbereiding en
algemene leiding.
Ook de Sociale Gezinszorg zouden wij tot het algemeen maat-
schappelijk werk willen rekenen. Het is immers een orgaan,
dat zich bezig houdt met een algemene beinvloeding van het
gezinsmilieu. Moet het betreffende gezin een therapeutische
behandeling ondergaan, dan zal de Gezinszorg andere krachten
van het maatschappelijk werk te hulp moeten roepen.
De maatschappelijke werkster, die als leidster van de Gezins-

. zorg optreedt, verkeert voor het beoordelen van de noodzake-
lijke therapeutische behandeling in een zeer gunstige positie.
In vele gevallen zal deze maatschappelijke werkster een zo-
danige centrale positie innemen bij de opsporing van maat-
schappelijke noden in de gezinnen, waarin de gezinszorg ter
milieu-beinvloeding werkzaam is, dat het doelmatig is, indien
zij althans de daartoe vereiste capaciteiten bezit, haar in te
schakelen bij de voorbereiding van het maatschappelijk werk.
Tenslotte zij hier nog opgemerkt, dat men de voorbereiding van
het maatschappelijk werk, zo men wil, ook algemeen maatschap-
pelijk werk kan noemen. In dat geval gebruikt men echter
de term in een bredere betekenis dan door ons in dit verband
bedoeld is.

2.  GedltaiUeerd maatschappelijk werk

Hieronder verstaan wij dat gedeelte van het maatschappelijk
werk, waarbij in de werkmethode een d6tail gelicht wordt uit
het complex van sociale verschijnselen en dat d6tail diepgaand
wordt behandeld. Deze dotaillering vindt onder meer plaats
door de Woninginspectie, die de bewoning van huizen tracht te
verbeteren;  door de Kinderpolitie,  die een jeugdige persoon  uit
een gezin onder haar hoede neemt om deze jonge mens op te
heffen en om te voorkomen, dat hij terugvalt in baldadigheid,
misdadigheid,  enz.; de Reclassering,   die een ontslagen   de-
linquent helpt; het maatschappelijk werk in bedrijven,  dat die
activiteiten wil uitoefenen, waardoor het individu in staat ge-
steld wordt een maximale arbeidsproductiviteit op te brengen.
Het onder de loupe nemen van een d6tail betekent niet, dat men
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zich bij deze geddtailleerde arbeid tot een enkele vorm van
maatschappelijk werk beperkt. Integendeel, men neemt alle
mogelijke hulpmiddelen ter hand ten aanzien van het individu
en zijn milieu, doch al deze activiteiten worden bezien en gericht
van het ene gezichtspunt uit, dat ten opzichte van de totaliteit
van het leven van de mens als een d6tail is te bestempelen.
Bij de arbeidsverdeling stelle men zich erop in, dat men voor de
voorbereiding van het werk het apparaat gebruikt van de
onderzoekdienst van het voorbereidend maatschappelijk werk,
dat men door middel van de organisatie tot een gezamenlijk
apparaat kan maken.
Talrijke activiteiten van voorbereiding van het maatschappelijk

werk liggen voor een groot deel van het maatschappelijk werk
volkomen gelijk. De algemene gegevens en bemoeiingen kunnen
door een centrale instantie worden geleverd, respectievelijk
verricht, terwijl daarop de ged6tailleerde organen hun speci-
fieke behandeling van de cliant kunnen opbouwen.
Het zal duidelijk zijn, dat het maatschappelijk werk, dat zijn
activiteit richt vanuit een ged6tailleerd gezichtspunt, voort-
durend rekening zal moeten houden met de beinvloeding van de
clidnt door andere vormen van maatschappelijk werk of andere
invloeden vanuit de maatschappelijke werkelijkheid. Een ge-
d6tailleerde behandeling, die abstraheert van de samenhang
van de sociale verschijnselen kan nimmer tot doelmatig maat-
schappelijk werk leiden.

3.  Gespecialiseerd maatschappelijk werk

Dit maatschappelijk werk specialiseert zich op de behandeling
van individuen of gezinnen, die in ongeveer gelijksoortige om-
standigheden verkeren. In deze zin werken de instituten voor
ouden van dagen, lichamelijk gebrekkigen, a-socialen, geestelijk
onvolwaardigen, gedemobiliseerden, politieke delinquenten,
verzetsslachtoffers, ongehuwde moeders, drankzuchtigen, enz.
Dit maatschappelijk werk specialiseert zich op de bestrijding
van maatschappelijke noden, die inhaerent zijn aan de situatie
waarin deze individuen en hun gezinnen verkeren. Ook voor de
organen van dit maatschappelijk werk kunnen verschillende
functies gezamenlijk worden uitgeoefend. Op basis van de ge-
gevens, die het gezamenlijk onderzoek oplevert, bouwen deze
instituten, aan de hand van hun eigen bijzondere ervaringen, de
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gespecialiseerde behandeling op. Door deze concentratie van
functies, welke leidt tot een aanzienlijk vereenvoudiging en
besparing, kunnen de gespecialiseerde instituten volstaan met
minder beroepskrachten, die zich dan volledig kunnen wijden
aan de taak waarvoor zij speciaal zijn opgeleid, terwijl zij meestal
ook een groter rayon kunnen bestrijken.
Ook het gespecialiseerde maatschappelijk werk zal voortdurend
de samenhang met de andere vormen van maatschappelijk werk
in het oog moeten houden en ook steeds moeten uitgaan van de
samenhang der sociale verschijnselen in het maatschappelijk
leven.

4.   Specialistisch maatachappelijk werk

Indien de maatschappelijke noden overwegend een gevolg zijn
van intrinsieke factoren, zullen de uitvoerders van de gezond-
heidszorg of de zielzorg als specialisten moeten worden inge-
schakeld bij de uitvoering van het maatschappelijk werk. Dat
maatschappelijk werk zouden wij dan als specialistisch kunnen
bestempelen. Specialistisch maatschappelijk werk veronderstelt
altijd een teamverband, waarbij de specialisten van de gezond-
heidszorg of de zielzorg de leiding hebben en waarbij het
maatschappelijk werk als hulpmiddel optreedt. Niettemin dient
in dit team het maatsch.appelijk werk als een VOZwaardige
medewerker met eigen deskundigheid en verantwoord kheid
toor het eigen terrein te worden beschoulod. Het moet de
vrijheid behouden zelf initiatieven te nemen. 1)
De noodzaak van specialistisch maatschappelijk werk kan zich
over de gehele linie van het uitvoerend maatschappelijk werk
voordoen en doorkruist zowel de algemene als de geddtailleerde
en gespecialiseerde werkwijze.

SZotopmerking: Het voorbereidend en algemene leiding gevend
maatschappelijk werk en het uitvoerend maatschappelijk werk
moeten in ellcaar grijpen en in elkaar vervloeien. Het voor-
bereidend en algemene leiding gevend maatschappelijk werk is
gericht op het fien van de grote lijnen, het ontdekken van de
samenhangen, het bepalen van wederkerige invloeden, enz. Het
1)     Vgl.    R.   Hornstra,    arts: „De sociale dimensie   in het geneeskundighandelen" Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 17 Febr. 1950.

Hornstra stelt ten aeze: in principe  wel  een  verhouding  van  chef  tot
ondergeschikte, maar een verhouding, die in teite beter als statwerk
kan worden betiteM.
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uitvoerend maatschappelijk werk richt zich op de directe
behandeling van het individu.
De organisatie van het maatschappelijk werk zal ervoor moeten
zorg dragen, dat tussen deze twee hoofdgroepen van maatschap-
pelijk werk een zodanig systeem van samenwerking wordt ont-
worpen, dat het maatschappelijk werk in zijn verschillende
vormen als 66n geheel functioneert en vooral ook naar buiten,
ten opzichte van het individu, als 66n geheel optreedt. Doel-
matigheid van het maatschappelijk werk veronderstelt, dat zo
weinig mogelijk werkkrachten zich rechtstreeks met het in-
dividu in nood bemoeien, terwijl altijd vermeden moet worden,
dat bemoeiingen, welke samenhangen, gesplitst en door meer-
dere personen onafhankelijk van elkaar plaats vinden.
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HOOFDSTUK IV

DOELMATIGHEID VAN DE ORGANISATIE VAN HET
MAATSCHAPPELIJK WEEK

§ 1.  De organisatie van het maatschappelilk werk
in het algemeen

A. INLEIDING

Organisatie is het samenbrengen van onderdelen op zodanige
wijze dat een geheel tot stand komt. Men kan nu de organisatie
van het maatschappelijk werk bezien vanuit drie verschillende
gezichtspunten:
1.   het organiseren van de verschillende takken van het maat-

schappelijk  werk  tot 66n geheel;
2.   het organiseren van het maatschappelijk werk, als deel van

de welvaartszorg, met het doel een geheel van welvaarts-
zorg tot stand te brengen;

3.  het organiseren van een afzonderlijke tak van maatschap-
peRik werk op zodanige wijze, dat deze tak op zich tot een
geheel wordt gemaakt.

Wij willen ons in deze studie concentreren op de behandeling
van de organisatie van het maatschappelijk werk, waaruit een
geheel van alle activiteiten van het maatschappelijk werk re-
sulteert. Het maatschappelijk werk kent talloze takken of
vormen van activiteiten. Deze vormen moeten met elkaar in
verbinding worden gebracht en gezamenlijk gericht worden op
het doel, dat bestaat in het bestrijden van de maatschappelijkenoden van het individu. Kinderbescherming, Reclassering,
Jeugdzorg, Diakonieidn en St. Vincentiusverenigingen, Gezins-
zorg, enz., en de vormen van voorbereidend en algemene leiding
gevend maatschappelijk werk moeten worden samengebracht,moeten organisatorisch met elkaar samenwerken, moeten zo-
danig worden samengevoegd, dat een geheel, een Zevend geheeZ
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van het maatschappelijk werk tot stand komt. Aan de organi-
satie van dit geheel van het maatschappelijk werk is in ons land
tot nu toe opvallend weinig aandacht geschonken. Deze organi-
satie achten wij evenwel van beslissende betekenis om een
optimale doelmatigheid van het maatschappelijk werk te be-
reiken. Het feit, dat wij ons op de behandeling van de organi-
satie van het maatschappelijk werk tot 66n geheel concentreren,
zou weliswaar de indruk kunnen wekken van eenzijdigheid.
Deze organisatie is echter voorwaarde om de organisatie van
het maatschappelijk werk als deel van het geheel van de wel-
vaartszorg tot stand te brengen. Eveneens is de organisatie van
afzonderlijke takken van maatschappelijk werk tot afzonderlijke
eenheden mede van deze organisatie afhankelijk, omdat bij het
scheppen van een eenheid van een afzonderlijke tak van maat-
schappelijk werk tevoren rekening moet worden gehouden met
de plaats en de taak van deze afzonderlijke takken in het geheel
van het maatschappelijk werk. Teneinde nu ons organisatiebeeld
zo duidelijk mogelijk te maken, hebben wij (zij het ook in
mindere mate) ook aan de organisatie van het maatschappelijk
werk als deel van het geheel van de welvaartszorg aandacht
geschonken. De organisatie van afzonderlijke takken van maat-
schappelijk werk, zoals Gezinszorg, Kinderbescherming, Jeugd-
zorg, enz., tot afzonderlijke eenheden bleef echter buiten be-
schouwing.

B.  DOEL VAN DE „ORGANISATIE"

Bij de organisatie van het maatschappelijk werk tot een levend
geheel dient men steeds voor ogen te houden, dat de organisatie
slechts een technisch hulpmiddel is om het doel van het maat-
schappelijk werk beter te kunnen bereiken en geen doel op zich.
Het specifieke doel van de organisatie is dan ook geZegen in
het dusdanig samenbrengen en doen samenwerken van aZZe
beachikbare maatachappeZ#ke krachten, dat voor het individu
in maatachappeZijke nood een zo gunatig mogeZilk restdtaat
kan wor(Zen bereikt. De mens in maatschappelijke nood moet
steeds het einddoel van iedere organisatie zijn. Door organi-
satie moeten de vele en velerlei maatschappelijke krachten tot
een eenheid van streven ten opzichte van het individu worden
gebracht Het naast elkaar optreden van verschillende instan-
ties van maatschappeltjk werk ten opzichte van het individu
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of zijn gezin, zonder verband met elkaar en zonder afstemming
op het totale doel, is een bewijs van gebrek aan doelmatigheid
in de organisatie. Wij leggen er zo'n bijzondere nadruk op, dat
het einddoel van de organisatie het individu in maatschappe-lijke nood moet zijn, omdat men bij het organiseren van het
maatschappelijk werk wel eens de indruk kan krijgen, dat het
organiseren plaats vindt om der wille van het organiseren.
Vervolgens willen wij beklemtonen, dat zuiver technische orga-
nisatie alleen onvoldoende is. Organisatie uraagt ook bezieZing,
een bezieZing opdat de deZen van het maatschappeZUk werk zich
ook werkeZijk beachouwen ala onderdelen van het geheeZ, er
werkelijk van doordrongen zijn, dat er een band bestaat, die
hen aUe aZs delen van het geheeZ verbindt. Indien deze be-
zieling, indien deze geest door de organisatie niet wordt be-
reikt, dan bestaat het gevaar, dat men het doel van de organi-
satie: het samenbrengen  tot een levend geheel,   niet   kan   be-
reiken. Organisatie immers leidt steeds tot het regelen van
onderlinge verhoudingen, tot het bepalen van ieders werkings-
sfeer, tot het afstemmen van ieders arbeid op elkaar en op het
geheel. Organisatie betekent dan ook altijd beEindiging van de
onafhankelijkheid van werkzame maatschappelijke krachten.
Het onder ogen brengen van het niet mogelijk zijn van on-
afhankelijkheid, van de noodzakelijke wederzijdse afhankelijk-
heid, vloeit logisch voort uit het deel-zijn van het geheel. Het
deel-zijn legt altijd beperkingen op, omdat het doel van het deel
geen absoluut doel is, doch slechts een deeldoel, dat zich steeds
moet laten inpassen. Deze simpele waarheid wordt in de
practijk van het maatschappelijk werk dikwijls uit het oogverloren. Maatschappelijk werk is activiteit van mensen en dit
brengt met zich mee, dat elk onderdeel van het maatschappelijkwerk de neiging heeft de eigen arbeid als iets zeer belangrijks
en als iets zeer bijzonders te beschouwen. De arbeid van anderen
wordt als secundair betiteld en het inst:ituut van het betreffende
maatschappelijk werk treedt op, alsof het in de omstandigheidverkeerde van onafhankelijkheid. Dit euvel zal waarschijnlijkoveral optreden waar mensen werken, omdat men zo gemakke-
lijk geneigd is, de waarde van de eigen arbeid te overschatten
en die van anderen te onderschatten.
Bij het maatschappelijk werk heeft een dergelijke overschattingen onderschatting tot gevolg, dat er een soort concurrentie ont-
staat tussen de verschillende organen van het maatschappeltik
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werk bij het uitoefenen van hun activiteiten ten opzichte van
het individu of het gezin in maatschappelijke nood. Een ge-
brekkige· organisatie leidt dan ook  tot een strijd om  de hulp-
verlening aan het individu, een strijd, die als ondoelmatig van
de hand moet worden gewezen en die duidelijk het tekort in
de organisatie aantoont. De organisatie moet steeds leiden
tot een zodanige co6rdinatie van de delen, dat hun activiteit
ten opzichte van het geheel van het maatschappelijk werk wordt
gesubordineerd.
Waar de geesten nog niet rijp zijn om deze waarheid in practijk
te brengen, zal de organisatie door haar bezieling moeten
bereiken, dat deze ideedn geleidelijk aan worden doorgevoerd,
opdat tenslotte elkeen die maatschappelijk werk uitvoert zich
er volledig van bewust is, dat dit eigen werk slechts van
relatieve waarde is en steeds moet worden ingepast in de
activiteit van het geheel. Als deel van het geheel zal de
relatieve eigen arbeid uiteindelijk een kracht kunnen ont-
wikkelen, die hij nooit zou kunnen opbrengen, wanneer al de
activiteiten en activiteitjes onafhankelijk van elkaar worden
verricht. De organisatie tot 66n geheel zal ook ertoe kunnen
leiden, dat men naast de bestaande organen van instituten
nog nieuwe organen moet scheppen of bestaande organen moet
ombuigen of veranderen om tenslotte tot een werkelijk geheel
te kunnen komen. Bij de organisatie van het maatschappelijk
werk tot 66n geheel zal men zich bovendien steeds volledig
bewust moeten zijn van de noodzaak om het geheel van het
maatschappelijk werk in te passen in de totaliteit van de wel-
vaartszorg.
Tenslotte merken wij nog op, dat het beschrijven van een or-
ganisatiebeeld alleen van nut is, als dit laatste volledig is
afgestemd op de concrete situatie in ons land.
Nu is het mogelijk, dat ons het verwijt zal treffen, dat wij te
theoretisch en niet realistisch genoeg zijn geweest, omdat wij
een conceptie beschrijven, die slechts in een ideale maatschappij
bereikbaar zou zijn. Wij zijn echter van mening, dat wij de
logische constructie van de organisatie niet mogen opofferen
aan het feit, dat het merendeel van de mensen in ons land er
nog niet voldoende op is ingesteld, zoveel mogelijk samen te
werken en zich voortdurend bewust te zijn van de verantwoor-
delijkheid zowel ten opzichte van de individuen in nood als ten
opzichte van de gemeenschap, welke verantwoordelijkheid zij op
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hun schouders hebben genomen door de uitvoering van maat-
schappelijk werk ter hand te nemen.
Het afstemmen van de organisatie op de practijk in ons land
houdt in, dat rekening gehouden moet worden met twee be-
langrijke feitelijkheden in de sociologische structuur. Deze
feitelijkheden  zijn:
a.  Ons volk belijdt verschillende levensbeschouwingen en het

is niet mogelijk, de eenheid van het maatschappelijk werk
bij uitsluiting te realiseren op basis van 66n levensbeschou-
wing.

b.  De organen, die het maatschappelijk werk uitvoeren, ver-
schillen in karakter.

Deze twee gegevens in de maatschappelijke werkelijkheid
hebben tot gevolg, dat de organisatie niet volledig kan aan-
sluiten op het beschrevene in het hoofdstuk over de doelmatig-
heid van de methoden. Het abstracte beeld, dat uit deze be-
schrijving zou volgen, moet worden gewijzigd en aangepast aan
deze sociologische structuur. Wij schenken achtereenvolgens
aandacht aan de consequenties die dit met zich brengt.

C.  OPBOUW VAN HET GEHEEL OP BASIS VAN DE
LEVENSBESCHOUWING

Reeds om doelmatigheidsredenen moet het maatschappelijk
werk zich baseren op de levensbeschouwing van het individu
in maatschappelijke nood. Wij kennen in ons land de Katholieke
en Protestants-Christelijke levensbeschouwing. Deze hebben
het initiatief genomen tot velerlei activiteiten van maatschap-
pelijk werk. Er is een kleine groep Joden, die de grondslag
legde voor een aantal Joodse instellingen van maatschappelijk
werk. Behalve de organisaties op basis van de levensbeschou-
wing zijn er neutrale verenigingen, die zich ten doel stellen
elk individu dat in maatschappelijke nood verkeert, te helpen,
ongeacht zijn levensbeschouwing. Er is een geleidelijk in om-
vang toenemende groep van instellingen van maatschappelijk
werk op humanistische grondslag. Tenslotte is er maatschap-
peRik werk van de overheid, dat uit zichzelf neutraal is. De
eis dat het maatschappelijk werk gebaseerd moet zijn op de
levensbeschouwing van het individu in nood en het feit, dat de
bevolking van ons land meer dan Lon levensbeschouwing is
toegedaan, sluit de mogelijkheid uit om het totale maatschap-
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pelijk werk in Nederland als 66n geheel te organiseren. Een
geheel van het maatschappelijk werk kan alleen tot stand
worden gebracht binnen de groep van instellingen, die eenzelfde

Ievensbeschouwing tot grondslag nemen. Het ia dan ook doeZ-
matig ernaar te streven een geheeZ van maatschappeZijk werk
te reaZiseren op basis van de Zevensbeachoutoing. De aldus ver-
kregen gehelen van maatschappelijk werk op basis van de
levensbeschouwing moeten echter door middel van organisatie
op zodanige wijze worden samengebracht, dat daaruit uiteinde-
lijk zoveel mogelijk een geheeZ van het totaZe maatschappelijk
werk in Nedertand resuZteert.
Het valt aan te nemen, dat de Katholieken en de Protestants-
Christelijken erin zullen kunnen slagen een geheel van het
maatschappelijk werk tot stand te brengen binnen hun levens-

beschouwing. Ook de overige groepen zullen ernaar moeten
streven, een zodanige organisatie op te zetten, dat zij binnen hun
groep een geheel van maatschappelijk werk kunnen verwerke-
lijken. Wij zijn ons ervan bewust, dat dit op vele practische
moeilijkheden zal stuiten. Zou deze groepsvorming echter
achterwege blijven, dan zou men de figuur krijgen van een
groep van rest-organen, die nimmer die doelmatigheid van het
maatschappelijk werk kiinnen bereiken als de groepen, die een
geheel van het maatschappelijk werk tot stand brengen op
basis van een bepaalde levensbeschouwing.
Een bijzondere moeilijkheid is gelegen in het uitvoerend maat-
schappelijk werk, verricht door de overheid op grond van het
feit, dat door het tekort schieten of het afwezig zijn van het
particulier initiatief het algemeen welzijn in gevaar wordt
gebracht. Deze overheidsarbeid, die zich speciaal zal richten
op de bestrijding van maatschappelijke noden van die indivi-
duen, die niet door een van de bestaande organisaties op basis
van de levensbeschouwing verzorgd willen worden, moet een
tijdelijk karakter blijven behouden. 1)
De overheid zal voortdurend moeten stimuleren, dat voor deze
individuen geEigende organen van maatschappelijk werk in het
leven worden geroepen of aansluiting bij bestaande organen
wordt gezocht.
De organisatorische moeilijkheden, verbonden aan de organi-
satie van het maatschappelijk werk tot 66n geheel, op basis

1)  Vgl. hoofdstuk I, blz.25.
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van een bepaalde levensbeschouwing, zullen van geval tot geval
en van gemeenschap tot gemeenschap moeten worden opgelost.

Inschakeling van de zieZzorg. - Door het organiseren van het
maatschappelijk werk tot 66n geheel op basis van de levens-
beschouwing wordt de zielzorg in staat gesteld, binnen dit
geheel haar taak te vervullen bij de bestrijding van de noden,
ten aanzien waarvan het maatschappelijk werk een taak heeft,
doch die een overwegend gevolg zijn van factoren in de meta-
physieke dimensie van de mens. De zielzorger moet in die ge-
vallen als specialist 1) optreden  en de leiding nemen  bij  de
bestrijding van deze noden. Door het maatschappelijk werk te
organiseren op basis van de levensbeschouwing schept men de
mogelijkheid, dat het teamwerk tussen de zielzorg en het maat-
schappelijk werk binnen de organisatie van het maatschappelijk
werk tot stand komt.
Dat het geestelijke gegeven in de mens van groot belang is,stelt ook Hornstra, waar hij schrijft: Een mens is meer dan een
soeio-psycho-Physische eenheid. Dit aZZes Zigt nog in het bioZo-
gische vZak. Daarnaast is er nog de metaphysiache dimensie,waar het gaat om het wezen van de mens, waarbij men petgrim
wordt naar JeruzaZem, Heuas of het verre Oosten. 2) Belangrijk
zijn ook de ervaringen, door Tournier te boek gesteld. 3)
Het is van het grootste belang, dat de zielzorg in ons land aan
haar taak bij de bestrijding van maatschappelijke noden door
het optreden als specialist grote aandacht gaat schenken.

D.  DE ORGANEN, DIE HET MAATSCHAPPELIJK WERK
Url'VOEREN, VERSCHILLEN IN KARAKTER

Deze feitelijkheid in de sociologische structuur werd reeds
behandeld in Hoofdstuk I. 4) We constateerden daar, dat het

1)   WU spreken hier van specialist naar analogie van de gezondheidszorg.
Hieraan ligt niet de bedoeling ten grondslag, de zielzorg in hetzelfdevlak te trekken als de gezondheldszorg en het maatschappelijk werk.2)    R. Hornstra, arts: „De sociale dimensie in het geneeskundig handelen"
Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 17 Febr. 1950. Hornstra sug-gereert, vermoedeltjk naar Amerikaans voorbeeld, dat men door de
werking van de metaphysische dimensie terechtkomt bv de anthropolo-gische geneeskunde. De arts-priester doemt op. Wij kunnen ons met
deze zienswoze niet verenigen en menen, dat de zielzorg nimmer als
een technisch huIpmiddel van de medicus kan worden gehanteerd.

3)       Dr.   P. Tournier: Radicale Therapie, Genave   1940.   Ned.   vert.    1948.
4)  Zie blz. 26.
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maatschappelijk werk wordt uitgevoerd door organen, die de
bestrijding van maatschappelijke nood van het individu als
specifiek doel hebben, en door instituten, die voor de bereiking
van het eigen doel gebruik maken van het maatschappelijk
werk als technisch hulpmiddel. Denken we b.v. aan instituten
van het onderwijs, aan arbeidsbureaux, beroepskeuze-organen,
jeugdbeweging, enz. In het bijzonder moet hierbij ook gedacht
worden aan de gezondheidszorg. Door dit verschil in karakter
van de organen is het niet mogelijk een volstrekt geheel van
de uitvoerders van het maatschappelijk werk tot stand te
brengen. Het is echter noodzakelijk, dat er voortdurend overleg
plaats vindt, terwijl de organisatie ook moet streven naar con-
centratie van functies, waar dit mogelijk is. Wij willen dan ook
aZs organisatieprincipe uoorop steUen, dat al diegenen, die voor .
de bereiking van een specifiek doel het maatschappelijk werk
gebruiken aTs technisch hulpmiddeL uit doeZmatigheidsover-
wegingen steeds zoveel mogelijk gebruik moeten maken van
het bestaande apparaat van het maatschappeZijk werk. Het is
ondoelmatig, telkens volledige eigen organen ter voorbereiding
en uitvoering van het maatschappelijk werk in het leven te
roepen. Aan de hand van het daaromtrent reeds besprokene zal
het duidelijk zijn, dat dit tot een aantienlijke vereenvoudiging
kan leiden. Dit moge ook blijken uit enkele voorbeelden uit de
practijk.
Het Ministerie van Oorlog is van mening, dat voor gedemobili-
seerden een speciale arbeidsbemiddeling, een sociale nazorg,
enz., noodzakelijk is om de militairen in staat te stellen zo
spoedig mogelijk weer volwaardig lid te worden van de burger-
maatschappij. Het Ministerie zal zich nu uit doelmatigheidsover-
wegingen erop moeten baseren, de noodzakelijke sociale be-
moeiingen te doen plaats vinden door het apparaat van het be-
staande maatschappelijk werk. Vele activiteiten zijn immers
van dezelfde aard als de bemoeiingen, die voor andere groepen
moeten plaats vinden. Dezelfde bemoeiingen zullen b. v. nodig
zijn voor verzetsslachtoffers of delinquenten. Voorzover echter,
in verband met de typische moeilijkheden van aanpassing, de
psychische afwijkingen en de spanningen met de bestaande
milieu's een zorg door specialisten gevraagd wordt, zal het
Ministerie over een eigen apparaat moeten beschikken. Wij
denken hier aan de Psychologische Dienst van de Koninklijke
Landmacht.
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Het Ministerie van Onderwijs organiseert kampen voor de
sociaa14abiele jeugd. Dit kampwerk vraagt voorzorg, zorg en
nazorg van het maatschappelijk werk. Het zou ondoelmatig
zijn, dit werk in een afzonderlijk instituut vanwege het Minis-
terie te organiseren. Voorzover n.1. deze jeugd sociale zorg
behoeft, moet men zich baseren op het apparaat van het be-
staande maatschappelijk werk.
Indien de justitionele Kinderbescherming meent te moeten
overgaan tot het organiseren van preventief maatschappelijk
werk, dan moet zij daarvoor geen nieuw apparaat in het leven
roepen, doch voortbouwen op de mogelijkheden, die in het
bestaande maatschappelijk werk zijn gelegen. Hetzelfde geldt
voor de gezondheidszorg en de andere instltuten, die het maat-
schappelijk werk als hulpmiddel gebruiken willen.
Wij zijn ervan overtuigd, dat een dergelijke arbeidsverdeling
organisatorisch slechts kan worden doorgevoerd, indien de
arbeid van de organen van maatschappelijk werk, die de be-
strijding van maatschappelijke nood tot enig doel hebben, zo
doelmatig mogelijk wordt opgezet en bij de organisatie de
mogelijkheid wordt opengehouden, dat hun apparaat wordt
gebruikt als uitvoerend orgaan voor die instanties, die het
maatschappelijk werk als technisch hulpmiddel voor de eigen
arbeid behoeven. Doorvoering van dit organisatieprincipe ber
tekent een aaniienlijke besparing van arbeidskracht en kapitaal,
terwijl daardoor ook de mogelijkheid wordt geschapen voor de
verschillende functies de meest deskundige krachten in te
zetten. Het tot stand brengen van een dergelijke arbeids-
verdeling zal in verband met de huidige structuur van de
organisaties in ons land zeer zeker grote moeilijkheden op-
leveren. Zowel van de zijde van de organen van het maatschap-
pelijk werk als van hen, die het maatschappelijk werk moeten
hanteren als technisch hulpmiddel, zal dit immers een aan-
passing en een gewijzigde instelling vragen. Moge echter een-
ieder ervan overtuigd raken, dat deze aanpassing en wijziging
van instelling noodzakelijk zijn met het oog op de doelmatigheid
van het geheel.

E. HET BEDRIJFSOPTIMUM EN- MINIMUM

Bij de organisatie van het maatschappelijk werk moet ernaar
gestreefd worden een zo groot mogelijke opbrengst te verkrijgen
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met zo laag mogelijke kosten. In verband met deze stelling
willen wij hier speciaal wijzen op het verschijnsel van het
bedrijfsoptimum en- minimum, dat zich ook bij de organisatie
van het maatschappelijk werk openbaart.
Een orgaan van maatschappelijk werk zou men kunnen be-
schouwen als een bedrijf, dat met bepaalde middelen een bepaald
doel wil bereiken. Bij de investering van middelen voor het
doel komt men op een punt, dat kan worden geconstateerd,
dat de middelen op de wijze waarop en in de omvang waarin
zij zijn aangewend, het grootst mogelijk resultaat afwerpen
met een minimum aan kosten. Dit punt kan het optimum
worden genoemd. Men heeft b.v. een maatschappelijke werker,
een bureau'tje met administratie, bestuurskosten, en dergelijke.
De maatschappelijke werker is de centrale figuur. Er is nu in
de werkzaamheid van de maatschappelijke werker een optimum.
Wordt hem teveel werk opgedragen, dan zullen zijn prestaties
naar verhouding geringer worden. Zo kan men b.v. bij de
Sociale Gezinszorg aannemen, dat een maatschappelijke werk-
ster in een stad leiding kan geven aan 15 gezinsverzorgsters.
Op het platteland echter is het optimum reeds bereikt als de
maatschappelijke werkster aan 8 1 10 gezinsverzorgsters
leiding moet geven. Bij deze bezetting van het apparaat van
de Gezinszorg hebben de geinvesteerde kosten een maximaal
effect. Het verschil tussen het optimum in de stad en dat op
het platteland is gelegen in het feit, dat op het platteland de
afstanden groter zijn en het werk meer dan 66n plaatselijke
gemeenschap bestrijkt. Wordt het optimum overschreden, dan
ontstaat de situatie, dat de organisatie niet langer als doelmatig
kan worden beschouwd. Er is verschil in karakter van het
optimum in het economisch leven en in het maatschappelijk
werk. In het economisch leven spelen de dode voorwerpen,
zoals machines, gebouwen, enz., een grote rol. De arbeidskracht
van de mens behoeft niet altijd beslissend te zijn. Bij het
maatschappelijk werk heeft men uitsluitend te maken met
levende mensen. Het optimum ligt bij ieder mens afzonderlijk
nooit op een vast punt. Het zal steeds wisselen, maar het blijft
wel bestaan. Indien maatschappelijke werkers voortdurend
boven het optimum moeten arbeiden, bestaat niet alleen het
gevaar, dat hun arbeidsprestaties, relatief gesproken, vermin-
deren, doch het is bovendien niet denkbeeldig, dat deze voort-
durende overbelasting leidt tot het uitvallen van de werkkracht.
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Noch in economisch opzicht, noch in maatschappelijk opzicht
is daarom overbelast, d.w. z. het werken boven het optimum,
doelmatig.
In de practijk van het leven kan men nimmer een zodanige
organisatie in het leven roepen, dat de arbeidskracht van de
mensen steeds het optimum benadert. In de ene periode zal
zij onder het optimum liggen, in de andere periode erboven.
Men moet hiermede rekening houden bij de bepaling van de
doelmatigheid.
Er kAn echter ook een situatie intreden, waarbij de krachten
van het maatschappelijk werk voortdurend t6 weinig arbeid
hebben te verrichten. In dat geval ligt de gepresteerde arbeid
beneden het bedrijfsminimum. Het bedrijfsminimum duidt
op een toestand, waarbij nog juist van doelmatigheid kan
worden gesproken. Komt men echter beneden het bedrijfsmini-
mum te werken, dan worden de kosten relatief te hoog en is
er sprake van ondoelmatige aanwending van arbeidskracht
en kapitaal. Dit geval doet zich b.v. voor, wanneer een orgaan
van maatschappelijk werk een kracht in dienst heeft, die per
dag 20 cliEnten kan behandelen, doch waarbij men kan aan-
nemen, dat hij nog voldoende werk heeft als hij 16 personen
bedient. Daalt het aantal cliEnten echter beneden 16 en is
deze toestand constant, dan werkt deze kracht ondoelmatig.
In de practijk gaat men dan deze personen veelal gebruiken
voor arbeid als het bijhouden van administratie, het verzorgen
van de financiering, enz. Dit is echter ondoelmatig, omdat de
betreffende persoon een speciale opleiding of scholing heeft
ontvangen en thans ten dele wordt gebruikt voor arbeid, waar-
voor hij niet is opgeleid. Deze arbeid moet men laten verrichten
door vrijwilligers of door het besturend college van hetorgaan. 1) Dit verschijnsel van het tewerkstellen van krachten
beneden het bedrijfsminimum doet zich dikwijls voor. Dit is soms
een gevolg van het feit, dat men t6 snel overgaat tot de aan-
stelling van beroepskrachten. Als voorbeeld denken we aan
een maatschappelijke werkster, aangesteld om kinderbescher-
mingsarbeid te verrichten. Zij wordt te werk gesteld op het
platteland, doch spoedig blijkt, dat zij daar niet voldoende

1)   In de practtlk komt het ook dikwtlls voor, dat men beroepskrachten -
die reeds 6verbelast zijn met eigen werk - arbeid opdraagt, die doorvrijwilligers of het bestuur zou moeten geschieden. Het spreektvanzelf, dat dit ondoelmatig is.
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emplooi vindt. Zij moet nu ander maatschappelijk werk
mede gaan verrichten. Zij is daarvoor echter niet opgeleid en
kan dit ook niet zo doelmatig verrichten als andere beroeps-
krachten, wier opleiding speciaal op dit andere werk is afge-
stemd. De doelmatigheid van de tewerkstelling van de
arbeidskracht van de Kinderbescherming kan opnieuw worden
bereikt, indien men deze gespecialiseerde kracht in een groter
rayon laat werken dan de plaatselijke gemeenschap. Op grond
van dezelfde doelmatigheidsredenen is het dikwijls van belang,
dat kleinere gemeenten besluiten tot gezamenlijke interlocale
uitvoering van het maatschappelijk werk.

F. VERSCHIL IN ORGANISATIE OP GROND VAN DE GEO-
GRAPHISCHE GROOTHEID WAARBINNEN MEN WERKT

We onderscheiden drie geographische gemeenschappen, n.1.
de nationale, de provinciale en de plaatselijke gemeenschap.
In de provinciale gemeenschap moet het accent van de organi-
satie worden gelegd enerzijds op het bevorderen en mogelijk
maken van een doelmatige uitvoering van het maatschappelijk
werk in de plaatselijke gemeenschappen en anderzijds op het
differentidren van initiatieven van de nationale gemeenschap.
In de nationale gemeenschap worde het accent gelegd op de
algemene leiding, het geven van richtlijnen ter bevordering
van het maatschappelijk werk en het scheppen van voorwaarden
om een verantwoorde uitvoering in de plaatselijke gemeenschap
mogelijk te maken. Op het nationale niveau staat men het
verste af van de bevolking.
De eigenlijke uitvoering van het maatschappelijk werk vindt
haar zwaartepunt in de plaatselijke gemeenschap. Hier staat
men het dichtst bij de bevolking, hier kan een vertrouwensbasis
worden gevonden en kan men het best op de hoogte zijn van
de concrete situatie. Bij de bespreking van de organisatie van
het maatschappelijk werk concentreren wij ons daarom op de
organisatie in de plaatselijke gemeenschap. De organisatie in
de provinciale en nationale gemeenschap wordt in meer alge-
mene zin behandeld.
Bij de organisatie in de plaatselijke gemeenschap moet een
onderscheid gemaakt worden tussen grootstad, stad en platte-
landsgemeente. Als grootsteden beschouwen wij Amsterdam,
Rotterdam en's-Gravenhage. Zij zijn van een dusdanige omvang,
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dat wij deze als provinciale grootheden beschouwen. Binnen
deze steden kan de organisatie in wijken worden doorgevoerd,
die dan te beschouwen is in het raam van de organisatie die wij
met betrekking tot de plaatselijke gemeenschap behandelen.
Bij de beschrijving van de plaatselijke organisatie van het
maatschappelijk werk hebben wij een stad voor ogen van
ongeveer 100.000 zielen. 1)  Aan het verschil in organisatie
in de stad en op het platteland is slechts zijdelings aandacht
geschonken door opmerkingen daaromtrent in de tekst. Dit
neemt niet weg, dat er tussen het karakter van het maatschap-
pelijk werk in de grootstad, de stad en het platteland een
aanmerkelijk onderscheid bestaat. Deze karakterverschillen zijn
van groot belang, omdat zij van beslissende betekenis kunnen
zijn voor de mogelijkheid plaatselijk centra van maatschappelijk
werk op basis van de levensbeschouwing tot stand te brengen.

Een plaats van 10.000 zielen, waar 8% Nederlands Hervormden
wonen, kan op zich voor deze Nederlands Hervormden geen
doelmatig maatschappelijk werk op basis van de levensbeschou-

wing tot stand brengen. Samenwerking zal moeten worden
gezocht met andere Hervormde groeperingen in de omgeving.
Het organisatieprobleem krijgt weer een ander karakter, indien
in het ene geval tegenover de 8% Hervormden 92% Katho-
lieken staan,  en  in het andere geval 10% Katholieken,  20%
Humanisten   en   62%   van de rest-organen. Spediaal   op   het
platteland leidt dit tot grote organisatorische moeilijkheden. 2)
Ondanks het belang van deze kwestie kunnen wij hieraan in het
bestek van deze studie geen verdere aandacht schenken. Men
zal de problemen van geval tot geval en van gemeenschap tot
gemeenschap moeten zien op te lossen.

G. DE HUIDIGE ORGANISATIE VAN PARTICULIER INITIATIEF
EN OVERHEID

De bestaande organisatie van het particulier initiatief en van
de overheid is niet in alle opzichten doelmatig. Speciaal bo het

1)  Wtl nemen hierbtl aan, dat er vier verschillende groepen van 25.000
zielen   zijn. De beschouwingen    over het plaatselijk Centrum     ( zie    biz.
151) ztin dan ook afgestemd op een aantal van ongeveer 25.000 zielen.
die dezelfde levensbescliouwing zon toegedaan.

2)  Aan de organisatie van het maatschappelok werk op het platteland
is aandacht gewild in de publicatie van Mej. J. Boer, Mej. M. Kamp-
huis  en  Mej.  Mr.  A.  C. C. Nijhoff: „Maatschappelijk  werk  op  het
platteland" 1949.
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particulier initiatief    is de situatie onoverzichtelijk;    in    het
algemeen is er gebrek aan samenwerking. Van een streven naar

een geheel van het maatschappelijk werk zijn echter de eerste
aanzetten te vinden. Denken we aan de reorganisatie-plannen
met het oog op de arbeid van de Diakonie6n en aan de Katho-
lieke ideean over sociaal-caritatieve centra, die in een aantal

gevallen reeds in practijk zijn omgezet. Wij zullen aan de be-
'staande toestand en de optredende tendenties bij onze be-
schrijving geen verdere aandacht schenken.
Ook de organisatie van de overheid is niet altijd doelmatig.
Dit is te ernstiger, aangezien de overheid tot taak heeft richt-
lijnen te ontwerpen, plannen op te stellen en de co8rdinatie van
alle activiteiten van het particulier initiatief mede tot stand
te brengen. Hoe kan het particulier initiatief voldoende ver-
trouwen verkrijgen in de overheid in een zodanige mate, dat
het de richtlijnen van deze overheid aanvaardt, indien deze
overheid zelf in de practijk herhaaldelijk blijk geeft van ondoel-

matigheid van haar eigen organisatie ? Het gezag  van  de  over-
heid wordt aangetast, wanneer haar eigen organen in de
plaatselijke gemeenschappen elkaar blijken te beconcurreren en
soms zelfs te bestrijden.
De overheidsorganisatie zal in de eerste plaats aandacht moeten
schenken aan een doelmatige taakverdeling tussen de rijks-
overheid, de provinciale en de gemeentelijke overheid. Het moet

uitgesloten zijn, dat het beleid van deze drie instanties ten op-
zichte van het particulier initiatief niet met elkaar in overeen-

stemming is, d.w.z. niet op elkaar aansluit. Indien de Stichting
Maatschappelijk Werk ten Plattelande als rijksinstelling de
provinciale en zelfs de gemeentelijke planning doorbreekt om
een eigen planning aan het particulier initiatief voor te stellen,
dan is dit ondoelmatig.
Op het nationale zowel als op het provinciale en het plaatselijke
niveau zal de overheid, die voor dat niveau verantwoordeltik is,
ervoor moeten zorg dragen, dat het beleid ten opzichte van het
maatschappelijk werk als 66n geheel is te beschouwen en 66n en
hetzelfde doel nastreeft. Hieraan wordt in de praktijk niet altijd
voldaan. Op het niveau van de Rijksoverheid is er een veelheid
van ministeries die zich met het maatschappelijk werk inlaten.
Het Ministerie van Sociale Zaken en dat van Binnenlandse
Zaken hebben een belangrijk stuk van het maatschappelijk werk
onder zich. Het Ministerie van Onderwijs is verantwoordelijk
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voor de opleiding en scholing, terwijl het ook zorg draagt voor
bemoeiingen met de massa-jeugd en onderbrenging van sociaal-
labielen in kampen. Het Ministerie van Justitie heeft bemoei-
ingen met kinderbescherming, reclassering, sociale zorg voor
gedetineerden en gevangenen, en heeft een stuk van de ver-
antwoordelijkheid voor de a-socialen. De Ministeries van Oorlog
en van Marine hebben speciale sociale diensten voor de mili-
tairen en hun gezinnen. Het Ministerie voor Uniezaken en Over-
zeese Rijksdelen kent een eigen tak van sociale zorg voor
families uit Indonesi6 en de West. Tot voor kort vormde
Landbouw het zevende ministerie in deze rij. 1) Als men hierbij
bedenkt, dat de meeste van deze departementen buitendiensten
hebben in de provincies, dan zal het niet verwonderen, dat de
functionarissen van deze buitendiensten niet altijd een eenheid
van handelen ten toon spreiden. Zou de overheid op nationaal
niveau zich beperken tot het geven van richtlijnen en het moge-
lijk maken van de arbeid  (wat een uiterst omvangrijke taak is),
dan zou het gevaar van optredende tegenstellingen geringer zijn.
De overheid moet zich consequent erop richten naar buiten de
eigen activiteiten zoveel mogelijk als een geheel te doen optre-
den. Met coBrdinatie alleen zal vermoedelijk niet kunnen worden
volstaan. Men zal, waar dit mogelijk is, ook een concentratie
van functies moeten doorvoeren. Daarom is het naar onze
mening van belang te streven naar onderbrenging van de be-
moeiingen met het maatschappelijk werk in Oon ministerie. 2)

§ 2. Organisatie op het niveau van de plaatselijke
gemeenschap

Wij zullen achtereenvolgens bespreken het Centrum van het
MaatschappeZijk Werk, dat het geheel is van het maatschap-
pelijk  werk op basis  van de levensbeschouwing;   de  Raad   voor
Maatachappelijk Werk, die het gemeenschapsorgaan is, dat
de samenwerking tussen de centra van de levensbeschouwingen
tot stand brengt; de Raad voor de WeZvaartazorg, die een geheel

1)  Vgl. Mr. J. van Doorn „Sociale Bustand", biz.16.
2) De instelling van een interdepartementale co6rdinatiecommissie is

o.i. geen afdoend middel om de noodzakellike eenheid te verkrogen.
Voorts merken wij op, dat hetgeen hier werd vastgesteld als „richtlon"voor de Rijksoverheid, evenzeer geldt voor de Provinciale en Plaatse-
loke Overheid.
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formeert in de activiteiten van het maatschappelijk werk en de
welvaartszorg, afgestemd op groepen en op de gemeenschap. 1)

A.  CENTRUM VAN HET MAATSCHAPPELIJK WERK

1. Inleiding
Het Centrum van het Maatschappelijk Werk moet het geheel
tot stand brengen van alle activiteiten op basis van de levens-
beschouwing. Daaraan zullen door organisatie verbonden
moeten worden de activiteiten van bedrijven, arbeidsbureau,
volkscredietwezen, woningbouwinstanties, onderwijs, enz., voor-
zover deze instanties bemoeiingen hebben met individuen in
maatschappelijke nood, die door de organen van het Centrum
van het Maatschappelijk Werk op basis van de levensbeschou-
wing worden behandeld. In het Centrum dient ook de functionele
samenwerking met de gezondheidszorg, alsmede met de zielzorg
tot stand te worden gebracht Het Centrum van het Maatschap-
pelijk Werk kan de eenheid van de arbeid op basis van de
levensbeschouwing uiteraard slechts realiseren, indien alle uit-
voerende organen van het maatschappelijk werk, die in het
Centrum thuis horen, willen samenwerken en waar nodig bereid
zijn tot concentratie van functies.
Alvorens de organisatie-kwestie nader te bespreken, willen wij
vaststellen, dat we voor deze beschouwingen in belangrijke
mate hebben geput uit een rapport over „Classification of
positions in voluntary  case work agencies" 2). Dit rapport
geeft een beschrijving van een organisatie, waardoor een
eenheid van het maatschappeRjk werk in de Verenigde Staten
tot stand is gebracht. Door het verschil in sociologische struc-
tuur is de inhoud van dit rapport niet zonder meer toepasselijk
op de situatie in ons land. Van belang is hier te vermelden, dat
in het rapport ernstig aandacht wordt geschonken aan de
inschakeling van vrijwilligers, waaromtrent men stelt:   The
necessity to recruit and use partZy trained and untrained wor-
kers in greater numbers because the war has served to point
up the fact that sociaZ work has always had to draw Zarge

t)  Het organisatie-beeld dat wij thans gaan beschroven is in het Aan-
hangsel op blz. 204 schematisch voorgesteld.

1) Zie „Classification of positions in voluntary case work agencies",
uitgave van de Social Case Work Council of the National Welfare
Assembly, New York Januari 1946.
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numbers of its personaZ from this group. Uit dit Amerikaanse
rapport 1) blijkt,   dat  het tot stand brengen   van   een   een-
heid vergemakkelijkt wordt door de verschillende onderdelen
van het maatschappelijk werk niet als zelfstandige instituten
te organiseren. Dit is een uiterste, tegengesteld aan het uiterste,
dat hier in Nederland vrij algemeen bestaat. In ons land
worden de meeste vormen van maatschappelijk werk uitgevoerd
door volledig zelfstandige organen, met volledige eigen appa-
raten.
Bij het tot stand brengen van het geheel worden, zoals wij reeds
hiervoor opmerkten, de coBrdinatie en de samenwerking be-
moeilijkt doordat men dikwijls het streven in die richting,
vooral het streven naar concentratie van functies, beschouwt
als een aanslag   op de eigen zelfstandigheid. Nogmaals:   vol-
ledige zelfstandigheid bij de uitvoering van het maatschappelijk
werk is ondoelmatig. De uitvoerende organen van het maat-
schappeUjk werk op basis van de Zevensbeschoutoing hebben
utiteindeZijk ane hetzelfde doel. Het eigen doel kan men het
beste bereiken, indien men zoveel mogelijk samenwerkt, zoveel
mogelijk gezamenlijk functies uitoefent, streeft naar de aan-
stelling van de meest deskundige krachten, ervaringen uit-'wisselt en door gezamenlijk optreden tracht een zo groot
mogelijk aandeel te verkrijgen in de welvaartsplanning, enz.
Daarom is het doelmatig een stuk van de zelfstandigheid prijs
te geven en een stuk van het eigen apparaat onder te brengen in
een gezamenlijk bureau, dat ten behoeve van alle organen func-
tioneert. Wij kiezen hiermede de middenweg, die ligt tussen
volledige zelfstandigheid der verschillende onderdelen van het
maatschappelijk werk enerzijds en ondergeschiktheid ander-
zilds. In onze opvatting dient gestreefd te worden naar behoud
van een zo groot mogeZ#ke mate van zeUstandigheid van de
onderdeZen, aZa verantwoord is ten opzichte van het geheeZ.
De vera.ntwoordelijkheid voor de uitvoering van het werk moet
bij de onderdelen blijven berusten. De verschillende organen
moeten steeds eigen initiatieven blijven ontwikkelen, eigen
maatregelen ontwerpen en naar een verdieping van het eigenwerk blijven streven. Dit heeft steeds een gezonde invloed op het
geheel. Zou men de onderdelen volledig ondergeschikt maken

1)  Het rapport werd opgesteld ter verkruging van een zekere uniformi-
teit in de begrippen en aanduidingen van het maatschappeltlk MerleHet is een studie, die ook in Nederland dringend nodig is.
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aan het geheel, dan bestaat het gevaar, dat het Centrum ver-
ambtelijkt en de activiteit van de onderdelen inschrompelt. In
plaats van een stimulerende, voorlichtende, opvoedende invloed
zou het Centrum dan een sterk remmende invloed hebben op
de activiteit van de organen.
Zou organisatie leiden tot nivellering en vervlakking, tot
geringere spontaniteit en minder een uiting worden van de
persoonlijke liefde, dan is dit niet doelmatig te noemen. Wij
stellen dan  ook als conclusie:  Bij  het tot stand brengen  van  een
geheel van het maatschappelijk werk op basis van de levens-
beschouwing moet uit doelmatigheidsoverwegingen aan de ver-
achillende organisaties van het maatschappeZijk werk een zo
groot mogeZiike mate van zeUstandigheid worden gelaten.

2.   Het voorberaidend maatschappelijk werk

Het voorbereidend maatschappelijk werk valt uiteen in voor-
bereiding tezamen met de andere vormen van welvaartszorg,
en eigen voorbereiding van het maatschappelijk werk. De taak
van voorbereiding tezamen met de welvaartszorg is een taak,
die naar onze mening volledig voor concentratie in aanmerking
komt. De organen van het maatschappelijk werk, die samen het
Centrum vormen, dragen aan het Centrum op deze taak te
verrichten ten behoeve van hun eigen arbeid. Het Centrum zal
hiertoe moeten beschikken over een eigen apparaat met een
deskundige kracht.
De eigen voorbereiding van het maatschappelijk werk bestaat
in het onderzoek naar de maatschappelijke werkelijkheid van
het individu, naar het bestaande maatschappelijk werk en naar
de methoden, terwijl tenslotte een plan voor de toekomst moet
worden opgesteld.

a.   Onderzoek naar de maatschappeRike werkewkheid van het
individu. - Dit onderzoek naar de maatschappelijke werkelijk-
heid van het individu is een functie, die eveneens voor concen-
tratie in aanmerking komt. 1) Ieder orgaan is niet in staat vol-
ledig deskundige onderzoekkrachten te werk te stellen. Wij
moeten ons bij iedere tewerkstelling van krachten baseren op het
reeds meer aangehaalde organisatieprincipe, dat de werkers en
werksters van het maatschappeltik werk uitsluitend dienen te

1)  Vgl. Hoofdstuk HI, § 4, blz. 130.
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werken ter uitoefening van taken, waarvoor zij geschikt zijn
en waarvoor zij zo nodig een speciale opleiding of scholing
hebben ontvangen. Als men krachten arbeid laat verrichten,
die boven hun capaciteiten uitgaat, of krachten werk laat
doen, dat kwalitatief ver beneden hun capaciteiten ligt, dan is
dit ondoelmatig. Dit wordt ook gesteld door Prof. Burns, waar
zij schrijft, dat men krachten zodanig moet te werk stellen 80
that we never use an expensively trained person for a job that
couM be adequateZy performed  by Zess fuZZy trained persons. 1)
Het apparaat van het Centrum zal ter uitoefening van deze
functie moeten beschikken over een eigen onderzoekdienst.
Deze moet zorg dragen voor een verantwoorde registratie, aan
de hand waarvan behandeling van de cliint kan plaats vinden
en waaruit enerzijds gegevens ter beschikking kunnen worden
gesteld voor het algemeen onderzoek naar de maatschappelijke
werkelijkheid en naar de methoden, en waaruit anderzijds ge-
gevens ter beschikking komen voor een uitwisseling van er-
varingen in het verband van het Centrum. Het onderzoek komt
hierdoor niet alleen ten goede aan het betreffende individu in
maatschappelijke nood, doch tegelijkertijd ook aan andere
individuen, die in de plaatselijke gemeenschap in nood verkeren.
De organen van het maatschappelijk werk, die in het Centrum
samenwerken, zullen in het bureau van het Centrum ook het
knooppunt moeten vinden voor de uitwisseling van de ge-
gevens over de sociale dimensie van de individuen ten behoeve
van de gezondheidszorg, van de zielzorg en ten behoeve van
die maatschappelijke organen, die voor de bereiking van het
eigen doel het sociale gegeven van het individu moeten kennen.
Bij het verkrijgen van de noodzakelijke gegevens dient het
maatschappelijk werk zich niet alleen te baseren op de resul-
taten van het werk van de eigen onderzoekdienst. Men zal
ervoor moeten zorg dragen, dat men in het Centrum ook de
gegevens verkrijgt van alle instanties, die met het betreffende
individu in nood contacten hebben, zoals ondenvijspersoneel,
fabrieksdirecties, medici en verpleegsters, zielzorgers, gemeen-
telijke ambtenaren, enz. Voorts zal het Centrum ook de moge-
lijkheid moeten openen, dat de bevolking op een centraal punt
gevallen van maatschappelijke nood ter kennis kan brengen.
De actieve inschakeling van de bevolking is van groot belang.
1)  Prof. E. M. Burns: „How much social welfare can America afford?"

Bulletin of the New York School of Social Work, 1949, biz. 15.
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Men kan dit bevorderen door de vrijwilligers van het maat-
schappelijk werk enige scholing te geven ter opsporing van
maatschappelijke nood. Na langere tijd moeten de vrijwilligers
spontaan in hun eigen omgeving, in hun buurt, in hun werk-
milieu trachten maatschappelijke noden te voorkomen. Deze
actieve inschakeling van de bevolking veronderstelt het in-
schakelen van zoveel mogelijk vrijwilligers, die uit het motief
van de caritas arbeid verrichten. Hierdoor kan men bij brede
lagen van de bevolking een instelling aankweken, die een be-
langrijke factor is voor het ontstaan van een gezondere levens-
houding en een gezonde geest in de gemeenschap. 1)

b. Onderzoek naar het bestaande maatschappelijk werk. -
Deze functie dient eveneens door het Centrum te worden uit-
geoefend ten behoeve van de organen, die de uitvoering van het
werk behartigen. Dit onderzoek stelt de verschillende organen
in staat volledig op de hoogte te zijn van de mogelijkheden, die
de verschillende organen van maatschappelijk werk bieden
voor de behandeling van cli6nten. De leemten die bestaan, de
verbeteringen en hervormingen die moeten worden aange-
bracht, kunnen in teamverband met elkaar worden besproken.

c. Onderzoek naar de methoden. - Dit onderzoek valt uiteen
enerzijds in een oriantatie ten aanzien van de methoden die
op dat moment worden toegepast en bestudering van deze
methoden, en anderzijds in een wetenschappelijk onderzoek,
gepaard gaande met experimenten, ter bepaling van de meest
doelmatige methoden. Alleen de functies van de eerste groep
kunnen in de plaatselijke gemeenschap worden verricht Het
Centrum vervulle deze functies in overleg met de organen op
de verschillende werkterreinen. Het vervult derhalve de rol van
studie-orgaan, waarbij het zich voortdurend op de hoogte moet
stellen van de resultaten van de overeenkomstige studie in
andere centra. Tot de hier bedoelde functies van het Centrum
kan ook gerekend worden de taak om, eventueel door het be-
schikbaar stellen van een deskundige kracht van het Centrum,
te bevorderen, dat het onderzoek naar de methoden, dat de
uitvoerende organen van het algemeen, ged6tailleerd en gespe-
cialiseerd maatschappelijk werk moeten instellen, speciaal ten
behoeve van het eigen werk, zo doelmatig mogelijk geschiedt
Voor het onderzoek naar de methoden dienen deze organen
1)   Vgl. hoofdstuk I, § 2, blz. 13.

155



tevens een voortdurend contact te hebben met de eigen top-
leidingen op provinciaal en nationaal niveau en met de Diensten
die aan deze topleidingen verbonden zijn voor het onderzoek
naar de methoden.
De gegevens van het onderzoek naar de methoden moeten,
evenals de gegevens van de andere onderzoekingen, worden
uitgewisseld met de Plaatselijke Raad voor Maatschappelijk
Werk. Wij beklemtonen dit speciaal ten opzichte van de me-
thoden, omdat het ondoelmatig zou zijn, indien belangrijke
methoden, toegepast door een orgaan van een bepaalde con-
fessie, door gebrek aan samenwerking niet ter kennis zouden
komen van de gehele gemeenschap.

d.    De pZanning. - Het Centrum van het Maatschappelijk Werk
moet een dusdanige samenwerking van de organen van het
maatschappelijk werk realiseren, dat Oon geheel wordt tot stand
gebracht. Zoals wij stelden, moeten de afzonderlijke organen
uit overwegingen van doelmatigheid de beschreven onderzoek-
functies concentreren. Daaruit volgt, dat het opstellen van
een plan van uitvoering van maatschappelijk werk voor de
toekomst in het Centrum moet plaats vinden. Elk orgaan moet
bij de opstelling van dit plan worden betrokken. Vooral bij
de planning treedt scherp aan het licht, dat de organisaties
bereid moeten zijn volledig samen te werken en desnoods een
stuk van hun zelfstandigheid op te offeren, indien het belang
van het geheel dit vraagt. Zonder een volledige samenwerking
kan de planning, die wellicht het essentieelste onderdeel is van
een doelmatige organisatie, niet slagen.
De planning immers betekent altijd een beperking van de vrij-
heid van de organen in het Centrum om onafhankelijk van
anderen te beslissen over de uitvoering van het eigen pro-
gramma. Het eigen programma moet noodzakelijk worden af-
gestemd op de activiteiten van de andere organen. Indien deze
co6rdinatie niet zou plaats vinden, zou de eigen activiteit met
aanwending van dezelfde hoeveelheid arbeidskracht en finan-
cian minder effect sorteren. Bij het achterwege laten van coar-
dinatie zouden tevens overlapping en doublures niet kunnen
worden vermeden.
De planning wordt beinvloed door de nationale en provincialeplanning, terwijl de planning van het maatschappelijk werk op
zich weer sterk afhankelijk is van de welvaartsplanning. De
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welvaartsplanning vindt plaats in de Raad voor de Welvaarts-
zorg, de planning voor het maatschappelijk werk in de Raad
voor Maatschappelijk Werk. In het Centrum van het Maat-
schappelijk Werk krijgt de planning haar concreetste vorm.
Het accent komt te liggen bij de vaststelling van de prioriteit,
van de urgentie. Welke plannen hebben de voorkeur? In welke
volgorde moeten zij worden uitgevoerd ?   In het Centrum   zal
in gezamenlijk overleg beslist moeten worden over de vraag,
aan welke projecten in de verschillende tijdsperioden de voor-
naamste aandacht moet worden geschonken.
De vaststelling van prioriteiten zal vooral in het begin grote
moeilijkheden opleveren, doch zij is dermate belangrijk, dat zij,
ondanks deze moeilijkheden, niet achterwege kan blijven. Ter
ondersteuning van onze mening over de noodzakelijkheid van
de vaststelling van prioriteiten geven we enige uitlatingen van
Prof.  Burns:  Once we grasp the essentiaZ truth  in  the  concept
of the Zimited size of the national income and the restdting
fact that social welfare expenditures must compete with an
other possibZe end products and claims upon personal income,
we can see that stateamanship requires us alao to have our
own  scaZe  of  priorities......  It  may  be  objected  I am adopting
a defeatist attitude even to suggest that we shaZZ not in any
year   get   aU   that   we   demand.....   I   do   not   aee   how   we   Can
remain indifferent to the possibility that some part of
what is given is utilized for submarginaZ objectives. We have, I
insist, a responsibi ity to indicate priorities on the basis of our
special knowledge of outstanding sociaZ needs. 1)
Moet het Centrum voor de doorvoering van de planning de
verantwoordelijkheid dragen, zulks is alleen mogelijk, indien
het Centrum in alle opzichten een orgaan is vin de verschillende
organisaties. Het moet niet staan b6ven de organisaties. Om
deze reden dienen in het bestuur van het Centrum alle organen
hun stem te kunnen laten gelden.
Zou men aan het Centrum de functie verbinden van gezamen-
lijke financiering van de organen, dan zou dit middel in het
uiterste geval gebruikt kunnen worden om de doorvoering van
de planning te bewerkstelligen. Gebruikmaking van dit middel
is slechts verantwoord, indien het welslagen van de planning
en de doorvoering ervan niet op een andere, meer geliigende
wijze zijn te bereiken.
1)   Prof. E. M. Burns, idem, blz. 16-17.
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3.  Het aZgemene leiding gevend maatschappeZijk werk
De taak van het geven van algemene leiding kan slechts
worden verricht door het Centrum als toporgaan. Voor de
vraag, of de algemene leiding zal worden aanvaard is hoofd-
zakelijk beslissend, of het bestuur van het Centrum over vol-
doende gezag beschikt. Veel hangt in dit opzicht af van het
bestuur van het Centrum zelf. De deskundigheid van de
krachten, die aan het Centrum verbonden zijn, is van groot
belang ter versteviging van het gezag van het bestuur. Ook het
geven van aanwijzingen, van richtlijnen, van deskundige voor-
lichting, het leiden van de teambesprekingen, het zijn alle
functies, die, wanneer zij doelmatig worden verricht, er toe
kunnen bijdragen, dat het Centrum over het noodzakelijk gezag
6n vertrouwen komt te beschikken.

4.   Het uitvoerend maatschappel#k werk
Zoals we reeds eerder vaststelden, moeten de functies van
voorbereiding, algemene leiding en uitvoering op elkaar in-
grijpen en in elkaar vervloeien. Dit kan alleen worden bereikt,
indien het Centrum op doelmatige wijze is georganiseerd. Bij de
uitvoering komen we op het terrein, dat practisch geheel wordt
bestreken door de verschillende organisaties. De activiteiten
van het Centrum en van de verschillende organisaties moeten
daarom in elkaar ingrijpen en volledig op elkaar zijn afgestemd.

Op deze plaats willen wij nader ingaan op de technische organi-
satie en de bestuuravorm van het Centrum. Het bestuur van het
Centrum wordt samengesteld door de besturen van de ver-
schillende organisaties. Het bestuur bepaalt, welke taken zullen
worden verricht en welke werkwijzen moeten worden gekozen.
Het bestuur kan zich doen aanvullen door personen, die niet een
bepaalde organisatie vertegenwoordigen. Voor de verschillende
onderdelen van maatschappelijk werk worden door het bestuur
werkgroepen geformeerd. De werkgroepen worden bestuurd
door eigen colleges, die zijn samengesteld uit afgevaardigden
van de organisaties, die op dat bepaalde terrein van maat-
schappelijk werk werkzaam zijn. De werkgroepen baseren zich
bo hun werkzaamheid op de apparaten van de organisaties
die in het bestuur zijn vertegenwoordigd, terwijl, waar dit
mogelijk is, gestreefd wordt naar concentratie van functies.
Het bestuur van het Centrum neme op de allereerste plaats de
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verantwoordelijkheid op zich voor de werkzaamheden van het
Centrum op het terrein van voorbereiding en algemene leiding.
Deze taak van voorbereiding en algemene leiding veronderstelt
reeds een voortdurende uitwisseling van ervaringen en gegevens
van de verschillende instanties van het uitvoerend maatschap-
pelijk werk. Hier moet men het overzicht krijgen over de
methoden die kunnen worden toegepast en over de krachten,
die bij de verschillende organisaties beschikbaar zijn. Ten be-
hoeve van het uitvoerend maatschappelijk werk zal het Centrum
moeten zorgdragen voor een deskundige voorUchting over de
inzichten op het terrein van het maatschappelijk werk, over
de elders toegepaste methoden, over de veranderingen in de
maatschappelijke werkelijkheid in het algemeen, over de mo-
gelijkheden van de welvaartszorg, afgestemd op de gemeenschap
of op groepen, over de techniek van het rapporten maken, over
de mogelijkheden om financi6n ter beschikking te krijgen, enz.
Deze voorlichting moet beschouwd worden als een service, die
door het Centrum aan de uitvoerende organen wordt verstrekt.
Het Centrum moet de bron zijn, waaruit alle technische kennis
die nodig is, kan worden geput.
De taak van het Centrum ten opzichte van het uitvoerend
maatschappelijk werk zal vooral neerkomen op het organiseren
van teambesprekingen, om daardoor een systematische samen-
werking tot stand te brengen. Bij de teambesprekingen moet
men behalve de organisaties, die in het Centrum samenwerken,
ook betrekken de instituten van onderwijs, het maatschappelijk
werk van ondernemingen, arbeidsbureaux, volkscredietinstel-
lingen, woninginspectie, woningbouwinstanties, enz. Ook de ge-
zondheidszorg moet, waar dit noodzakelijk is, in de team-
besprekingen worden betrokken. Door deze inschakeling van
instanties, die buiten het Centrum staan, stelt men deze insti-
tuten in staat direct aan te sluiten op de arbeid van de organi-
saties van het maatschappelijk werk. Verloopt deze inschake-
ling gunstig, dan zullen de organen, die het maatschappelijk
werk als technisch hulpmiddel gebruiken voor het eigen doel,
bereid gevonden kiinnen worden geen eigen apparaten voor
maatschappelijk werk in het leven te roepen. Men zal dan zoveel
mogelijk gebruik gaan maken van de apparatuur van het be-
staande maatschappelijk werk, dat in het Centrum is samen-
gebracht.
De teambesprekingen hebben ook het voordeel, dat men voor-
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komen kan, dat in vergaderingen langdurige besprekingen
worden gevoerd, waarbij men langs elkaar heen praat. Door de
teambesprekingen komt men op de hoogte van elkanders werk,
leert men de beperktheid van het eigen werk kennen en ziet
men ook de mogelijkheden, die andere vormen van maatschap-
pelijk werk bieden. Het wordt tijd, dat het maatschappelijk
werk het stadium van de Babylonische spraakverwarring te
boven komt!
Ook Prof. Burns doelt op de oneconomische aanwending van
arbeidskracht door teveel te vergaderen zonder dat allen
precies voor ogen hebben, wat men wil bereiken. Zij stelt te
dien  aanzien:   Have  we ever compared   the   time  we  spend   in
committees and conferences, both formal and informal, with
the time we actuaZZy spend on direct service to cUents, on doing
the job we are paid to doy 1)
Uit onze eigen practijk willen wij ter illustratie vermelden,
dat in 1947 dagenlang besprekingen zijn gevoerd over hetprobleem van de a-socialiteit met deskundigen van de geeste-
lijke volksgezondheid, de sociale jeugdzorg, de sociale gezins-
zorg, de kinderbescherming, het wijkhuisjeswerk, enz. Steeds
werd er langs elkaar heen gepraat. Men wilde elkaar niet
verstaan en ging elkaar te lijf wegens het gebruik van be-
grippen, die de ene anders interpreteerde dan de andere. Bij
het begin van de besprekingen bleek iedere deskundige te lijden
aan het euvel, dat hij het eigen werkterre'in overschatte en dat
van de anderen onderschatte. Op een gegeven moment bleek
de knoop niet meer te ontwarren. Men besloot toen enige tijd
ernstig te trachten bij de behandeling van cliEnten elkander
te raadplegen en zoveel mogelijk samen te werken. Van deze tijd
af dateren de teambesprekingen onder leiding van een Centrum,
welke uiteindelijk er toe hebben geleid, dat elke deskundige de
relativiteit van de eigen arbeid beseft en weet, dat hij in be-
paalde omstandigheden een beroep moet doen op andere
deskundigen. Arbeid, die tot dan toe steeds ondoelmatig bleef,
werd door de teambesprekingen doelmatig. Belangrijk was het
ook, dat allen van elkaar hebben geleerd;   men wist voortaan,
dat ook anderen hopeloze clianten hebben, doch nu staarde men
zich niet langer erop blind. Moge hiermee de uitzonderlijke
betekenis van de teambesprekingen voldoende zijn toegelicht.
De samenstelling van het team zal regelmatig moeten wisselen
t)  Prof. E. M. Burns, idem, biz. 15.
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naarmate men te maken heeft met een ander type van maat-
schappelijke noden. Aan de hand van de teambesprekingen
moet het Centrum, in overleg met de verschillende werkgroepen,
in staat zijn een arbeidsverdeling op te zetten. Deze arbeids-
verdeling zal erop neer komen, dat men in concrete gevallen
afspraken maakt ten opzichte van indeling van werkterreinen,
uitvoering van taken door die en die krachten, enz Het weI-
slagen van deze arbeidsverdeling is voornamelijk afhankelijk
van het wederzijds vertrouwen.
Het Centrum zal moeten beschikken over een eigen apparaat.
Aan het hoofd van het apparaat staat een directeur. Hij zal
over bijzondere kwaliteiten moeten beschikken. Enerzijds moet
hij een organisator zijn en een persoon, die in grote lijnen
denkt, een persoon, die ook representatief kan optreden en zijn
rol kan spelen in de Raad voor Maatschappelijk Werk en
de   Raad   voor de Welvaartszorg; anderzijds    zal   hij   een   per-
soon moeten zijn, die zeer deskundig is op het gehele terrein
van het maatschappelijk werk, zowel op het terrein van het
voorbereidend en algemene leiding gevend maatschappelijk
werk als op het terrein van het uitvoerend maatschappelijk
werk. De functie van directeur is dermate omvangrijk en vergt
veelal zoveel tijd, dat 66n persoon dikwijls niet in staat is deze
functie te verrichten. Bovendien zullen niet velen over al deze
kwaliteiten beschikken. Vandaar, dat men in Amerika het
systeem heeft geintroduceerd, dat een supervisor leiding geeft
aan het dagelijks uitvoerend maatschappelijk werk door het
leiding geven aan de teambesprekingen, het bespreken van de
rapporten, het adviseren over de therapeutische behandeling,
enz. 1)

Het apparaat van de directeur en zijn supervisor(s) zal een
bureau moeten zijn met een eigen onderzoekdienst. Voorts moet
de mogelijkheid worden opengesteld in het bureau de werkzaam-
heden te organiseren, die voortvloeien uit de colicentratie van
functies van de verschillende organen van het uitvoerend maat-
schappelijk werk. De directeur van het Centrunt is de centrale
figuur van het werk. Hij zal de contacten moeten leggen, h# zal
vooral ook moeten trachten een goede geest te kweken en aan
de organisatie van het Centrum een zodanige bezieling te geven,

1) Vgl. Mr. J. F. de Jongh: „De scholing voor het Amerikaanse
case work", Ttidschrift voor Maatschappeltik Werk, 20 Jan. 150, blz.
18-19.
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dat het maatschappelijk werk op basis van de levensbeschou-
wing als een levend geheel gaat functioneren. Werkt het
Centrum op de juiste wijze, dan zullen de organen, die het maat-
schappelijk werk uitvoeren, steeds meer ervan overtuigd raken,dat zij het Centrum niet kunnen missen, dat zij zonder mede-
werking en voorlichting van het gezamenlijk apparaat van hetCentrum niet in staat zijn het maatschappelijk werk op doel-
matige wijze uit te voeren.
Tenslotte willen wij in het kort nog aandacht wijden aan de
wenselijkheid het z.g. algemeen maatschappelijk werk te doenuitvoeren in het verband van het Centrum, omdat het algemeen
maatschappelijk werk in zeer nauw verband staat met de al-
gemene arbeid van het Centrum. In dat geval zou het van
belang zijn voor deze activiteiten werkgroepen te formeren.
Wij denken hier o.a. aan het instellen door het Centrum van eeninformatie- en bemiddelingsbureau, alsmede van een sociaal
adviesbureau voor de bevolking. Ook de Sociale Gezinszorg zouin dit licht kunnen worden georganiseerd.
Is hiermede een overzicht gegeven van de werkwijze van hetCentrum mede ten opzichte van het uitvoerend maatschappelijk
werk, dit overzicht zou onvolledig zijn, indien wij niet zouden
nagaan in hoeverre verschillende functies van de uitvoerende
organen nog voor concentratie in aanmerking komen en in
het verband van het Centrum gezamenlijk zouden kunnen
worden uitgeoefend. Wij denken hierbij speciaal aan onder-
werpen als het geven van algemene leiding aan besturen van
organisaties, het voeren van algemene propaganda en het geven
van voorlichting, het verzorgen van de financiering, het aan-trekken van vrijwilligers en de aanstelling van beroepskrachten,
het tewerkstellen van studenten  van de universiteit (en)   en  van
leerlingen van scholen en gezamenlijke administratie. In de hier
gegeven volgorde zullen wij de mogelijkheid en wenselijkheid
van concentratie op deze punten bespreken.

a. AZgemene Zeiding aan besturen van organisaties. -- De
organen van het maatschappelijk werk staan onder leiding vanbesturen. De bestuursleden worden als regel gerecruteerd uitvrijwilligers. De inschakeling van vrijwilligers ook voor het
geven van leiding aan het practische werk is van grote maat-schappelijke waarde, mits de op deze wijze samengestelde be-
sturen hun leiding ook effectief maken. Dit kan alleen worden
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bereikt, als de besturen de noodzakelijke deskundigheid be-
zitten. Indien zij deze deskundigheid niet bezitten, ontstaat de
merkwaardige figuur, dat de besturen practisch leiding ont-
vangen van de beroepskrachten die in hun dienst staan. Wij
moeten durven toegeven, dat deze situatie bij vele organen van
maatschappelijk werk in ons land bestaat. Ook de Jongh doelt
op de ondeskundigheid van meerdere besturen, als hij conclu-
deert, dat vele mensen taken op hun schouders gelegd laijgen,
waarvoor   zij niet geschikt zijn, waarbij hij opmerkt:   Zijn   de
beaturen hier niet vaak meer achtddig dan de naievelingen, die
een onmogezijke taak op zich nemen in aUe onschuM F Wie zo
maatschappelijk toerk doet of kzat doen, maakt zich schuZdig
aan een gebrek aan respect voor de mensen, die h# meent te
dienen. 1)  In de gebrekkige deskundigheid van de besturen kan
alleen verbetering worden gebracht door voorlichting en
scholing. Deze voorlichting en scholing van de besturen, welke
hen uiteindelijk in staat stellen werkelijke leiding te geven aan
hen die in hun dienst staan, kunnen slechts worden verzorgd
door een Centrum van Maatschappelijk Werk, dat daarvoor
deskundigen samenbrengt. Ook het onderling contact van de
bestuursleden van de verschillende organisaties is zeer belang-
rijk. In vele gevallen zullen deze voorlichting en scholing van de
besturen niet voldoende effectief kunnen plaats vinden op het
niveau van de plaatselijke gemeenschap. In die gevallen be-
schouwe het Provinciaal Centrum het als zijn taak deze voor-
lichting en scholing ter hand te nemen. Op deze wijze wordt
het personeel van de verschillende organen ontlast van een taak
van opvoeding van het eigen bestuur, welke taak altijd tot de
onmogelijkheden behoort, omdat men mensen zou moeten gaan
opvoeden teneinde hen in staat te stellen, aan diegenen die hen
opvoeden, leiding te geven. De opvoeding van de besturen is
ook hierom van belang, omdat zij tot gevolg zal hebben, dat er
een groter kader komt, dat aan een gezonde ontwikkeling van
het maatschappelijk werk leiding kan geven.

b. Algemene propaganda en voorUchting aan de bevolking. -
Deze functie kan doelmatiger worden verricht door het Cen-
trum dan door ieder orgaan afzonderlijk. Propaganda en voor-

1)       Mr.  J.  F. de Jongh: „Nieuwe aspecten  van het maatschappelijk werk",
Tijdschrift voor Maatschappelok Werk, 21 Nov. 1949, biz. 365.
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lichting vragen een bepaalde techniek om de mensen op de
psychologisch juiste wijze te benaderen. Veel arbeid van het
maatschappelijk werk in ons land is onbekend, omdat de be-
treffende organen de techniek van propaganda en voorlichting
niet meester zijn. In propaganda en voorlichting zijn de Neder-
landers in het algemeen toch al niet sterk. Bij de uitvoering
van het maatschappelijk werk heeft dit het ernstige gevolg,
dat het maatschappelijk werk daardoor niet tot gelding komt
in die mate, waarop het aanspraak zou kunnen maken, hetgeen
de arbeid ter bestrijding van de maatschappelijke noden be-
moeilijkt en belemmert. Denken we alleen maar aan de te
bescheiden plaats, die het maatschappelijk werk inneemt in de
welvaartszorg. Velen vragen zich toch al af, of het maatschap-
peRik werk wel nut heeft. Tenslotte hebben de gebrekkige
propaganda en voorlichting tot gevolg, dat de bevolking minder
geldmiddelen als vrijwillige bijdragen ter beschikking stelt dan
wenselok is. Om deze redenen achten wij het belangrijk, dat
de functie van propaganda en voorlichting wordt geconcen-
treerd en uitgevoerd door het Centrum. Uit dien hoofde zal
het moeten zorg dragen voor regelmatige krantenberichten,
voor aantrekkelijke publicaties, populaire speeches en duide-
lijke verslagen. De organen die in het Centrum samenwerken,
moeten daartoe hun gegevens aan het Centrum ter beschikking
stellen. Zou deze taak met de nodige ernst worden ter hand
genomen, dan zou men naar onze mening over enige jaren on-
getwijfeld in staat zijn een publicatie over de doelmatigheid
van het maatschappelijk werk het licht te doen zien, die ieder-
een de ogen opent omtrent de essentilile bijdrage van het maat-
schappelijk werk ter handhaving en bevordering van de maat-
schappelijke welvaart van de gemeenschap.

c.  Financiering. - De financiering van het werk is een pro-
bleem. VeIe besturen en uitvoerende krachten besteden het
grootste deel van hun t d aan het bijeengaren van geIdmiddelen.
Het is een dagelijks verschijnsel, dat personeel van organen van
het bestuur de opdracht krijgt voor het verkrijgen van geld-
middelen zorg te dragen. Dit betekent dan vaak, dat het perso-
neel het eigen salaris moet gaan inzamelen. Daardoor ontstaat
bij hen een gevoel van onzekerheid, hetgeen de kwaliteit van
de arbeidsprestaties benadeelt. Dikwijls wordt deze werkwijze
ook toegepast, omdat de besturen zelf niet capabel zijn om voor
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de financiering zorg te dragen, aangezien zij niet in d6tails op
de hoogte zijn van de arbeid en de strekking van de arbeid, die
het orgaan verricht.
Het kan zijn nut hebben op dit belangrijk punt een vergelijking
te trekken met de Verenigde Staten. Reeds spoedig is men daar,
door de nood gedwongen, overgegaan tot concentratie van de
functie van financiering· Een onderdeel van het „Centrum"
(Community chest) verzorgt de financiering. Meerdere Ameri-
kaanse .stemmen wijzen op de schaduwzijden daarvan. Het
schept de mogelijkheid van het uitoefenen van contr6le op de
doelmatige besteding van de gelden door de aangesloten organi-
saties. Dit zou een machtsmiddel in handen geven om een
bepaalde werkmethode af te dwingen en zon leiden tot een te
grote uniformering in de methoden, terwijl differentiatie bemoei-
lijkt wordt. Men zou het ook in de hand hebben organen, die
men uit een of ander oogpunt minder belangrijk acht, dood te
drukken. Uit een oogpunt van het verkrijgen van een doelmatige
„bewerking" van de bevolking heeft men de centrale financie-
ring voor de voeten geworpen, dat de vrijwillige giften uit de
lage inkomensklasse zijn vermeerderd, doch die uit de groep
van de hoge inkomens zijn verminderd. Hierdoor zouden de
totale inkomsten relatief verlaagd zijn, ofschoon het aantal
giften werd vergroot Voorts zou centrale financiering kapitaal-
vorming  door de afzonderlijke organen bemoeilijken. 1) Niette-
min hebben wij de indruk, dat de practijk in de Verenigde Staten
niet tot de conclusie mag leiden, dat de concentratie van de
functie van financiering niet doe]matig zou zijn- De bezwaren
ten opzichte van de contr6le door het Centrum kunnen hier te
lande van geringere afmeting zijn, omdat men uitgaat van for-
mering van Centra van het Maatschapelijk Werk per levens-
beschouwing. Het samenwerken van de organen per levens-
beschouwing toont reeds aan, dat er vertrouwen bestaat Voorts
heeft in het bestuur van het Centrum ieder orgaan stemrecht.
Gezamenlijk wordt beslist over het beleid.
Het bezwaar van de verlaging der inkomsten zal in ons land
een ander aspect hebben, omdat het hier weinig voorkomt, dat
enkele personen met buitengewoon hoge inkomens volledig een
orgaan van maatschappelijk werk financieren. Het tegengaan

1) Een beschrijving van deze argumenten kan men o.a. vinden in
Clarence King: „Organizing for Community Action", biz. 155-171.
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van onredelijk grote kapitaalvorming lijkt ons een voordeel,
omdat het verschijnsel, dat bepaalde instituten voortdurend
streven naar uitbreiding van hun kapitaal, terwijl andere over
geen eigen middelen beschikken, naar onze mening niet als
verantwoord kan worden beschouwd. Tenslotte memoreren de
Amerikanen nog het verschijnsel, dat „joint-financing" ertoe
heeft geleid, dat vele bestuursleden van de afzonderlijke or-
ganen minder interesse hebben in de financiering. Dit lijkt ons
een voordeel, want deze bestuursleden krijgen dan tijd vrij Om
hun interesse te richten op de eigenlijke arbeid van het orgaan
en daaraan hun beste krachten te wijden.
Het zal in de practijk belangrijk zijn de functies van gezamen-
lijke planning en financiering van elkaar gescheiden te houden.
De planning is duidelijk een andersoortige functie dan de finan-
ciering. De planning hangt samen met de planning van het werk
in de Raad en met de Welvaartsplanning. Zij is m66r dan een
aangelegenheid, die de organen onderling betreft. De finan-
ciering daarentegen is een interne aangelegenheid. Duidelijk
dient echter het verband tussen planning en financiering in
het oog gehouden te worden, omdat de financiering een middel
kan zijn om de planning door te voeren. 1)

d.  Aantrekking en tewerkstelling van vrijwiNigers. - Het in-
schakelen van vrijwilligers voor de uitvoering van het maat-
schappelijk werk is noodzakelijk. De wijze van inschakeling van
vrijwilligers in de huidige practijk is niet altijd doelmatig,
omdat de verschillende organen de vrijwilligers aantrekken en
tewerkstellen, zonder zich eerst af te vragen, voor welke taken
de vrijwilliger geschikt is. Dit heeft er steeds toe geleid, dat
vrijwilligers taken krijgen opgedragen, die zij niet aan kunnen.
Zowel ten opzichte van de mens in nood als ten opzichte van
de vrijwilliger zelf is deze handelwijze ondoelmatig. Het leidt
tevens tot een geringere waardering voor het maatschappelijk
werk en een voortdurend teruglopen van het aantal vrijwilligers,
dat bereid is taken op zich te nemen. Om deze redenen moet de
concentratie van de functie van het aantrekken van vrijwilligers
als doelmatig worden beschouwd. Het is mogelijk, dat hierdoor
voor de aantrekking van vrijwilligers een grotere werfkracht
wordt verkregen. Deze werfkracht kan worden versterkt door

1)  Vgl. Clarence King, idem, blz. 168.
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het hameren op het motief van de naastenliefde. 1) Bovendien
is het ook mogelijk de selectie, de scholing en het toezicht
houden op de arbeid van deze vrijwilligers te laten geschieden
vanwege het Centrum.2)De vrijwilligers kunnen dan van het
Centrum uit ter beschikking worden gesteld van de verschil-
lende organen. Het contact van de vrijwilligers met het Centrum
dient zoveel mogelijk te worden gehandhaafd.

e.   Aanstelling en tewerksteZZing van beroepakrachten. - Naar
onze mening verdient het overweging de functie van aanstelling
van beroepskrachten tot op zekere hoogte te concentreren. Vele
organen staan herhaaldelijk voor het feit, dat zij beroeps-
krachten moeten aanstellen, terwijl zij zichzelf dikwijls niet
competent achten deze personen te beoordelen. Dit leidt dikwijls
tot aanstelling van personen, die eigenlijk niet op die plaats
thuis horen. Deze practijk maakt het verantwoord de aanstel-
ling van beroepskrachten, wat betreft hun selectie en be-
oordeling, in handen te leggen van het Centrum. Deze selectie
en beoordeling kunnen in de vorm van een advies worden voor-
gelegd aan het bestuur van het betreffende orgaan. Het be-
treffende orgaan of het Centrum zal meermalen ter voorlichting
hieromtrent een beroep moeten doen op het Provinciaal Cen-
trum of op de provinciale top van het orgaan van het maat-
schappelijk werk, dat de persoon aanstelt.
Het kan doelmatig zijn, dat het Centrum tot op zekere hoogte
ook bemoeiingen heeft bij de tewerkstelling. Algemeen blijkt
n.1. de behoefte te bestaan om aan de beroepskracht een in-
structie te geven. De beroepskracht „draagt" dikwijls in aan-
zienlijke mate de uitvoering van het werk. Om hem in staat
te stellen doelmatig te werken, is het van belang hem een in-
structie te geven, die telkens wordt aangevuld of zo nodig
gewijzigd. Voor het opstellen van de instructie is het gewenst,
dat men voortdurend op de hoogte is van de verschuivingen in

1)   Ook Prof. Burns wilist in haar „How much social welfare can America
afford ?"  op  biz.  15  op het belang van tewerkstelling van vruwilligers
en vraagt zich  af:  Do  we  make  a fun and  effective  Use  of auxiliary
personal or  volunteer  workers 1

2) De scholing zal in het algemeen moeten kunnen steunen op hetapparaat van de Scholen voor Maatschappeltik Werk (vgl. hoofdstuk
III,   biz. 125). Voorts  is  het van belang vast te stellen,   dat  in de kleinere
steden en op het platteland de taak van scholing van de vrtiwilligers
effectiever in regionaal verband kan plaats vinden dan in het verband
van de plaatseltike gemeenschap.
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de werkmethoden, in de inzichten in het werk, de situatie van
de maatschappelijke werkelijkheid, enz. De instructie wordt in
de vorm van een niet-bindend advies aan het bestuur van het
betreffende orgaan doorgegeven. Het Centrum dient er ten-
slotte toezicht op uit te oefenen, dat de verschillende beroeps-
krachten aan de gestelde kwaliteiten blijven voldoen.
Wanneer we te maken hebben met een Centrum op het platte-
land, dan zal het opstellen van de instructie veelal het best
kunnen geschieden door het Provinciaal Centrum, of de pro-
vinciale top van het orgaan, dat de kracht aanstelt. In het
algemeen moet het tenslotte van belang geacht worden de
beroepskrachten zo nu en dan in het verband van het Provinci-
aal Centrum of van het eigen provinciaal toporgaan samen te
brengen voor h6rscholing en bijscholing.

f.    TewerksteZZing van studenten en ZeerZingen. - Het Centrum
dient aandacht te schenken aan de tewerkstelling van stu-
denten van universiteit (en) en leerlingen  van de scholen.  Het
grootste deel van de organen van het maatschappelijk werk iser niet op berekend studenten en leerlingen te werk te stellen.
Noch voor de studie van deze toekomstige maatschappelijkewerkers noch voor de practijk van het werk der uitvoerende
organen, komt hun arbeid voldoende tot zijn recht, indien deze
stage niet voldoende is voorbereid. Het Centrum moet een
programma opmaken van de practijkobjecten. Het moet be-
slissen hoeveel personen men kan gebruiken. Bovendien moet
het Centrum mede toezicht houden op de werkzaamheden van
deze studenten en leerlingen. De meeste organen kunnen deze
taak niet voldoende aan; daarom is concentratie   van   deze
functie verantwoord. Aan de hand van de ervaringen met de
studenten en leerlingen kan het Centrum suggesties doen ter
verbetering van het opleidingsprogramma. Voor het opstellen
van deze suggesties kan het Provinciaal Centrum van advies
dienen. De scholen zouden hierdoor in staat gesteld kunnen
worden hun houding van passief volgen van de ontwikkelingte veranderen in een actievere beinvloeding van de practijk.Hiertoe kan ook bijdragen het feit, dat de scholen een rol
moeten spelen bij het onderzoek naar de methoden.

g. Administratie. De functie van administratie dient tot
op zekere hoogte in handen te bl iven van de organen. Niette-
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min zijn er administratieve handelingen, die door het Centrum
verricht zouden kunnen worden ten behoeve van alle organen.
Dit zou in de hand gewerkt kunnen worden door de verschil-
lende kantoren van de organen zoveel mogelijk onder te brengen
in het gebouw van het Centrum. Hierdoor is men ook in staat
de administratie in handen te leggen van speciaal opgeleide
administratieve krachten, terwijl men de uitvoerende maat-
schappelijke werkers ten dele van de administratie kan ont-
lasten. Dit leidt tot een doelmatiger aanwending van de arbeids-
kracht van de maatschappelijke werkers, terwijl ook de admini-
stratie doelmatiger geschiedt door de administratieve krachten.
Tevens leidt het tot economische besparingen, omdat samen-
brenging van verschillende kleine administraties het volledig
benutten van een volwaardige administratieve kracht mogelijk
maakt Deze centrale administratie dient ook op zich te nemen
het verzamelen van gegevens voor de statistiek

5. SZotopmerkingen
DecentraZizatie binnen de plaat6eZijk0 gent ez#chap

In meerdere gevallen is decentralisatie van de centrumfunctie
ten opzichte van een deel van de uitvoerende arbeid gewenst.
Dit kan geschieden in het verband van parochies of kerkelijke
gemeenten. In verschillende plaatsen van ons land, waar met
een Centrum van het Maatschappelijk Werk wordt ge6xperi-
menteerd, wordt deze decentralisatie toegepast. 1)

Centrum van het Maatschappelijk Werk in districtaverband

Waar het gebied van de plaatselijke gemeenschap te klein is
om de taak van het Centrum doelmatig te kunnen uitvoeren, zal
men de uitvoering moeten doen geschieden in een groter ver-
band dan de plaatselijke gemeenschap. Dit feit zal zich dikwijls
voordoen op het platteland. Bij de districtsorganisatie van een
Centrum ontstaan moeilijkheden bij de teambesprekingen. Niet-
temin zal ernaar gestreefd moeten worden de teambesprekin-
gen te splitsen zodanig, dat de arbeid zoveel mogelijk gericht
wordt op iedere plaatselijke gemeenschap. Door deze districts-
organisatie is het ook mogelijk de beroepskrachten, die een
groter rayon moeten bestrijken dan een plaatselijke gemeen-
schap, op het platteland interlocaal effectief te werk te stellen.
1)      Vgl.   Mej. W. Hillen: „De practijk   van het sociaal-charitatieve   cen-

trum" Katholiek Sociaal Tijdschrift, Maart 1949, biz. 185.
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Het is mogelijk, dat de situatie optreedt, dat plaatselijke ge-
meenschappen een zodanige samenstelling hebben, dat men op
het platteland er zelfs niet in kan slagen een Districts-Centrum
te organiseren. Indien dit het geval bRikt te zijn, zal het Pro-
vinciaal Centrum het tot zijn taak moeten rekenen zodanig
aanvuZZend op te treden, dat de plaatselijke krachten de leiding
ontvangen, welke zij door het onmogelijk zijn van de centrum-
functie in de plaatselijke gemeenschap zullen moeten missen.
Bij wijze van uitzondering treedt hier dan het Provinciaal Cen-
trum als direct leiding gevend op voor de plaatselijke uitvoering
van het maatschappelijk werk op basis van de levensbeschou-
wing.

De Overheid en het Centrum van het MaatschappeZjk Werk
De Overheid heeft in het Centrum geen directe taak. Het is
niettemin uiterst belangrijk, dat de Overheid voortdurend op
de hoogte is van de arbeid, die door de Centra wordt verricht.
Slechts in dat geval kan de Overheid haar specifieke functie
doelmatig uitoefenen. Het kan om doelmatigheidsredenen be-
langrijk zijn bij de behandeling van bepaalde problemen deOverheid uit te nodigen als adviseur deel te nemen aan de be-
sprekingen van het Centrum. Op deze post zal de Overheid
een juist inzicht kunnen krijgen in de arbeid, die wordt ge-
presteerd en zal zij zodanige adviezen en wenken kunnen geven,dat daardoor de arbeid van het Centrum doelmatiger wordt.
Het optreden van de Overheid als adviseur heeft slechts beteke-
nis, indien er over en weer vertrouwen bestaat. Om deze reden
moet de uitnodiging tot het overheidsadviseurschap uitgaanvan het Centrum.

Contact met de andere vormen van weZvaartazorg op basis van
de Zevensbeschouwing
Het is van belang, dat het Centrum regelmatig contact houdt
en overleg pleegt met de organen op basis van de levens-
beschouwing, die zich belasten met het uitvoeren van welvaarts-
zorg, afgestemd op groepen en/of op de gemeenschap. 1)  Met
1) Wa denken hier o.a. aan de standsorganisaties. Deze stellen zichonder meer ten doel het behartigen van de sociale belangen van deleden. ZU kunnen zich daartoe ook richten op het uitoefenen vanmaatschappelok werk. In hoofdzaak zullen de standsorganisaties zichechter richten op het uitvoeren van welvaartszorg, op de groep en/ofop de gemeenschap afgestemd.
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deze organen dient een systematische samenwerking tot stand
te worden gebracht. Daartoe kan men overgaan tot het organi-
seren van teambesprekingen.

Aant,uNing van de arbeid uan het PZaatselijk Centrum

Teneinde een maximale doelmatigheid te bereiken, is het van
belang, dat een provinciale en nationale bovenbouw in het
leven wordt geroepen. Deze bovenbouw van het Plaatselijk
Centrum is noodzakelijk om het Centrum tot een volledige ont-
plooiing te doen geraken.

Het samenbrengen van het MaatachappeZijk Werk
in 6dn orgaan met de Gezondsheidazorg

De samenhang van de arbeid van de gezondheidszorg en het
maatschappelijk werk is zo wezenlijk, dat wij ons afvragen, of
het niet wenselijk is de arbeid van het maatschappeZijk Werk
en de gezondheidazorg samen te brengen in 66: orgaan, dat in
twee sectoren werkt. Waar dit mogelijk en noodzakeRik is, zal
men kunnen overgaan tot een concentratie van functies. Het
samenbrengen van de gezondheidszorg en het maatschappelijk
werk in 66n orgaan en het werken in twee zelfstandige sectoren
zou ook kunnen worden bepleit op grond van het feit, dat op
het terrein van de gezondheidszorg een ontwikkeling valt te
constateren, analoog aan die op het terrein van het maat-
schappelijk werk. Allerwegen constateert men ook hier, dat
men de specialisering zo ver heeft doorgevoerd, dat het een
grote kunst wordt om al die delen, die op zich een bepaalde
zelfstandigheid hebben verkregen, weer samen te voegen tot
66n geheel. 1)

Het blijkt, dat bij de gezondheidszorg de tendenz bestaat soort-
gelijke Centra en Raden te formeren als bij het maatschappelijk
werk. Het gevaar bestaat nu, dat men gescheiden van elkaar
twee organisaties gaat opbouwen met ongeveer dezelfde organi-
satieprincipes, hoewel het arbeidsveld van beide instituten
elkaar veelvuldig raakt. Beide instituten hebben elkaar nodig
en daarom beijvert men zich over en weer de deskundigen in de
werkbesprekingen te betrekken. Deskundigen van het maat-

1) VgL R. Hornstra, arts: „De sociale dimensie in het geneeskundig
handelen" Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 17 Februari 1950,
blz. 2.
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schappelijk werk nemen zitting in de commissies, Centra en
Raden van de gezondheidszorg en omgekeerd. Vindt deze ge-
splitste organisatie voortgang, dan zal men langzamerhand
beroepskrachten moeten gaan aanstellen om over en weer de
verschillende vergaderingen en besprekingen bij te wonen. Wij
stellen ons dan ook de vraag, of deze gescheiden organisatie wel
verantwoord is. Het is waar, dat beide partijen werkterreinen
hebben, die elkaar in het geheel niet bestrijken. Steeds groter
wordt echter het terrein, waarop beider arbeid samenvaZt.
Er is echter een groot verschil tussen het maatschappelijk werk
en het werk van de medici. Het werkterrein van de medicus
wordt naar buiten, ondanks de talrijke specialiseringen, steeds
als een eenheid beschouwd. Uitvoering van de arbeid geschiedt
bij uitsluiting van anderen door de instituten van de gezond-
heidszorg. Gaat men over tot een doelmatige organisatie, dan zal
men in staat zijn op basis van de totaliteit van de arbeid een
levend geheel te scheppen. Richten we het oog op het maatschap-
pelijk werk, dan valt het op, dat door het verschil in karakter
van de organen de ontwikkeling in de richting van een levend ge-
heel hier minder gemakkelijk zal zijn. Het maatschappelijk werk
is geen arbeid, die speciaal steunt op beroepskrachten. Het vindt
zijn motief in de liefde en het is een essentieel kenmerk, dat het
maatschappelijk werk een beroep doet op alle mensen om uit
liefde werkzaam te zijn voor de mens in maatschappelijke nood.
De beroepskrachten treden slechts dan op, wanneer een speciale
techniek, die scholing of opleiding vereist, noodzakelijk is. Bij de
uitvoering van het werk is de gave om met mensen om te gaan,
mensen vertrouwen te geven en hun vertrouwen te winnen, men-
sen met liefde te benaderen, soms belangrijker dan de technische
kennis. Zo ontstaat een beeld van het maatschappelijk werk van
een zo grote varidteit, dat het samenbrengen van al deze activi-
teiten tot een levend geheel grote inspanning en geduld vraagt
Hoe strak en afgegrensd is daartegenover de arbeid van de
gezondheidszorg. Uitoefening geschiedt slechts door speciaal
opgeleide beroepskrachten. Medewerking van vrijwilligers is
niet verantwoord. Wel richt de medicus zich erop de mogeltike
cli6nten in de toekomst door algemene voorlichting in staat
te stellen zelf maatregelen te treffen. Denken wij aan de voor-lichting over hygiEne bti en na de bevalling, welke de zuige-
lingensterfte zo aanzienlijk heeft gereduceerd. De gezondheids-
zorg heeft de gehele bevolking tot object. De gehele bevolking
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maakt een levensproces door, dat het optreden van de gezond-
heidszorg nodig kan maken. Het arbeidsveld is niet vaag en
vanuit de ogen van de leek is de techniek concreet Dit kan van
het maatschappelijk werk niet altijd gezegd worden.
Moet men nu op grond van het feit, dat de gezondheidszorg
eerder een levend geheel zal tot stand brengen dan het maat-
schappelijk werk, het samenbrengen van deze twee instituten
uitstellen ?   Naar onze mening   is dit uitstel niet verantwoord.

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat het maat-
schappelijk werk als sector van een gezamenlijk orgaan op-
tredend, eerder tot een geheel zal uitgroeien, omdat men weet,
dat, als dit niet wordt bereikt, men op de duur zal opgaan in de
organisatie van de gezondheidszorg. Voorts zal de samenwer-

king in 66n orgaan ertoe kunnen leiden, dat de gezondheidszorg
overtuigd raakt van de noodzakelijkheid en onmisbaarheid van

het maatschappelijk werk, optredende als zelfstandige grootheid.
Door studie, voorlichting en uitwisseling van ervaringen kan
men elkanders inzichten verbeteren. Concluderend: Het samen-

brengen van de Gezondheidszorg en het Maatschappelijk Werk
in 66n orgaan, werkend in twee zelfstandige sectoren, is om
doelmatigheidsredenen gewenst>

B.  RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK

In de plaatselijke gemeenschap moeten, de Centra, gehelen van

het maatschappelijk werk op basis van de levensbesehouwing,
worden samengebracht. Eveneens moeten organen zoals de
Kinderpolitie, de Volkscredietbank, het Arbeidsbureau, de Wo-
ninginspectie, het Maatschappelijke Werk in Bedrijven, enz; die
geen vaste plaats kinnen verkrijgen in de Centra, op een
centraal punt samenkomen met de andere uitvoerders van het

maatschappelijk werk. Deze samenwerking kan men doen plaats
vinden door het organiseren van een Raad voor MaatschappeZijk
Werk. 1)  Deze Raad moet men beschouwen als het gemeen-

schapsorgaan, waarin allen, die bij het maatschappelijk werk
betrokken zijn, hun plaats innemen. De Raad beoogt door zijn

1)  Men kan deze Raad vergeltiken met de z.g. Armenraad. Zie daarover
o.a. de volgende prae-adviezen uitgebracht aan de Nederlandse Verent-
ging voor Armenzorg en Weldadigheid:
L.  J.  van  Wijk  en  Mr. J. Everts: „Inrichting en werkkring van plaat-
seltjke Armenraden", 1909.
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arbeid zoveel mogelijk een geheel van het totale maatschappelijkwerk in de plaatselijke gemeenschap tot stand te brengen.

1. Inkdding

Alvorens over te gaan tot een bespreking van de functies van
de Raad voor Maatschappelijk Werk behandelen wij in het kort
de samenstelling van de Raad, de plaats van de Overheid, de
wenselijkheid van het streven naar publiekrechtelijke organisa-tie en de werkwijze van de Raad.
SamensteZZing van de Raad: De Raad dient te worden samen-
gesteld uit vertegenwoordigers van de Centra van Maatschap-
pelijk Werk. Daarbij dient men er naar te streven een zodanige
vertegenwoordiging van de Centra tot stand te brengen, dat
de verschillende takken van het maatschappelijk werk zitting
hebben in de Raad.
Bovendien moeten vertegenwoordigers van het Maatschappelijk
Werk in Bedrijven, Kinderpolitie, Woninginspectie, Volkscre-
dietbank, enz., worden uitgenodigd zitting te nemen. Een bijzon-
dere moeilijkheid doet zich voor, indien overheidsinstanties -
met het oog op het algemeen welzijn - op het terrein van het
maatschappelijk werk activiteiten moeten ontplooien. Wil de
vertegenwoordiging van deze overheidsactiviteiten effect sor-
teren, dan is het noodzakelijk, dat tevoren een coOrdinatie van
deze activiteiten wordt tot stand gebracht 1)
Daarbij kan het voorkomen, dat activiteiten van een overheids-
dienst in het ene geval wel en in het andere geval niet tot het
maatschappelijk werk zijn te rekenen. Denken we b.v. aan de
uitvoering van de sociale bijstandsregeling. De vertegenwoordi-

J. B. Snoeck Henkemans en Mr. J. Everts: „De Armenraden",  1920.Dr. J. H. Adrianl en Mr. H. Sark: „Is het wenselijk en mogeltik, het
instituut der Armenraden dienstbaar te maken voor het gehele Iand?",
1932.
Voorts is het van belang kennis te nemen van o.m.:
Mr. J. Everts: „25 Jaren Samenwerking in de Armenraad", Amster-
dam 1939 en:
Mr. Ren6 Happener: ,,Enige opmerkingen omtrent co6rdinatie  op  so-ciaal terrein", Katholiek Sociaal Tijdschrift, September-October 1948.

1)  De co8rdinatie van deze overheidsactiviteiten dient o.i. zover te gaan,dat men zoveel mogelijk concentratie van functies doorvoert In de
practijk is het mogeltilc, dat b.v. een Volkscredietbank credieten ver-
strekt zonder contact met de sociale dienst van de gemeente. Het valtbuiten het bestek van deze studie de mogelokheden van co6rdinatie van
de overheidsactiviteiten te behandelen.
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ging van de overheidsactiviteiten in de Raad zal men van ge-
meenschap tot gemeenschap moeten bezien.

De  plaats  van  de Overheid: Indien de bovenbesproken  over-
heidsactiviteiten, waardoor de Overheid bij de uitvoering van
het maatschappelijk werk betrokken is, vertegenwoordigd
worden in de Raad, dan nemen deze vertegenwoordigers geen
zitting namens de Overheid als Overheid. Deze vertegenwoor-
digers staan naast de andere vertegenwoordigers als uitvoerders
van het maatschappelijk werk. Behalve door deze overheids-
activiteiten is de Overheid betrokken bij de uitvoering van het
maatschappelijk werk door het overheidsorgaan van toezicht en
contr6le op de besteding van de financiiin, voor zover het over-
heidsgelden betreft. Dit orgaan staat buiten de Raad voor
Maatschappelijk Werk. Wij achten het van belang, dat de Over-
heid de mogelijkheid openhoudt, in een verder stadium bij een
gunstige ontwikkeling van de Raad voor Maatschappelijk Werk,
medeverantwoordelijkheid ten aanzien van dit toezicht en deze
contr6le in handen te leggen van de Raad.

Deze twee groepen van overheidsactiviteiten zijn niet bepalend
voor de plaats dn de Raad van de Overheid als zodanig. Deze
pkzats wordt wezenZijk bepaald door de uitoefening van de
specifieke overheidsfunctie ten opzichte van het maatschap-
peZijk werk: met name het geven van algemene richtljnen, het
scheppen van voorwaarden, het coOrdinerend optreden, enz.
Uit dien hoofde neemt de Overheid als zodanig zitting in de
Raad.
De Raad voor MaatschappeZijk Werk dient zo te zijn ingericht,
dat het voor de Ouerheid doeZmatig is zich van de Raad te
bedienen voor de uitoefening van haar specifieke functie.
Of en in hoeverre de Overheid daartoe kan overgaan, is in hoge
mate afhankelijk van de houding en de medewerking van de
organen, die in de Raad vertegenwoordigd zijn.
Het kan in verband hiermede van belang zijn, dat de Ouerheid
in de Raad niet de Zeiding neemt, doch deze overlaat aan de
vertegenwoordigers van de uitvoerende organen. Het is in het al-
gemeen bovendien van belang, dat de Overheid er naar streeft
aan de uitvoerende organen met betrekking tot de vervuZZing
van haar functie medeverantwoordeZjkheid op de schouders te
Zeggen. De organen zullen zich daardoor meer bewust kunnen
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worden van hun verantwoordelijkheid tegenover de gemeen-
schap.

PubZiekrechtel#ke  Organisatie:  Door de uitvoerende organen
medeverantwoordeRjkheid op de schouders te leggen ten op-
zichte van de uitoefening van de specifieke overheidsfunctie
van het geven van algemene richtlijnen, enz., bevordert men een
ontwikkeling van de Raad voor Maatschappelijk Werk in de
richting van publiekrechtelijke organisatie. De wenselijkheid van
het streven naar publiekrechtelijke organisatie bespreken wij
in de slotopmerking b. van paragraaf 4 van dit hoofdstuk. 1)

Werkwijze: De arbeid van de Raad zal zich voornamelijk moeten
voltrekken in werkgroepen naar analogie van die van het Cen-
trum van het Maatschappelijk Werk. Voortdurend moeten team-
besprekingen worden georganiseerd. Bij deze teambesprekingen
zijn minder de aangelegenheden van therapeutische behandeling
van de individuen aan de orde, dan de kwesties van voor-
bereiding en van bevordering van het uitvoerend maatschap-
pelijk werk. Vooral komen in de Raad dan ook aan de orde
onderzoek en planning, algemene organisatie, mogeHjkheden
van samenwerking, gezamenlijke bestudering van vraagstuk-
ken, enz. De teambesprekingen zullen vooral moeten kunnen
steunen op de directeuren en supervisors van de Centra.
Voorts zullen de verschillende deskundigen van het algemeen,
ged6tailleerd en gespecialiseerd maatschappelijk werk in de
teambesprekingen moeten worden betrokken. Ook de uitvoer-
ders van het Maatschappelijk Werk in Bedrijven en de des-
kundigen van Kinderpolitie, Volkscredietbank, Woninginspectie,
enz., dienen daarin hun plaats in te nemen. Speciaal bij de
teambesprekingen zal aandacht geschonken moeten worden aan
de samenwerking met de specialisten van de gezondheidszorg
en met degenen, die die vormen van welvaartszorg uitvoeren,
die ten nauwste verband houden met en van bijzonder belang
zijn voor het maatschappelijk werk. Denken we hier o.a.
aan sociale bijstandsregeling, overbruggingsuitkering, enz. De
samenstelling van het team zal wisselen naar gelang van het
onderwerp, dat object is van de teambesprekingen;  b. v.  bij  een
bespreking over de bestrijding van de a-socialiteit zullen andere
personen worden betrokken dan bij een bespreking over de
1)  Zie blz. 200.
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mogelijkheid van samenwerking tussen de verschillende gezins-
zorg-organisaties.
Het apparaat van de Raad voor Maatschappelijk Werk zal be-
perkt kunnen zijn. Zoveel mogelijk moet men voor de uitvoering
van de taak de deskundigen van de uitvoerende organen in-
schakelen. De Raad zal echter de beschikking moeten hebben
over een van de uitvoerende organen onafhankelijke secretaris.
Diens persoonlijkheid en werk moeten vertrouwen wekken.
Veel zal van hem afhangen. Hij zal een beleidsman moeten
zijn, die volledig deskundig is op het terrein van de voorbe-
reiding van het maatschappelijk werk en die op de hoogte is
van de techniek van de uitvoering van het maatschappelijk
werk. Hij moet de teamgeest scheppen en zijn arbeid zal ten-
Slotte mede de doorslag geven voor het bereiken van het
doel: het scheppen  van een geheel  van het totale maatschap-
pelijk werk in de plaatselijke gemeenschap.

Beschouwen wij thans de functies van de Raad voor Maatschap-
peZijk Werk. Vooraf willen wij uitdrukkelijk vaststellen, dat voor
een doelmatige uitvoering van de functies vertrouwen over en
weer een noodzakelijke voorwaarde is.

2.   Het voorbereidend maatschappeZjk werk

a.  Onderzoek naar de maatschappelijke werkelijkheid. - Dit
onderzoek moet zijn zwaartepunt vinden bij de Raad. De Raad
make daarbij gebruik van de gegevens van de Centra. De functie
worde voor zover mogelijk geconcentreerd. Het onderzoek van
de Centra dient zich meer toe te leggen op die punten, die sa-
menhangen met de levensbeschouwing. De secretaris van de
Raad en de directeuren van de Centra kunnen gezamenlijk het
contact onderhouden met de organisaties van de andere vormen
van welvaartszorg.

b.   Onderzoek naar de maatachappeZijke werkelijkheid van het
individu. - Op dit punt heeft de Raad tot taak een centrale
voor de registratie te formeren. Hij moet ook hierbij weer
zoveel mogelijk gebruik maken van de apparatuur van de
Centra. Alle instanties, die bij het maatschappelijk werk be-
trokken zijn, en de instanties, die bij de uitvoering van andere
vormen van welvaartszorg met individuen in maatschappelijke
nood in annraking komen, geven hun gegevens door aan het
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Centraal Register van de Raad. Hier komen dus gegevens van
Kinderbescherming, Gezinszorg, Reclassering, Maatschappelijk
Werk in Bedrijven, Parochieel en Diakonaal Maatschappelijk
Werk, enz., en ook de gegevens van Geneeskundige Dienst, Ar-
beidsbureau, Raad van Arbeid, Kinderpolitie, Volkscrediet-
wezen, Woningbureau, Woninginspectie, sociale bijstands-
regeling, steun kleine zelfstandigen, enz. Uiteraard behoeft het
Centraal Register slechts te kunnen beschikken over de tech-
nische basis-gegevens. Materiaal inzake diagnose en therapie
hoort in dit register niet thuis. Aan de hand van dit Centraal
Register moet de Raad in staat zijn contacten te leggen voor
samenwerking, op overlapping te attenderen, aanwijzingen te
geven voor geco6rdineerd optreden ten opzichte van het individu
in nood, dubbele verzorging te voorkomen, enz. Op deze post
heeft men een overzicht en heeft men de technische gegevens,
die elke instantie moet bezitten, voordat zij aan het werk gaat.
Waar het Centraal Register gevestigd wordt, is een kwestie van
minder belang. Indien men het karakter van het Centraal
Register maar zuiver houdt, kan men het plaatsen waar menwil. Zo lijkt ons, dat er geen bezwaar tegen bestaat het onder
te brengen bij de gemeentelijke overheid en het door haar
ambtenaren te doen administreren. De initiatieven, die aan
de hand van deze administratie moeten worden ondernomen,
dienen niet door gemeente-ambtenaren, doch door de functio-
naris van de Raad te worden uitgevoerd. Aangezien de
Raad geen taak heeft bij het eigenlijke onderzoek naar de
maatschappelijke werkelijkheid van het individu, behoeft hij
niet te beschikken over een eigen onderzoekdienst.

c. Onderzoek naar het bestaande maatschappeZ#k werk. -
Hier ligt een voorname functie. Voortdurend moet de arbeid
,van de uitvoerders worden beoordeeld, adviezen gegeven,
leemten en tekortkomingen opgespoord en het initiatief worden
genomen tot het voorzien in deze Ieemten en tekorten. Ook
hierbo moet de Raad mede stellnen op de gegevens van de
Centra, doch deze taak blijve hij als een zelfstandige functie
uitoefenen. Door zijn arbeid op dit punt kan hij aan de Centra
de noodzakelijke steun geven om een eenheid van organisatie op
basis van de levensbeschouwing te bereiken.

d.   Onderzoek naar de methoden. De Raad kan hiertoe, met
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inschakeling van de deskundigen van de uitvoerende organen,
eigen onderzoekingen instellen, initiatieven nemen, erval·ingen
uitwisselen, enz. De Raad is studie- en voorlichtingscentrum.
Hij moet op de hoogte zijn van de bestaande methoden, contact
houden met Raden in andere steden, met organen van maat-
schappelijk werk in de provincie, enz. Steeds moet het principe
voorop staan, dat nimmer dubbel werk dient te geschieden.
Als voorbeeld denken we aan onderzoekingen door de Centra.
Deze dienen te kunnen steunen op de arbeid van de Raad. Er
moet vertrouwen groeien en samenwerking. Zo kan het moment
aanbreken, dat Centra en Raad de hier bedoelde functies
gezamenlijk uitoefenen, d.w.z. concentreren. Voorzover niet om
redenen van levensbeschouwing het werk afzonderlijk moet.
geschieden, is concentratie van dergelijke taken, zowel maat-
schappelijk als economisch, doelmatig.

e. PZanning. De planning door de Raad is belangrijk. Op
deze planning gaan straks de Centra voortbouwen. Vanuit
de Raad wordt ook de welvaartsplanning beinvloed. Deskundige
uitvoering van de planning, zoveel mogelijk in overleg met de
Centra, is noodzakelijk. Na al hetgeen in deze studie reeds
over planning gezegd werd, behoeft daarop thans niet verder
te worden ingegaan.

3.   Bevordering van het uitvoerend maatschappelijk werk

Hiertoe staan o.m. de volgende middelen ten dienste:
a. deskundige voorlichting  over het maatschappelijk  werk;
b.      propaganda en voorlichting  aan de bevolking;
c.  het verlenen van service bij financieringsproblemen (be-

invloeding subsidie-politiek) ;
d.      verbetering  van de arbeid door adviezen,  enz.;
e.       stimuleren tot uitvoering van taken bij leemten;

algemene en speciale vraagstukken;
f.  het samenbrengen van deskundigen ter bespreking van
g.   het initiatief nemen tot teambesprekingen ter bevordering

van de samenwerking.
De Raad moet zodanig werken, dat de uitvoerende organen
het iets vanzelfsprekends vinden steeds de hulp en bijstand
van de Raad in te roepen. Het kan zelfs voorkomen, dat de
functionaris van de Raad in opdracht en onder verantwoorde-
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lijkheid van het uitvoerend orgaan de uitvoering van bepaalde
taken van dit orgaan ter hand neemt.

4. Slotopmerkingen

Op het platteland zal men in het algemeen niet in staat zijn, in
de afzonderlijke plaatselijke gemeenschappen de functie van een
Raad voor Maatschappelijk Werk voldoende tot haar recht te
doen komen. In dat geval zou men een Raad voor Maatschap-
pelijk Werk in districtsverband in het leven kunnen roepen.
Dit districtsorgaan van samenwerking zou een secretaris
kunnen aantrekken. In de gemeenten, waar het niet mogelijk
is tot een dergelijke districtssamenwerking te geraken, zal
- bij wijze van uitzondering - de Provinciale Raad voor
Maatschappelijk Werk aanvidlend moeten optreden, zodat
binnen de plaatselijke gemeenschappen toch een doelmatige
samenwerking tot stand gebracht kan worden. Tenslotte zij
vastgesteld, dat de samenwerking met de gezondheidszorg in
66n orgaan met twee sectoren ook op het niveau van de Plaatse-
lijke Raad zou kunnen worden doorgevoerd.

C.  RAAD VOOR DE WELVAARTSZORG

In deze Raad moeten allen worden samengebracht, die uit-
voerend optreden op het terrein van de welvaartszorg. Gezamen-
lijk zal men het onderzoek naar de maatschappelijke werkelijk-.
heid en naar de methoden moeten opzetten en gezamenlijk zal
men het welvaartsplan moeten ontwerpen.
In deze Raad heeft het maatschappelijk werk zijn contacten
via de Raad voor Maatschappelijk Werk. De welvaartszorg,
afgestemd op groepen of op de gemeenschap, wordt voor een
overwegend deel ter hand genomen door de Overheid. Denken
we aan industrialisatiepolitiek, woningbouw, aanleg van wegen,
gas- en electriciteitsvoorziening, aanleg van sportvelden, bevor-
dering van het onderwijs, van de jeugdbeweging, enz. Er ont-
staan echter op dit terrein ook initiatieven in de particuliere
sector, zoals b.v. het oprichten van instituten van beroepskeuze.
De vormen van welvaartszorg, die niet tot het maatschappelijk
werk zijn te rekenen en die uitgaan van de Overheid, zullen op
de eerste plaats gerepresenteerd dienen te worden door de Ge-
meentelijke Overheid. Echter, ook andere overheidsinstituten,
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zoals Raad van Arbeid, Arbeidsbureau, enz., dienen in de Raad
hun plaats te krijgen. In de particuliere sector zullen het vooral
politieke verenigingen, verenigingen van arbeiders, midden-
standers en boeren, groepen van werkgevers, onderwijzers,
medici, enz., zijn, die richting geven aan het handelen op het
terrein van deze welvaartszorg. Het ligt buiten het bestek van
deze studie een beschrijving te geven over de wijze, waarop de
Raad voor de Welvaartszorg zou kunnen functioneren. Wij
volstaan  met twee opmerkingen:
a.  De Raad is voor het maatschappelijk werk een doelmatig
middel, enerzijds voor de voorbereiding van het eigen werk, en

anderzijds voor het stimuleren van activiteiten van de andere
vormen van welvaartszorg ter aanvulling van het maatschappe-
lijk werk. Van de andere kant heeft de welvaartszorg, op groe-
pen en op de gemeenschap afgestemd, in deze Raad de mogelijk-
heid, zodanig met het maatschappelijk werk contact te houden,
dat het maatschappelijk werk steeds in staat is aanvullend op te
treden ten aanzien van hun initiatieven. Door deze samen-

werking zal het maatschappelijk werk een optimum aan doel-
matigheid kunnen bereiken. Hierbij zij nog opgemerkt, dat
behalve het maatschappelijk werk ook de gezondheidszorg haar
plaats in de Raad moet innemen. Deze inschakeling van de ge-
zondheidszorg zal het meest doelmatig kunnen zijn, indien de
gezondheidszorg met het maatschappelijk werk 66n orgaan
vormt, dat functioneert in twee sectoren.
b.  De Raad moet staan onder leiding van de Gemeentelijke
Overheid. Voor de Gemeentelijke Overheid moet de Raad het
middel zijn om de sociale strevingen in het maatschappelijk
leven zo doelmatig mogelijk te richten op het algemeen welzijn.
De Gemeente moet de Raad voor de Welvaartszorg beschouwen
als het eigen orgaan, waarin de bevolking op de meest ver-
antwoorde wijze in staat wordt gesteld de welvaartszorg mede
te behartigen.

§ 3.   Organisatie op het niveau van de provinciale gemeenschap

De provincie is de geographische grootheid, die wij voor de
uitoefening van het maatschappelijk werk zien als een nood-
zakelijke tussenschakel tussen de nationale en de plaatselijke
gemeenschap. Op dit niveau werkt een Provinciale Overheid, die
tot taak heeft te coardineren, te stimuleren en aanvullend of
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beperkend op te treden ten opzichte van de Overheid van de
plaatselijke gemeenschappen. Deze taak moet in overeenstem-
ming zijn met de opvatting, dat de Provincie ten opzichte van de
Gemeente een z.g. subsidiaire taak heeft. De Provinciale Over-
heid legt zich ten opzichte van het nationale niveau erop toe
centrale regelingen van de Nationale Overheid zodanig te
differentiiren, dat zij daardoor worden aangepast aan de
bijzondere omstandigheden en het specifieke karakter van de
toestanden en verhoudingen binnen haar territoir·
Meerderen zullen ons tegenwerpen, dat het hanteren van de
provincie als grootheid voor een doelmatige opbouw van het
maatschappelijk werk niet volledig verantwoord is, omdat er
nu eenmaal provincies zijn, zoals b.v. Zuid-Holland, die in
vergelijking met provincies als Friesland en Brabant geen eigen
aard en specifiek karakter bezitten. Deze tegenwerping wijzen
wij van de hand, omdat het ons op de eerste plaats gaat om het
vinden van een grootheid, die groter is dan de plaatselijke
gemeenschappen en kleiner dan de nationale gemeenschap. Het
maatschappelijk werk behoeft, om de arbeid in de plaatselijke
gemeenschappen doelmatig te kunnen benaderen, een geogra-
phisch organisatieverband van kleinere omvang dan de nationale
gemeenschap. Men zou daartoe ons land ook kunnen indelen in
willekeurige districten, b.v. 15 in getal, die ieder circa 700.000
zielen bestrijken. Wij geven echter de voorkeur aan een aan-
sluiting op de provinciale grenzen. Daardoor bestaat de mo-
gelijkheid om een samenwerking tot stand te brengen met de
Provinciale Overheid, terwijl men, waar dit gewenst is, de
organisatie van de arbeid ook kan afstemmen op het specifieke
karakter van de provincie. In onze gedachtengang krijgen we
11 provincies,plus grootheden van hetzelfde karakter   voor  de
steden Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage. In deze drie
steden heeft men niet te maken met een Provinciale Overheid,
doch voor het overige beschouwen wij deze drie grootsteden als
provincies.
Binnen het territoir van deze provincies kunnen ten behoeve
van de organisatie van het maatschappelijk werk regionale
eenheden worden geformeerd. Dit ziin werkeenheden van de
provinciale organisatie. Zij hebben een wezenlijk ander karakter
dan de reeds door ons besproken districtsverbanden, die een
hulpmiddel zijn in de hand van de organisatie op het plaatselijk
niveau. Op het plaatselijk niveau heeft de organisatie ten doel
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de plaatselijke uitvoering van het maatschappelijk werk zo
doelmatig mogelijk te doen verlopen.
Het provinciaal niveau vraagt een organisatie, die beoogt:
a.  het scheppen van voorwaarden en het geven van voor-

lichting om de voorbereiding en uitvoering van het maat-
schappelijk  werk op plaatselijk niveau mogelijk te maken;

b.   het samenbrengen van de provinciale toppen van de plaatse-
lijk werkende organen;

c. het aanpassen van de nationale initiatieven aan de om-
standigheden binnen het territoir.

Deze drie taken komen tot gelding in de organisatie van het
Provinciaal Centrum en de Provinciale Raad. Het Centrum
beoogt het tot stand brengen van een geheel van het maatschap-
pelijk werk in het territoir der provincie op basis van de levens-
beschouwing, terwijl de Raad beoogt uiteindelijk een zo groot
mogelijk geheel van het totale maatschappelijke werk tot stand
te brengen. Beide figuren z in noodzakelijk en moeten elkaar
over en weer aanvullen.

A.    CENTRUM VAN HET MAATSCHAPPEI.IJK WE:RK i )

Het Provinciaal Centrum van Maatschappelijk Werk heeft tot
taak:

1.  het samenbrengen van de provinciale toppen van de plaat-
selijk uitvoerende organen van maatschappelijk  werk;

2.   het mogelijk maken, bevorderen en stimuleren van het werk
van de Plaatselijke Centra;

3.  het ter aanvulling op zich nemen van de centrumfunctie
voor die plaatselijke gemeenschappen, die door omstandig-
heden niet in staat zijn de functie van het Centrum te doen
uitoefenen.

Het geheel moet ingeschakeld worden in de Provinciale Raad
voor Maatschappelijk Werk.

ad 1.  SamenbundeZing van de toppen van de pkiatsel#k uit-
voerende organen.

Het Provinciaal Centrum heeft ten deze een taak, analoog aan
die van het Plaatselijk Centrum ten opzichte van de uitvoerende

1)   De Katholieken kennen reeds hun Diocesane Centra van Maatschap-
pelUk Werk Het zou van belang zon deze organisatiewUze mede af
te stemmen op de provinciegrenzen. Ook de Nederlands Hervormden
kennen regionale stichtingen van dit karakter.
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organen. Teneinde het karakter van deze taak goed te kunnen
verstaan, is het noodzakeljk een inzicht te hebben in de functie
van deze provinciale „toppen"· Deze toppen zijn provincialeinstanties van het algemeen, ged6tailleerd en gespecialiseerd
maatschappelijk werk, die algemene leiding geven aan de plaat-
selijke organen. Deze provinciale instituten hebben zelf geentaak van uitvoering van het maatschappelijk werk. Hun gehele
activiteit moet erop gericht zijn de plaatselijke uitvoering
mogelijk te maken.  In deze geest houden zij zich bezig met:
a.  het aangeven van richtlijnen voor de uitvoering van het
plaatselijk werk aan de hand van de ervaringen, opgedaan in deverschillende plaatselijke gemeenschappen in de provincie, aande hand van het eigen onderzoek naar de methoden en aan de
hand van de op nationaal niveau verkregen wetenschappelijkeinzichten, aan de hand van de plaats van de betreffende arbeid
in  de  planning  van het geheel  van het maatschappelijk  werk;b.   het verlenen van service aan de plaatselijke organen op elk
gebied; het geven van voorlichting   over de methode   van   het
betreffende maatschappelijk werk en over de opbouw van deorganisatie (administratie, boekhouding, subsidiemogelijk-
heden,  enz.) ;
c. het ondernemen van initiatieven en acties om voor de
plaatselijke organen een zo goed mogelijke financiering van dearbeid te ontwerpen;
d.  het uitoefenen van toezicht en contr6le. Zijn plaatselijke
organen niet voldoende doelmatig opgebouwd, dan zal mentrachten door de eigen inspectie daarop invloed uit te oefenen
of andere maatregelen te treffen, waardoor in deze situatie
verbetering kan worden gebracht.
e.   het voorlichten van de plaatselijke organen over de situatie
in de provincie en het namens deze organen beinvloeden van de
maatschappelijke werkelijkheid in de provincie, het deelnemen
aan de planning op provinciaal niveau, enz. Deze toppen zullen
daartoe hun plaats moeten innemen in het Provinciaal Centrum.
Wanneer wij het standpunt innemen, dat het werk van de
provinciale toppen zeer belangrijk is voor een doelmatige uit-voering van het plaatselijk werk, dan willen wij tevens aan-
tekenen, dat de arbeid van de provinciale toppen een enigs-
zins ander karakter zal verkrijgen, indien de plaatselijkeCentra van Maatschappelijk Werk doelmatig functioneren. Ver-
schillende functies zoals die van voorlichting, advies en service-
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verlening, welke thans in provinciaal verband geschieden,
kunnen dan doelmatiger worden verricht door het Centrum in
de plaatselijke gemeenschap, hetwelk dichter bij de bevolking
staat, voortdurend op de hoogte is van de veranderingen in de
plaatselijke situatie, enz. Het is voor een provinciaal functio-
nerend orgaan niet gemakkelijk steeds op de hoogte te zijn
van alle veranderingen en verschuivingen op het niveau van de
plaatselijke gemeenschap.
Waarom moet men nu de provinciale toppen gaan samen-
brengen ? Het samenbrengen  van de provinciale toppen  is  naar
onze mening noodzakelijk, omdat de huidige functionering van
de verschillende provinciale organen niet altijd doelmatig is.
Nemen we als voorbeeld hun arbeid in een provincie, die voor
90 %   Katholiek  is.  In die provincie werken  b.v. 11 provinciale
toppen van verschillende takken van maatschappelijk werk.
11 auto's rijden dag in dag uit kris kras door de provincie,
11 mensen, hoog gekwalificeerde arbeidskrachten, bezoeken zon-
der verband met elkaar plaatselijke gemeenschappen, noteren
de veranderingen en verschuivingen, geven voorlichting en in-
structies over het eigen werk, enz. Dit betekent, dat 11 mensen,
die bij de betreffende plaatselijke organen gezag hebben, regel-
matig eenzijdig wijzen op de functionering van dat bepaalde
maatschappelijk werk, zonder de samenhang in het geheel van
de plaatselijke gemeenschap voldoende te beklemtonen. 11 men-
sen proberen vanuit hun standpunt het plaatselijk geheel te
benaderen en te beinvloeden, doch geen van hen houdt contact
met de 10 anderen, die in dezelfde plaatsen ten dele hetzelfde
werk verrichten. Zowel uit economische als uit maatschappe-
lijke overwegingen is het dan ook doelmatig voor de uitoefening
van de aZgemene functies van de toppen van de plaatselijke
organen een concentratie toe te passen. Het kwam in onze
practijk herhaaldelijk voor, dat wij moesten constateren, dat
vijf of zes organen in een bepaalde plaats steeds mislukten
bij hun streven om een behoorlijke uitvoering te verkrijgen van
het werk, dat zij op zich hadden genomen. Dat was voor ons
een bewijs, dat de meeste provinciale toppen biJ de stimulering
van het plaatselijk werk in deze plaatselijke gemeenschappen
dezelfde moeilijkheden ondervonden. Zo hadden b.v. de Kinder-
bescherming, de Gezinszorg en de Sociale Jeugdzorg in deze
plaatsen typische moeilijkheden bij het verkrijgen van geschikte
krachten om een eenmaal genomen initiatief door te zetten.
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Wil men doelmatig werken, dan zal er een uitwisseling moeten
zijn van ervaringen. Er moeten regelmatig teambesprekingen
worden georganiseerd tussen de provinciale toppen en waar
mogelijk moet een arbeidsverdeling worden doorgevoerd. Hier-
toe dienen de provinciale toppen samen te komen in het Pro-
vinciaal Centrum. Zij moeten daarvan deel uitmaken en mede
hun stempel drukken op het werk. Zo zal er een geheel van
het maatschappelijk werk tot stand kiinnen komen. De provinci-
ale toppen zouden kunnen functioneren als werkgroepen binnen
het Provinciaal Centrum. Voorzover mogelijk dienen zij hun
zelfstandigheid te behouden.
Indien een samenwerking tussen de provinciale toppen op deze
wijze tot stand komt, zullen de verschillende acties ten opzichte
van de plaatselijke gemeenschappen gecoiirdineerd kunnen
worden. Is plaatselijk een ombouw van de sociale structuur
noodzakelijk, dan zal men zich daarop gecoBrdineerd kunnen
richten. Voortdurend zal men hierbij contact moeten houden
met hen, die die functie van het Centrum uitoefenen, welke
zich ten doel stelt het werk van de Plaatselijke Centra van
Maatschappelijk Werk mogelijk te maken, te bevorderen en te
st:imuleren. Beschikt het Provinciaal Centrum over een speciale
kracht om deze functie uit te oefenen, dan zal het doelmatig
zijn deze kracht ook systematisch in te schakelen bij het tot
stand brengen van de samenwerking tussen de provinciale
toppen. Hieruit zou een nieuwe arbeidsverdeling kunnen voort-
vloeien, die leidt tot een vereenvoudiging van de opzet en een
besparing van kosten.
Waar mogelijk, zullen de provinciale toppen een concentratie
van functies moeten toepassen. Deze concentratie van functies
van de provinciale toppen in het verband van het Provinciaal
Centrum kan onmiddellijk worden doorgevoerd ten opzichte
van:

a.    Het algemeen onderzoek naar de situatie ter plaatse. De pro-
vinciale toppen zullen voortdurend op de hoogte moeten zijn
van de verandering in de plaatseltike situatie. Ook het Pro-
vinciaal Centrum moet hiervan kennis hebben. Het moet nu
mogelijk geacht worden de arbeid van de inspectie zodanig te
doen uitvoeren, dat men over en weer voor elkaar arbeid op dit
punt verricht. Werken 11 mensen in 100 gemeenten, dan zou
door het concentreren van de functie van algemeen onderzoek
naar de veranderingen en verschuivingen b.v. bereikt kunnen
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worden, dat iedere kracht 9 plaatsen regelmatig bezoekt en
daarvan rapport uitbrengt, terwijl de krachten over en weer
elkaar te hulp roepen, wanneer in de betreffende plaats verder
optreden van de specialisten der verschillende toppen nood-
zakelijk is. Hierdoor zal een dusdanige vereenvoudiging van het
werk kunnen optreden, dat waarschijnlijk met minder krachten
kan worden volstaan en de inspecties doelmatiger en over
grotere rayons kunnen gaan werken.
Wij stellen ons voor, dat de krachten van de provinciale toppen
ook regelmatig kunnen worden ingeschakeld bij de uitoefening
van andere functies van het Provinciaal Centrum. Zij zullen b.v.
de kracht van het Provinciaal Centrum, die belast is met de
stimulering en voorMchting van de Plaatselijke Centra, bijstaan
en in verschillende gevallen zelfs arbeid voor hem verrichten.
Door deze arbeidsverdeling wordt eveneens een besparing ver-
kregen.
b.     De administratie. De administratieve functie van een provin-
ciale top is niet omvangrijk en kan veelal voor concentratie in
aanmerking komen. De gezamenlijke administratie wordt dan
uitgevoerd door het Centrum.
c..  De financiering. De arbeid van de provinciale toppen ten op-
zichte van het ontwerpen van financieringsmogelijkheden, boek-
houdkundige techniek, enz., komt eveneens voor concentratie in
annmerking.

ad 2.  Het mogeZijk maken, bevorderen en stimuZeren van het
werk van de PlaataeZijke Centra.

De arbeid van het Provinciaal Centrum op dit punt valt uiteen
in twee delen:
a. Voorbereidend maatschappelijk werk op provinciaal niveau
door:

1. Onderzoek naar de maatschappelijke werkelijkheid, aan-
sluitend op het onderzoek van de nader te beschiijven
Provinciale Raad.

2.   Onderzoek naar de methoden.
3.    Onderzoek naar het bestaande maatschappelijk werk.
4. Planning.
Bij de uitvoering van de planning zal vooral aandacht ge-
schonken moeten worden, enerzijds aan het eventueel in het
leven roepen van nieuwe organen of uitbreiding van bestaande

187



organen voor de opvulling van leemten, en anderzijds aan de
ombouw en verandering van het bestaande maatschappelijk
werk, waar dat nodig is. Deze functie moet worden uitgevoerd
in overleg met en mede op gezag van de provinciale toppen
van het maatschappelijk werk.
b.  Rechtstreekse hulp en bijstand aan de Plaatselijke Centra
door:

1. deskundige voorlichting over methoden, enz.;
2.      scholing van vrijwilligers in cursussen;
3.      opstelling van instructies voor beroepskrachten;
4.      selectie van beroepskrachten;
5. algemene voorlichting aan beroepskrachten;
6.  voorlichting en cursussen ter bevordering van de deskun-

digheid  van de besturen;
7.      het uitwerken van taken voor studenten;
8.   het geven van adviezen ter verbetering van het opleidings-

programma  van de Scholen  en de Universiteit (en) ;
9. het geven van voorlichting over administratie en boek-

houdkundige methoden;
10. het onderhouden van voortdurend contact.
In al die gevallen, dat hierbij inschakeling van de specialisten
der provinciale toppen mogelijk is, wordt op deze personen
een beroep gedaan. Het zal duidelijk zijn, dat de functie van
voorbereidend maatschappelijk werk op provinciaal niveau
door middel van de drie vormen van onderzoek en de planning
een functie is, die het Centrum tegelijkertijd moet verrichten
voor de provineiale toppen van de plaatselijke organen. Het
zal doelmatig zijn bij de uitoefening van deze functie van het
Centrum eveneens de krachten van de provinciale toppen in te
schakelen.

ad 3.   Het op zich nemen van de Centrumfunctie voor sommige
pktatseZijke gemeenschappen op het pZatteland.

Deze functie behoeft geen nadere toelichting en is voldoende
behandeld bij de bespreking van het Plaatselijk Centrum.
Het Provinciaal Centrum zal in meerdere gevallen overgaan tot
het onderverdelen van de provincie in regionale werkeenheden.
Deze decentralisatie is een middel om de uitoefening van de
functie van het Provinciaal Centrum doelmatiger te kunnen
doen geschieden.
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4. Slotopmerkingen.
Het Bestuur van het Provinciaal Centrum dient te worden
samengesteld enerzijds uit vertegenwoordigers van de provin-
ciale toppen van de plaatselijke organen en anderzijds uit
vertegenwoordigers van de Plaatselijke Centra. De werkzaam-
heid van dit Bestuur kan veelal gesplitst worden naarmate
men het oog richt op de bevordering van de samenwerking
tussen de toppen of op het bevorderen van het werk der
Plaatselijke Centra.
Het Provinciaal Centrum zal behoefte hebben aan een directeur.
Deze directeur dient, met het Bestuur, aan de arbeid leiding te
geven en de teambesprekingen te organiseren op zodanige wijze,
dat een geheel van het maatschappelijk werk tot stand wordt
gebracht. De directeur moet bij de uitvoering van zijn arbeid
steeds een beroep doen op de krachten, die de provinciale
toppen ter beschikking stellen.
Het kan van belang zijn een vertegenwoordiger van de Provin-
ciale Overheid uit te nodigen om bij de behandeling van bepaalde
problemen als adviseur op te treden. Tenslotte zij opgemerkt,
dat het Provinciaal Centrum voor Maatschappelijk Werk in 66n
orgaan zou kunnen worden samengebracht met een dergelijk
Centrum voor de Gezondheidszorg.

B.    RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK  WERK V

Ter bereiking van een geheel van het totale maatschappelijk
werk op provinciaal niveau dient een Provinciale Raad voor
Maatschappelijk Werk te worden ingericht.
De Provinciale Raad richt zich op het tot stand brengen van

1) In ons land ziln in de geest van de Provinciale Raad voor Maat-
schappelijk Werk werkzaam de z.g. Provinciale Opbouworganen.
Zie o.a. Mr. M. J. A. Moltzer: „De organisatie van het maatschappelijk
werk" in „Problemen van maatschappeltjk werk", Gedenkboek van de
School voor Maatschappeltik Werk te Amsterdam, 1949, blz. 15;
Mr. Ren6 HBppener: „Enige opmerkingen omtrent cotirdinatie   op
sociaal terrein", Katholiek Sociaal Tijdschrift, Sept.-Oct. 1948;
„De provinciale organisaties voor maatschappeltik werk", Ttidschrift
voor   Maatschappelok   Werk, 20 October   1948,   blz.   296;
„De Minister van Sociale Zaten over Provinciale Opbouworganen",
Ttldschrift voor Maatschappeluk Werk, 20 Januari 1949, blz. 27;
R.  Hornstra,  arts: „De ontwikkeling  van  de Provinciale Opbouw-
organen", Tijdschrift voor Maatschappeltik Werk, 1948, bk 312 en
343.

R. Hornstra, arts: „De bestuurssamenstelling van de Provinciale Op-
bouworganen", Tildschrift voor Maatschappeluk Werk, 5 Mei 1949,
blz. 131.
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een systematische samenwerking tussen de Provinciale Centra,
op het bevorderen van de tot stand koming en werking van
Plaatselijke Raden, op het aanvullend optreden voor die plaat-
selijke gemeenschappen, waar de functie van de Plaatselijke
Raad niet zelfstandig kan worden uitgeoefend. Voorts legt de
Provinciale Raad verband met organen van de welvaartszorg,
afgestemd op de gemeenschap of op groepen, zoals de Provin-
ciale Raad voor de Volkshuisvesting, het Sociaal-Economisch
Instituut, de districtsleidingen van de Arbeidsbureaux, enz.Zijn taak kan als volgt worden samengevat:

1. Onderzoek
a.   naar de totale maatschappelijke werkelijkheid in de provin-

cie;
b.  naar het bestaande maatschappelijk werk, insluitende een

beoordeling van de activiteiten en het nemen van initia-
tieven  om de bestaande leemten en tekorten  aan te vullen;

a   naar de methoden.
2. Planning
3.   Het bevorderen van de aamenwerking twsen de Centra van

het  Maatschappel#k  Werk,  door:
a.     het  organiseren van teambesprekingen;
b.     het cotirdineren van de werkzaamheden;
c.  het optreden als service-orgaan.
4.      Het  mogelijk  maken  van de arbeid  van   de  Centra,   door:
a. deskundige voorHchting op het gehele terrein van het

maatschappelijk  werk;
b.  het bespreken van algemene en speciale vraagstukken in

commissies.

5.   Het differentiEren van nationaZe initiatieuen.
6.  Het bevorderen van de. doebnatige functionering van de

PlaatseZ#ke Raden door deskundige voorUchting en het op-tred€71 al.8 service-orgaan.

7.   Het aanvuZZend optreden voor de plaatseZijke samenwerking.Deze functie is van groot belang voor de gemeenten op het
platteland, die niet in staat zijn zelfstandig of in samen-
werking met andere gemeenten een orgaan van samen-
werking tot stand te brengen.
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Speciaal ten behoeve van de uitoefening van deze functie kan
het van belang zijn over te gaan tot het formeren van regionale
sub-organen van de Provinciale Raad·
Aan de Provinciale Raad zal een directeur verbonden moeten
zijn met bijzondere capaciteiten. Hij zal in samenwerking met
het Bestuur het geheel van het maatschappelijk werk op pro-
vinciaal niveau tot stand moeten brengen. Hij zal een des-
kundige moeten zijn op het gehele terrein van het maatschap-
pelijk werk, doch speciaal op het terrein van onderzoek en
planning. Door studie en overleg met andere Provinciale Raden
zal hij deskundige voorlichting moeten kunnen geven. De Pro-
vinciale Raad zal zijn functie slechts doelmatig kunnen ver-
richten, als hij vertrouwen geniet. Dit vertrouwen is vooral een
voorwaarde om op dit niveau een doelmatige planning te kunnen
realiseren. De Centra, die op basis van de levensbeschouwing
werken, moeten, uitgaande van deze planning, hun eigen
planning verzorgen. De Provinciale Raad zal door zijn optreden
in belangrijke mate leiding kunnen geven aan de ontwikkeling
van het maatschappelijk werk in de provincie. De taak van de
Provinciale Raad zal minder omvangrijk zijn, naarmate de
samenstelling van de bevolking homogener is. Is in een pro-
vincie  b.v.  90%  van de bevolking Katholiek,  dan  zal  o.a.  de
functie van het tot stand brengen van samenwerking tussen de
Centra vrijwel wegvallen. In zekere zin raken de verschillende
functies van de Provinciale Centra en de Raden elkaar. B.v. in
een gemeente wordt de a-socialiteit onder de loupe genomen.
Het Provinciaal Centrum van de Katholieken belicht dit vraag-
stuk van Katholieke zijde en doet voorstellen aan het Plaatselijk
Centrum. De Provinciale Raad heeft hier tegelijkertijd een taak,
doch richt zich meer op het algemene en betrekt geen Katho-
lieke overwegingen in zijn arbeid ten opzichte van de bestrijding
van de a-socialiteit. Beide instanties belichten bij de uitoefening
van hun functies dus een ander aspect. De Provinciale Raad zal
bij zijn arbeid speciaal ook de activiteiten van de Centra moeten
beoordelen. Zijn optreden moet voor de Provinciale Centra een
aansporing zijn, zo objectief en zo doelmatig mogelijk te ar-
beiden. Het is ook belangrijk, dat de Provinciale Raad door ter
beschikking stelling van zijn apparatuur ertoe kan medewerken,
dat de arbeid van de Centra met minder krachten kan worden
uitgevoerd. Indien er over en weer volledig vertrouwen bestaat,
zal men bij de uitoefening van de eigen functie elkaar steeds
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kunnen aanvullen en zal men zelfs in bepaalde omstandigheden
activiteiten ten behoeve van elkaar kunnen uitoefenen.

8. Slotopmerkingen
Het Bestuur van de Provinciale Raad dient te worden samen-
gesteld uit vertegenwoordigers van de Provinciale Centra en
vertegenwoordigers van de Plaatselijke Raden.
De werkzaamheden van het Bestuur kunnen gesplitst worden,
naarmate men te maken heeft met bevordering van de samen-
werking tussen de Centra en de bevordering van het tot stand
komen en doelmatig functioneren van de Plaatselijke Raden.
De Provinciale Overheid dient in het Bestuur haar plaats in te
nemen. De Provinciale Overheid moet in staat worden gesteld,
via de Provinciale Raad haar specifieke taak uit te oefenen.
Het is van belang, dat de Provinciale Overheid voor de uit-
oefening van haar taak zoveel mogelijk medeverantwoordelijk-
heid legt op de schouders van de organen van het maatschap-
pelijk werk.
Mede in dit verband is het aanbevelenswaardig, dat de Overheid
niet de leiding neemt in de Raad, doch deze overlaat aan de
vertegenwoordigers van de uitvoerende organen.
Daardoor wordt een ontwikkeling in de hand gewerkt, die de
Raad voor Maatschappelijk Werk rijp maakt voor publiekrechte-
lijke organisatie. Wij bespreken de wenselijkheid van het streven
naar publiekrechtelijke organisatie in slotopmerking b. van
paragraaf 4 van dit hoofdstuk.
Gaat men ertoe over de gezondheidszorg en het maatschappelijk
werk in 66n orgaan te doen samenwerken, dan kan de Provin-
ciale Raad zonder meer zijn plaats in dit gezamenlijk orgaan
innemen. Men werkt echter in twee van elkaar gescheiden
sectoren.

C.   RAAD VOOR DE WELVAARTSZORG

De Provinciale Raad voor Maatschappelijk Werk moet zijn
plaats innemen in de Provinciale Raad voor de Welvaartszorg.
De Provinciale Overheid, de provinciale instanties van de Rijks-
overheid, de Raad voor Volkshuisvesting, het Sociaal-Econo-
misch Instituut de Kamers van Koophandel, e.a., dienen mede
hun plaats in deze Raad in te nemen. Een verdere behandeling
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van deze Raad ligt buiten het bestek van deze studie. Opgemerkt
zij alleen, dat in deze Raad alle krachten moeten samenwerken
om een weZvaartal)Zan voor de prouincie op te stellen. De Provin-
ciale Overheid heeft in deze Raad de leiding.
Wij hebben de indruk, dat de Raad voor de Welvaartszorg op het
provinciaal niveau minder omslachtig behoeft te zijn dan op
het plaatselijk niveau. Het is voor ons ook de vraag, of het
niet mogelijk is een gedeelte van de taak van deze Raad ter
uitvoering op te dragen aan het apparaat van de Raad voor
Maatschappelijk Werk. De Raad voor Maatschappelijk Werk
zelf zal herhaaldelijk constateren, dat bevordering van het
maatschappelijk werk alloon niet voldoende is. Men zal ook
streven naar het bevorderen van maatregelen van algemene
preventie, d.w.z. maatregelen, die gericht zijn op de gemeen-
schap en die voor het optreden van het maatschappelijk werk
algemeen preventief werken. Denken we b.v. aan de bevordering
van de lectuurvoorziening ten plattelande, aan de bevordering
van culturele verenigingen, van de jeugdbeweging, van de tot
stand koming van huishoudscholen, enz. De Raad voor Maat-
schappelijk Werk zal bij deze kwesties voortdurend consta-
teren, dat hier nog leemten bestaan. Tegelijkertijd komt het
voor, dat de provinciale organisaties, die zich op deze wel-
vaartszorg richten, door de beperktheid van hun apparaat
dikwijls niet voldoende op de hoogte kunnen zijn van de be-
hoeften, de mogelijkheden, enz. Het apparaat van de Raad voor
Maatschappelijk Werk zou men nu doelmatig kunnen belasten
met het verzamelen van de gegevens, het voorstellen van initia-
tieven, enz., ten behoeve van de betreffende organisaties, die
deze vormen van welvaartszorg ter hand moeten nemen. Er
zou hier wederom een concentratie van functies kunnen plaats
vinden, die maatschappelijk en economisch als doelmatig is te
bestempelen. 1) De werkzaamheid van de Raad voor de Wel-
vaartszorg zou zich dan kunnen beperken tot het organiseren
van regelmatige teambesprekingen. Een eigen apparaat heeft
hij niet nodig. Wordt het apparaat van de Provinciale Raad
voor Maatschappelijk Werk met deze activiteiten belast, dan
dienen deze werkzaamheden verricht te worden onder verant-
woordelijkheid van de Raad voor de Welvaartszorg.

1) De ontwikkeling van enige Provinciale Opbouworganen gaat reeds
in deze richting.
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§ 4.  Organisatie op het niveau van de nationale gemeenschap

Op het nationale niveau komt de beslissing te liggen over de
richting, waarin men het maatschappelijk werk gaat organi-
seren ter bereiking van een zo doelmatig mogelijke uitvoering
in de plaatselijke gemeenschap. Hier moeten de richtlijnen
worden opgesteld; hier wordt over de planning beslist en op dit
niveau ligt het contact met de internationale krachten. De eco-
nomische mogelijkheid, d.w. z. de omvang van de economische
middelen, die aan het maatschappelijk werk ter beschikking
worden gesteld uit het volksinkomen, wordt op dit niveau
bepaald.
Het complex van krachten, dat op het nationaal niveau streeft
naar de bereiking van een maximum aan volkswelvaart, wordt
sterker beinvloed door waarde-oordelen, die mede afhankelijk
zijn van de politieke sfeer en machtsverhoudingen. Tengevolge
hiervan zal de eensgezindheid in het handelen ten opzichte vanhet individu in maatschappelijke nood in mindere mate bepaald
kunnen worden door de krachten van het maatschappeiijk werk.
Hiermede moet men bij de organisatie op nationaal niveau
ernstig rekening houden. Bespreken wij achtereenvolgens hetNationaal Centrum van het Maatschappelijk Werk en de Natio-
nale Raad voor Maatschappelijk Werk.

A.  CENTRUM VAN HET MAATSCHAPPELIJK WERK

Dit Centrum heeft twee groepen van activiteiten:
1.   samenbundeling van de nationale toppen van de plaatselijk

uitvoerende organen  van het Maatschappelijk  Werk;
2.   het tot 66n geheel samenbrengen van de Provinciale Centra,

opdat een nationale eensgezindheid kan worden verkregen.
Het Nationaal Centrum stelt onderzoekingen in naar de maat-
schappelijke werkelijkheid, naar het bestaande maatschappelijkwerk en naar de methoden. Het moet een planning ontwerpen
en algemene leiding geven aan de ontwikkeling van het maat-
schappelijk werk van de betreffende levensbeschouwing.Het Bestuur dient te worden samengesteld uit de vertegen-
woordigers van de nationale toppen der functionele organen en
vertegenwoordigers van de Provinciale Centra. Het is van
belang, aan de invloed vanuit de Provinciale Centra grote aan-dacht te schenken om te voorkomen, dat men bij de bepaling
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van de algemene richtlijnen op het nationaal niveau te weinig
rekening houdt met de provinciale en, via deze, met de plaatse-
lijke mogelijkheden, verschil in karakter, enz., van het maat-
schappelijk werk. Als voorbeeld diene, dat men zich b.v. bij het
geven van richtlijnen voor de katholieke organisaties, zal moeten
instellen op de wenselijkheid in het maatschappelijk werk in
zo groot mogelijke mate vrijwilligers te betrekken. Nu is het
niet ondenkbaar, dat in het Westen van ons land de werfkracht
ten opzichte van vrijwilligers geringer zal zijn dan b.v. in het
Zuiden of Oosten van het land. Zouden in de leiding van het
Nationaal Centrum de beslissingen genomen moeten worden
door een persoon, die uitsluitend kennis heeft van de feitelijke
situatie in het Westen van het land, dan bestaat het gevaar,
dat nationale richtlijnen worden gegeven, die niet voldoende
rekening houden met de provinciale en, via deze, met de plaatse-
lijke mogelijkheden in de andere delen des lands.
In het Nationaal Centrum zullen de nationale toppen van de
functionele organen zoveel mogelijk als werkgroep moeten op-
treden, en waar mogelijk hun functies moeten concentreren.
Hierdoor kan maatschappelijk en economisch een grotere doel-
matigheid worden bereikt.
Het Nationaal Centrum heeft de verantwoordelijke taak van het
representeren van het maatschappelijk werk van zijn levens-
beschouwing tegenover de Rijksregering. Hiermede willen wij de
beschrijving van het Nationaal Centrum besluiten. Bij de be-
handeling van de Nationale Raad zullen wij nader ingaan op het
onderzoek naar de methoden, waarbij wij ook aandacht zullen
schenken aan de taak van het Nationaal Centrum op dit terrein.

B.  RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK

De Nationale Raad heeft tot taak:

1.      Onderzoek:
naar de maatschappelijke werkelijkheid  in  het   land;
naar het bestaande maatschappelijk  werk;
naar de methoden.

2. Planning.
3. Het geven van deskundige voorlichting, algemene richt-

lijnen, enz., om het maatschappelijk werk in staat te stellen,
zo doelmatig mogelijk te functioneren.

195



4. Het scheppen van voorwaarden om het maatschappelijk
werk mogelijk te maken, b.v. door bevordering van een doel-
matige subsidiepolitiek.

5.  Het samenbrengen van de Nationale Centra ter bereiking
van een zo groot mogelijke samenwerking. De werkgroepen
van de Nationale Centra kunnen worden samengebracht om
op dit hoogste niveau in onderling overleg gezamenlijk
richtlijnen te geven, normen op te stellen, enz.

6.  Het zodanig met elkaar doen samenwerken van de Provin-
ciale Raden, dat een nationale eensgezindheid kan worden
verkregen.

Het Bestuur van de Raad voor MaatschappeHjk Werk dient te
worden samengesteld uit twee componenten, te weten de
Nationale Centra en de Provinciale Raden. De Rijksoverheid
neme als zodanig ter vervulling van haar specifieke taak zitting
in het Bestuur van de Raad. De bestuursarbeid met betrekking
tot de Nationale Centra zal een ander karakter hebben dan
die met betrekking tot de Provinciale Raden. Het moet daarom
mogelijk zijn de werkzaamheid van het Bestuur op dit punt tot
op zekere hoogte te splitsen. De bestuursarbeid moet worden
geaffectueerd door teambesprekingen. De directeur van de
Nationale Raad zal voortdurend het initiatief tot dergeloke
teambesprekingen moeten nemen. Indien in de Nationale Raad
over en weer vertrouwen bestaat, dan zijn de voorwaarden
vervuld, die deze Raad in staat stellen uiterst belangrijk werk
te verrichten. De practijk van het ogenblik geeft te zien, dat ditvertrouwen op nationaal niveau in het algemeen geringer is
dan op de lagere niveaux. Indien allen steeds als doel voor ogen
hebben een zo groot mogelijke en zo doelmatig mogelijke bij-stand te verlenen aan de individuen in maatschappelijke nood,
zien we geen reden waarom dit vertrouwen op de langeduur niet zou kunnen groeien. Steeds diene men te bedenken,dat het welslagen van de Raad staat of valt met dit vertrouwen.
In  de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk  Werk 1)
zijn de aanzetten aanwezig om te komen tot een samenbundelingvan de nationale toppen der functionele organen. Hierbij dienen
nu echter de Nationale Centra te worden ingevoegd. Een eerste
begin van nationaal overleg bestaat voorts in de kringen van de

1)   Vgl. Mej. Mr. M. Tjeenk Willink: „De werkzaamheid der NederlandseVereniging voor Maatschappelijk Werk", Tijdschrift voor Maat-schappelijk Werk 20 Mei 1949, blz. 148.
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Provinciale Opbouworganen. 1) Het bestuurselement  van  deze
Provinciale organen is echter in dit nationale overleg nog niet
voldoende betrokken. Groeit hier een overleg tussen de Bestu-
ren, dan kan men de vergaderingen van de directeuren dezer

Opbouworganen hanteren als teambesprekingen, waarbij de
directeur van de Nationale Raad moet worden ingeschakeld.
De plaats van de Rijksoverheid in de Nationale Raad is een
zeer gewichtige. De Rijksoverheid moet zich van de Nationale
Raad kunnen bedienen om haar specifieke taak ten opzichte van
het maatschappelijk werk in het land uit te oefenen. De Rijks-
overheid zal met het oog op het nationaal belang voorts in
staat moeten zijn via de Raad een zo groot mogelijke doelmatig-
heid van het maatschappelijk werk tot stand te brengen. De
Rijksoverheid kan haar taak slechts doelmatig vervullen, indien
al haar activiteiten zoveel mogelijk zijn ondergebracht in
6On Ministerie. In dit Ministerie moet ook de mogelijkheid aan-
wezig zijn een functionele samenwerking tot stand te brengen
met de Volksgezondheid. Zowel in de Nationale Centra als
bij de Nationale Raad zal men er namelijk naar moeten streven
met de Gezondheidszorg samen Lon orgaan te vormen, dat func-
tioneert in twee gescheiden sectoren. Zoveel mogelijk moet daar-
bij gestreefd worden naar concentratie van functies. Zou dit
bereikt kunnen worden, dan is de mogelijkheid aanwezig, dat
de samenwerking met de Gezondheidszorg op het hoogste niveau
doelmatig wordt.
De Rijksoverheid dient er bij de uitvoering van haar specifieke
functie voortdurend naar te streven in zo groot mogelijke
omvang medeverantwoordelijkheid te leggen op de schouders
van de uitvoerende organen van het maatschappelijk werk.
Wordt aan de uitvoerende organen een zo groot mogelijke
medeverantwoordelijkheid gegeven, dan zal dit er ook toe
kunnen medewerken, dat het vertrouwen sneller groeit dan het
geval is, indien de Rijksoverheid hiertoe niet overgaat. Het kan
daartoe ook van belang zijn, dat de Overheid in de Raad niet
de leiding neemt. Men bevordert door een en ander een ontwik-
keling in de richting van publiekrechtelijke organisatie, waar-
over straks nader.
De in de Nationale Raad samenwerkende Nationale Centra en

:)  Vgl. Mr. M. J. A. Moltzer: .,De organisatie van het maatschappelijk
werk" in Gedenkboek School voor Maatschappelijk Werk, Amsterdam,
1949, blz. 16 e.v.

197



Provinciale Raden zullen, waar dit mogelijk is, moeten overgaan
tot concentratie van functies. Deze concentratie van functies
klemt sterk op het terrein van het onderzoek naar de maat-
schappelijke werkelijkheid en naar de methoden. Het is ondoel-
matig afzonderlijke apparaten ·in het leven te roepen van
meerdere instanties, als deze apparaten in feite grotendeels
hetzelfde beogen. Deze concentratie moet plaats vinden binnen
Ret  verband  van de Nationale  Raad.  1)
De Nationale Raad moet als het ware worden tot 66n orgaan,
waarin door samenwerking de Nationale Centra en de Provin-
ciale Raden in elkaar vervloeien. Zo kan er een eenheid ont-
staan in het nationale maatschappelijk werk in Nederland.

7.     Slotopmerkingen:

a.  Nationale CentraZe van Onderzoek naar de methoden. -
Wij besluiten de suggesties ten opzichte van de taak van de
Nationale Raad met een beschrijving van het nationale onder-
zoek naar de methoden.
Het onderzoek naar de methoden moet zijn basis vinden op het
nationaal niveau. Zoals wij hebben beschreven moet het onder-
zoek naar de methoden ook plaats vinden op plaatselijk en pro-
vinciaal niveau, doch op deze niveaux moet men zich beperken
tot het onderzoek naar de methoden, die worden toegepast, tot
het beoordelen van de resultaten van deze methoden en het
doen van suggesties ter verbetering.
De uitslag van deze onderzoekingen op plaatselijk en provin-
ciaal niveau dient te worden doorgegeven aan een nationale
instantie. Deze nationale instantie zal een Onderzoekcentrale
moeten zijn, onder leiding van de Nationale Raad voor het
Maatschappelijk Werk. Deze Onderzoekcentrale zal dus de
beschikking moeten hebben over de gegevens van de verschil-
lende plaatselijke en provinciale instanties. Zij zal echter daar-
naast de mogelijkheid moeten hebben zelf gegevens te ver-
zamelen, steekproeven te nemen, enz. De Onderzoekcentrale
moet het contact onderhouden met soortgelijke organen in het

1)  De Rtlksoverheid heeft grote verantwoordeltikheid voor het tot standkomen van een doelmatig onderzoek naar de maatschappelijke wer-kelljkheid en naar de methoden. Ztj kan aan de uitvoering daarvanmedewerken door haar apparaat mede ter beschikking te stellen vande Nationale Raad voor Maatschappeltlk Werk
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buitenland, zich voortdurend op de hoogte stellen van de pu-
blicaties op dit terrein in de gehele wereld, zal overleg moeten
plegen met hen die in andere landen experimenteren voor het
onderzoek naar de methoden, enz. De op de hier beschreven
wijze verzamelde gegevens zijn echter nog niet voldoende. Om
zo doelmatig mogelijke methoden van uitvoering van maat-
schappelijk werk te kunnen ontwerpen moet men bovendien
nationaal proeven nemen, experimenten op stapel zetten. Hierbij
zal men gebruik moeten maken van de kennis, die de verschil-
lende wetenschappen op dit punt hebben opgeleverd. Wij zouden
daartoe de Onderzoekcentrale willen verbinden aan de Universi-
teit. Hierdoor wordt een vruchtbare wisselwerking verkregen
tussen hen, die de wetenschap beoefenen en hen, die in de
practijk van het maatschappelijk werk werkzaam zijn.
Wij propageren hiermede een zo ver mogelijk gaande concen-
tratie van de onderzoekfunctie. Daardoor kan worden vermeden,
dat tegelijkertijd in Assen, Rotterdam, Utrecht, Breda, Maas-
tricht, Groesbeek, enz., partiale onderzoekingen plaats vinden
met investering van kapitaal en arbeidskrachten, welke inves-
tering niet zo doelmatig kan zijn als wanneer op het hoogste
niveau een centrale met de meest deskundige krachten uit het
land en met voldoende kapitaal werkzaam is.
De Nationale Onderzoekcentrale moet zich echter niet op het
standpunt stellen, dat elk onderzoek naar de methoden per se
moet plaatsVinden door het apparaat van de Centrale. Wij zijn
van mening, dat het in zeer vele gevallen om doelmatigheids-
redenen aanbeveling verdient de Scholen voor Maatschappelijk
Werk in te schakelen voor dit onderzoek. Deze Scholen hebben
hun eigen contacten met de practijk en staan dichter bij de uit-
voering van het werk. De supervisie op het onderzoek naar de
methoden door de scholen zal echter bij de Centrale moeten
berusten.

Tenslotte moet rekening gehouden worden met het feit, dat in
meerdere gevallen het onderzoek naar de methoden voor een
gedeelte zal moeten worden georganiseerd per levensbeschou-
wing. De levensbeschouwing zal dikwijls in staat zijn in een be-
paalde methode een zodanig element te verwerken, dat daardoor
bij de toepassing van de methode op basis van de levens-
beschouwing een maximale doelmatigheid kan worden bereikt.
Voorzover het noodzakelijk is het onderzoek naar de methoden
te baseren op de levensbeschouwing, zal dit onderzoek moeten
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plaats vinden binnen het verband van de Nationale Centra van
het Maatschappelijk Werk.
Het nationale onderzoek naar de methoden kost geld. Investe-
ring van gelden in dit onderzoek maakt echter een einde aan de
verspilling, die op het ogenblik bestaat, en schept de mogelijk-heid methoden te ontwerpen, die op doelmatige wijze de oor-zaken bestriiden van maatschappelijke noden van het individu.
Komt het nationale onderzoek niet tot stand, dan bestaat het
gevaar, dat de organisatie van het maatschappelijk werk nietdoelmatig kan zijn, omdat men niet de mogelijkheid heeft doel-
matige methoden van uitvoering te projecteren. Bij het gehelestreven naar doelmatigheid zien wij dan ook het onderzoek naar
de methoden als de spil, waarom alles draait. Een deskundigonderzoek naar de methoden biedt aan het MaatschappelijkWerk de kans als levende eenheid en zelfstandige grootheid zijntaak te vervullen naast de Gezondheidszorg en de Zielzorg, diede menselijke noden vanuit hun eigen gezichtspunt bestrijden.

b.    Het streven naar publiekrechteZ#ke organisatie. - Zoals wij
vaststelden, behoort het tot de specifieke taak van de Overheid
ten aanzien van de uitvoering van het maatschappelijk werkalgemene richtlijnen te geven, coBrdinerend op te treden, de
doelmatigheid te bevorderen, enz. Er dient naar gestreefdte worden de Raad voor Maatschappelijk Werk op nationaal
zowel als op provinciaal en plaatselijk niveau zodanig in te
richten, dat het voor de Overheid doelmatig is zich ter uitoefe-
ning van de functie te bedienen van de Raden voor Maatschap-
pelijk Werk. Hierbij zou de Overheid er naar kunnen streven ten
aanzien van de uitoefening van deze taak medeverantwoorde-
lijkheid te leggen op de schouders van de uitvoerende organenvan het maatschappelijk werk, die zitting hebben in de Raad.
Daarmede bevordert men een ontwikkeling in de richting van
publiekrechtelijke organisatie van het maatschappelijk werk.Het streven naar publiekrechtelijke organisatie dient zich in
het bijzonder te richten op het tot stand brengen van deze
organisatievorm op nationaal niveau. Ontwikkelt de Nationale
Raad voor Maatschappelijk Werk zich gunstig en blijkt hij te
voldoen bij het dragen van medeverantwoordelijkheid ten op-zichte van de uitoefening van de specifieke overheidsfunctie,dan kan er een moment komen, dat de Overheid een gedeeltevan deze bovenomschreven taak overlaat aan de Raad, waartoe
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zii aan dit orgaan publiekrechtelijke bevoegdheid kan geven.
Behoudens de taken, die tot de uitvoering van de specifieke
overheidsfunctie zijn te rekenen, zijn er op het terrein van het
maatschappelijk werk velerlei kwesties aan de orde, die men
ter regeZing binnen eigen kring kan overlaten aan de uitvoerende
organen van het maatschappelijk werk, die in de Raad zitting
hebben.

Ontwikkelt de Raad zich in deze richting, dan krijgt hij twee
taken opgedragen:
1. Het uitwerken en uitvoeren van de algemene richtlijnen

van de overheid.
2.  Het scheppen van regelingen in de eigen kring.
Bij de uitvoering van deze taken, waarvoor de Raad over
publiekrechtelijke bevoegdheid moet beschikken, zal de Raad
zich bijzonder kunnen toeleggen op een nadere regeling van de
verschillende functies van voorbereidend maatschappelijk werk.
Bovendien bestaat behoefte aan het beschermen van de naam
en het beschermen van de uitoefening van het maatschappelijk
werk; aan regeling  van de opleiding van beroepskrachten;  aan
regeling  van de scholing van vrijwilligers; aan regeling  van  de
voorwaarden tot erkenning als orgaan van uitvoering van het
maatschappelijk werk, op grond van een criterium van des-
kundigheid;   aan het reserveren van bijzondere taken   voor   die
instanties, die op speciale deskundigheid aanspraak kunnen
maken; aan afbakening van werkterreinen,    enz. Er zouden
aan de Raad ook bevoegdheden verleend kunnen worden ten
aanzien van toekenning en verdeling van subsidies, toezicht op
het beheer van fondsen, waar dit toezicht ontbreekt, het ver-
lenen van dispensaties van eventuele wettelijke bepalingen, enz.
Bij het streven naar publiekrechtelijke organisatie ten aanzien
van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk moeten wij
een open oog hebben voor het feit, dat het mogelijk is, dat
onderdelen van de Raad hiervoor eerder rijp zijn dan de Raad in
zijn geheel. Met onderdelen van de Raad bedoelen wij de z.g.
werkgroepen. 1) Zoals wij vaststelden, kunnen de organen, die in
werkgroepen samen gaan, gezamenlijk richtlijnen geven, normen
opstellen, deskundigheidseisen stellen, enz. Een voorbeeld van
ontwikkeling  in deze richting vinden  wij   in de Centrale   Raad
voor Gezinsverzorging te 's Gravenhage, waarin de Nederlands

4  Vgl. biz. 196.
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Hervormde Gezinszorg, de Gereformeerde Gezinszorg, de
Katholieke Gezinszorg en Humanitas samenwerken, richtlijnen
opstellen, opleidingsprogramma's regelen, enz. Deze Raad,
georganiseerd als onderdeel van de Nationale Raad voor Maat-
schappeRik Werk, zou bij een verdere gunstige ontwikkeling
spoedig rijp kunnen zijn voor het verkrijgen van pubHekrechte-
lijke bevoegdheid.
Daartegenover is het denkbaar, dat andere werkgroepen van
de Nationale Raad niet in aanmerking komen om publiekrechte-
lijke bevoegdheid te ontvangen. De oorzaak daarvan kan gelegen
zijn in het bijzondere karakter van de bepaalde tak van het
maatschappelijk werk, die in de werkgroepen is samengebracht.
Naar onze mening is het tot stand brengen van een publiek-
rechtelijke organisatie op nationaal niveau het sluitstuk bij het
streven het maatschappelijk werk tot een levend geheel te
maken.
De Raden voor Maatschappelijk Werk op provinciaal niveau
kunnen eveneens in aanmerking komen voor het verlenen van
publiekrechtelijke bevoegdheid. Deze bevoegdheid zal uiteraard
minder omvangrijk zijn, omdat een voornaam stuk van het
maatschappelijk werk op nationaal niveau geregeld wordt. Op
dit niveau zal men er zich vooral op moeten toeleggen regelin-
gen te treffen met het oog op de speciale omstandigheden en
het karakter van het maatschappelijk werk binnen het territoir
van de provincie.
De Raad voor Maatschappelijk Werk op het niveau van de
plaatselijke gemeenschap komt in mindere mate in aanmerking
voor het ontvangen van publiekrechtelijke bevoegdheid. Op
dit niveau dient men slechts tot publiekrechtelijke organisatie
over te gaan voor zover een afzonderlijke regeling van het maat-
schappelijk werk noodzakelijk is met het oog op de plaatselijke
omstandigheden en de bijzondere plaatselijke belangen.

C.  RAAD VOOR DE WELVAARTSZORG

Naar onze mening dient niet te worden gestreefd naar de tot
stand koming van een Nationale Raad voor de Welvaartszorg.
Een Nationale Raad voor de Welvaartszorg zou functies op zich
nemen, die voorbehouden dienen te blijven aan Regering en
Parlement Regering en Parlement geven algemene leiding aan
het streven van de maatschappelijke krachten naar het bereiken
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van nationale welvaart. Hier kan men zich ook niet onttrekken
aan de sfeer van politiek en de geldende machtsverhoudingen.
Ter inleiding van deze paragraaf wezen wij reeds op de invloed
van de politiek. Naar onze mening moet er met alle middelen
naar worden gestreefd de arbeid van de Nationale Raad voor
Maatschappelijk Werk, voor zover dat mogelijk is, buiten de
politiek te houden. Op het terrein van de totale welvaartszorg
van het land bestaat deze mogelijkheid niet.
Het onbreken van een Nationale Raad voor de Welvaartszorg
wil niet zeggen, dat de Raad voor Maatschappelijk Werk niet
tot taak zou hebben de andere vormen van welvaartszorg op
nationaal niveau mede te beinvloeden. Dit zal dan echter vooral
moeten geschieden door het onderhouden van contact met de
verschillende Ministeries en met instanties zoals de Stichting
van de Arbeid, het Nationaal Planbureau, enz.
De leiding van het gehele streven is echter een taak van
Regering en Volksvertegenwoordiging. Wij spreken de hoop uit,
dat deze bij de bepaling van de algemene lijnen van het wel-
vaartsstreven voortdurend rekening zullen houden met de ar-
beid van het maatschappelijk werk, gerepresenteerd door zijn
Nationale Raad, welke arbeid uit het motief van de caritas
en uit sodiale verantwoordelijkheid voor de medemens in
maatschappelijke nood wordt verricht om een zo groot mogelijke
welvaart voor de Nederlandse bevolking te bereiken.

203



Aanhangsel

A. PLAATSELIJK

PLAATSELIJKE RAAD VOOR DE WELVAARTSZORG
wordt samengesteld door

de Gemeentelijke Overheid
de Welvaartszorg, afgestemd op de gemeenschap
de Welvaartszorg, afgestemd op groepen
het Maatschappelijk Werk

De Raad formeert voor ztin arbeid Werkgroepen

PLAATSELIJKE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK
wordt samengesteld door

de Centra van het Maatschappelijk Werk Gemeentelijke*-- Overheidhet Maatschappelijk Werk in Bedrijven,
Volkscredietbank enz.

De Raad formeert voor ztin arbeid Werkgroepen

PLAATSELLIK CENT'RUM VAN HET MAATSCHAPPELIJK WERK *
wordt samengesteld door

de Organen van het Maatschappelijk Werk
Het Centrum formeert voor ztin arbeid Werkgroepen

*  Men dient voor ogen te houden dat verscheidene Centra
van Maatschappeluk Werk werkzaam zijn.

204



B. PROVINCIAAL

PROVINCIALE RAAD VOOR DE WELVAARTSZORG

wordt samengesteld door

de Provinciale Overheid
de Welvaartszorg, afgestemd op de gemeenschap
de Welvaartszorg, afgestemd op groepen

het Maatschappelijk Werk
De Raad formeert voor zijn arbeid Werkgroepen

PROVINCIALE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK

wordt samengesteld door

de Provinciale Centra van het Maatschappelijk Werk Provineiale
«- Overheidde Plaatselijke Raden voor Maatschappelijk Werk

De Raad formeert voor ztin arbeid Werkgroepen

PROVINCIAAL CENTRUM VAN HET MAATSCHAPPELLIK WERK *

wordt samengesteld door

de Provinciale toppen van de functionele organen van
het Maatschappelijk Werk
de Plaatselijke Centra van het maatschappelijk werk
Het Centrum formeert voor zon arbeld Werkgroepen

*  Men dient voor ogen te houden dat verscheidene Centra
van Maatschappelijk Werk werkzaam zon
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C. NATIONAAL

REGERING EN PARLEMENT

NATIONALE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK

wordt samengesteld door

de Nationale Centra van het Maatschappelijk Werk Rijks-
- overheidde Provinciale Raden voor Maatschappelijk Werk

De Raad formeert voor zijn arbeid Werkgroepen

NATIONAAL CENTRUM VAN HET MAATSCHAPPELIJK WERK *

wordt samengesteld door

de Nationale toppen van de functionele organen van
het Maatschappelijk Werk
de Provinciale Centra van het Maatschappelijk Werk

Het Centrum formeert voor zon arbeid Werkgroepen

*  Men dient voor ogen te houden dat verscheidene Centra
van Maatschappeltik Werk werkzaam zijn.
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