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De wenselijkheid van taakuitbreiding van de gemeentelijke sociale
in 195i DIVOSA 25 jaar bestond werd door de
diensten op het gebied van de ima ge minister ¥an
M ^^ ^
MaatschappeliJtWerk-mei.materiele dienst- en hulpverlening is evenwel ondanks het naar
de achtergrond verdwijnen van net laafste bolwerk in de sociale zekerheid genoemd kan
,. het-subsidicrriteitsbeginseLen-on~.
danks het afzwakken van de te«* rec^' kunnen doen gelde^
genstelling tussen overheid en
kerkelijk-en—pcttticulier Initiatief—
^ d n i e l i n d e noodgakelijke kosten
tot op heden problematisch geble- van net bestaan kunnen vooraien. werd de plicht van kindeven. Al tientallen jaren is de invul- ren om hun ouders te onderhouden drastisch beperkt Het
ling en de omvang van het werk—Jggginjyan de executieve sociale was een stap die Eorgvuldlg gekosen Wa«"toi«S^ito"
^ overheidszorg omstredenTISlecHfi" -keuzejKm_een histoosche^omwenteiing.. Hetdoel^asJi©^langzaam-groeit -de -overtuiging— maarkrachtig: iedereen moetjmet opgehevenioold-naarde-
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-^-^^EEen_van_jde___vgor- ^oci
waarden waardoor de sociale Oud-minister Klompe, minister
chtvaardigheid^^^
tweejperioden
king kan worden nagestreefdT^ yanStao^^yo^in
van 1956 tot juli 1963 en vanT967 tof
maar dat-de overheid naast^en— -juli 1971 bijna42 jaar minister. Opactiverende, coordinerende en een steenworp afstand van de
subsidierende taak, ook een direc- Tweede Kamer tegenover het mite, actieve taak heeft te volbren- Jiisterie
van Onderwijs en _Wetengen
en niet in de laatste plaats" schappen benadrukt zij "dat ze~
d
_ oor_middej Tranjde^sociale dien- -n^oiL^opiLheMdee^ YanLeen^^af^
sten.
"" ~ ~
dwingbaar recht' op bijstand overtuigd behoefde te worden: 'Ik her-

inner me niet ooit een ander standI4nig_ehad te hebben."En: 'jk was
me er zeer van bewust dat het in de
-samenleving onduidelijk-lag.^-—We starten het gesprek met de siJuatie sinds het uitkomeTryqrrhgjr;;
rapport van de Staatscommissie
_ gnUf ford,.,.die inaesteld
was in 1947 en het gehele terrein
van de zorg onder de loupe narn.

verhacdsrechtkwaarde
___,—___„ _„,_ mensettjkeJ -

De commissie kwam niet tot de menselijke verhouding terug die
slotsom van een afdwingbaar eigenlijk weg was.'
recht op bijstand en voor- en tegenToch was, als ik de literatuurdoor-.
standers van een grotere rol van
de overheid kruisten de degens. neem, het verzet vanuit kerkelijk
en particulier initiatief tegen een
De knoop werd uiteindelijk op het
nieuwe departement van Maat- afdwingbaar recht hef tig.
schappelijk Werk doorgehakt en
voor Parlement en samenleving 'Ja, en ik was me er zeer bewust
aanvaardbaar gemaakt.
van dat ik de samenleving moest
Mej. Klompe: 'Het is waar: Queries laten wennen aan dit idee.'
van Ufford zat inderdaad niet in
"deze-hoefer-Zonder-het- naar -me ^toe- -Wanneer-bent-u-zelf-totde-over-tui—
te willen trekken zat ik zelf wel ging gekomen dat bijstand geen
heel uitdrukkelijkjop de lijn yan^ gunst, maar een recht dient te zijn?
overheidsveTantwobrcielijlcheid
voor materiele bijstand. En er was 'Ik geloof niet dat ik overtuigd
denk ik door de oorlogssituatie moest worden. Ik herinner me niet
toch wel iets gegroeid van solida- ooit een ander standpunt gehad te
_jriteit_onder_ elkaar, ook als ge- hebben. Cit toen ik minister
meenschap. U weet hoe de Armen- werd heb ik als motto voor mezelf

iets opbouwen. Dat buiten eigen
schuld moet er wel bij. Ik heb ook
remmen in.de wet gelegd om de
eigen verantwoordelijkheid niet
te ondermijnen.
We hebben daarnaast gezegd, dot
met brood alleen eenjnens niet
kan leven. Wij Inoeten mensen
helpen als die bijvoorbeeld met
spanningen in een gezin zitten,
helpen om een bejaarde zo long
ten behouden, helpen bij bijvoorbeeld spanningen met een gehc
Hicapte in een gezin.
Maatschappelijke
dienstverlening hebben-we-in -die-4ijd-uitge—
breid. In die tijd hadden die orgaonele signatuur. Dat vonden wij

-oolrnadtg alshet gaat dm het aezin
.IB
gi
;
H lenHeproblemen-van-het gezinr:
-aangesproken om feTielpen. -In-~
-dien-zij_de_hulp_nie±Jconden_xxp=_ jnejlaLikJnjnijnjQpstaLgfiwjeldi=_ Jfetsjanders was-het-met-samenle-^
brengen moest een beroep gedaan
ge discussies heb gehad: wat zijn vingsopbouw. Mensen werden
worde.iL, op charitatieye jinstellin% ,nu ,de^,uitgangspuntenjran d_eze_
t yerhuisden en-kwamen-tegen van kerken en anderszins. En
wet die we gaan maken? Daar wonen in wijken waar ze niemand
-pas als je daarop vastliep kon je bij - kwam filosofie, daar-kwanvtheo- • kenden. -We hebben'dat opbbuw-""
logie bij te pas. Spottend heeft werk gestimuleerd om de mogede overheid terecht. Dat was een
gunst. Je moest je handje ophoumijn secretaris-generaal Werner lijkheden te scheppen dat mensen
eens tegen me gezegd: "aeh, jouw, zich in wijken3gebofgen konderiden. De gedachte om een afdwingbaar recht te maken lag helemaal
theologie ook altijd". Maar toen ik voelen. In die samenlevingsopjiiet zo_duidelijk_in_d
.later:_weg_was_ als minis_ter_zeL hi] bouwhad je.te-maken meteen-he^ving.
eens tegen me: "ik mis wel erg terogene samenleving.'
jouw theologie."

U hebtjtich in de tweede periode

verzet -te——
jmpt.g|unde.r
~Dat-bleefcmij,uit,het ye
innering. 'Het waren altijd ontzet- gen een overheyelina van de bijmet^de^vakbeweging, de kerken,
~sfand~naar Sociale Zaken. Waaretc. DaT~ldg~~dd~dPdllemadl
daarin tot de conclusie gekomen om?
moeilijk. Ik heb toen heel bewust
een-opstapje genomen—om—het -dot-het—een_ of dwingbaar-xecht—.
'Dat was niet omdat ik vast wilde
moest warden.'
'mensdom' er aan te laten wennen.
houden wat ik had. Ik ben niet zo
Ik heb toen een beperking op het
van de heb. Ik heb wel andere dinverhaalsrecht verdedigd in het
_gerLweggegevenr~zoals-de-woon—
Niet alieen brood
-Parlement. Toen dat gebeurd was
ruimtewet. De~reden waarom ik~
werd ook duidelijk hoe slecht het
Terwijl u aan de ene kant de ver- dat niet wilde komt hierop neer.
met het oude stelsel wat de menseantwoordelijkheid van de over- Sociale Zaken denkt in de sfeer
lijke verhoudingen betreft geheid scherp vorm gafhebt u aan de van sociale verzekermgen. Dot is
werkt had. Ik herinner me uit het
andere kant het levensbeschou- hun taak. Als nu iemand werkloos
begin van de jaren zestig dat de
welijk initiatief sterk gestimu- wordt of ziek, dan krijgt die een
toenmalige directeur van de gebepaald pecentage van het loon;
leerd.
meentelijke sociale dienst in Amof dat nu te weinig of te veel is, dot
sterdam tegen me zei: "Die wet die
'Ik had ook heel uitdrukkelijk het zegt die wet niet. De bijstandswet
u heeft gemaakt, die heeft een geinzicht dat het welzijn veel meer is daarentegen is-volledig individuweldige invloed op de geestelijke
dan materie. We vonden aan de aliserend. Met rxmdere woorden,
volksgezondheid. Want wat is er
ene kant dat er een basis moest als ik een gezin heb met een gegebeurd nu die druk op de kindezijn: brood op de plank en daar handicapt kind,uiat heel wat extra_
ren om voor de ouders te moeten
moest iemand aan geholpen wor- kost of een kind heb dat misschien
betalen is weggevallen? Er is weer
^
inricb.ting.moet, dan moeL=
den die buiten eigen schuld er niet
openheid in het gezingekomen. Ze
in kon voorzien. Als dat er is kun je het geld er zijn. Het wordt dus indi- •=helpen ouders weer. Er komt een
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vidueel bekeken. Daorom is die
wet ook gedeconcentreerd geworden en uitgevoerd door de gemeente. De gemeente overziet beter in welke context zo'n gezin of.
zo'n persoon zich in de gemeenschap van die gemeente beweegt.
Die gemeente kan dan ook zorgen
_datimmateriele hulp die niet dbor
de Bijstandswet wordTgegeveneF
ook komt en er iets gebeuren kan.'
En wat was uwreactie dat de ABW
naar Sociale Zaken is gegaan? U
"bent mmistervaft Staat. Uwas~dus
niet helemaal buitenstaander.
7110 wat ik u-verteld-heb,-heel-naar.
JkhebTmelichteTde" schermen wel
een beetje verzet, maar daTheeff
niet geholpen. Ik hoop dat ik me
"vergisV maar daar is natuurlijk'een
andere mentaliteit.'

JL

Het onderscheid tussen overheid
en particulier initiatief is natuurlijk vervaagd waar dat particulier
initiatief voor honderd procen t gesubsidieerd wordt.
..
'Ik heb me altijd verzet tegen honderd procent subsidising. Daardoor is de boel uitgewaaierd. Ik
heb altijd gezegd: vfff tot tien procent moeten jullie zelf opbrengen.

Pionieren
Mej. Klompe werd eind oktober
1956 minister van Maatschappelijk Werk. Ze was-lid-van het parle-ment op de kwaliteitszetel Buitenlandse Zaken. De Europese ontwikkelingen hielden haar sterk

teur, met name in de Kolen en
Staal Gemeenschap. Haar inter^aationale— belangstellirrg was"
Dat is in de tijd van W. Meijer vooral gevoed doordat zii in 1947
(PvdA) tot honderd procent opge- vanuit haar betrokkenheid bij
"trokkenT Ik-heb tegen Wim~Meijer~ vrduwenorgahisaties en de wegezegd: Nu speel je Sinterklaas en deropbouw van Arnhem en de Ve-tegende-tijd dat je weggaat dan is— -luweiid-werd vancleclelegatie die
:st__ jnaar.
-lopen-^i-danJaui-je-het-aiet-meer— -van dejferenigde-Natieggirrg;
"terugp9Biroeve^rZGris"liero6k~ge~
b^ufdrDezaalcisTochrdoorgescrla1" MejrKIorripe: 'Ik werd twee dagen
voor de beediging^^eyraagd^ Ik_
ten. Ik heb het mee opgebouwd,
"Tnaarben niet van meniHg dot-er *Wd¥op"daf moment boFmet in Nenaast iedere burger een maatlerlgnd, Ik. werd .gebeld, datak iij ,
schappelijk werker moet staan. In mijnheer Drees moest komen en
dat opzicht meen ik dat zelfhulp en twee dagen later was ik beedigd.
vrijwilligerswerk erg belangrijk Zo gaat dat. Ik vond dat erg jam-zijn.'
:
: :
mer, want ik had gezag opge-

Oorspronkelijk ging het bij de herziening van de Arrnenwet om het
'gehele terrein van de zorg', zowel
^hetmgtejiele_gedeeltealsjiet im~materiele~~gedeelte. 'Dot het heb-' Bijuw~verdediging in~de~Kamer- "ik~laten~ schieten en ETvond ik
ben van 'brood op de plank' gere- van de Algemene Bijstandswet jammer.'
geld moet zijn is duidelijk. Maar hebt u twee aspecten genoemd.
-als het gaat om dienstverlening
dielneJisen"~h~elpt&mop~eig~^
-nen te staanr-waarbijhetmaterie— - liseringsprincipe datu nu~toelicht~~
le gedeeltege'individualiseerd is, en de andere kant was dot u aan-_ "Het departement—bestond^ vier
_
dan komt mij die onderscheiding gaf dat de Bijstandswet ook a/ge)ouwd door minister Van Thiel.
ne loonontwikkeling. Ik heb de in- Deze had Werner als secretaris'Ja, maar het zit hem er wel in dat druk dat daar nu het zwaartepunt generaal aangetrokken. Het midie wet wordt uitgevoerd door de ligt. We hebben een centrale nor- nisterie had wat onderdelen gejf geachf~ Tcregen, onder andere van Binnen~6verheid en het "Immateriele'ge^
landse Zaken en van Sociale Zadeelte wilde ik heel bewust, al- wordt het minimum tezijn.
ken. Er waren ook wat jonge menleen waar het nodig was, bij de
overheid en verder bij het particu- 'Ik had aan de gemeenten overge- sen aangetrokken door Van Thiel,
lier initiatief onder het motto: deze laten welk niveau zij maximaal met name Gradus Hendriks (die
immateriele voorzieningen moe- konden geven in de bijstand. Wat eind vorig jaar afscheid nam als
directeur-generaal~bij het departen gebed zijn in de bevolking. Dat gebeurde er toen?
tement) en veel jonge sociologen.
is de reden van de scheiding. Nu is
het zo dat als men wil men wel een Er kwamen verkiezingen van ge- Van Thiel had daar een team van
beroep moet kunnen doen op die meenteraden en toen werd er mooi gemaakt: mej. Hillen, P. van Loon,
overheid. Ik heb nooit het stand- weer gespeeld, werden de bij- G. Hendriks, dr. Van der Putten,
Gijsbers. Onder Van der Putten
punt ingenomen: overheid en par- standsnormen opgetrokkerT tot
ticulier initiatief zijn vijanden van zelfs bovenjiet loonniveau. Dat is die van Binnenlandse Zaken
elkaar. Integendeel. Ze hebben el- zo uit deFhand gelopen dat ik in kwam viel de Arrnenwet. Maar dekaar nodig.
mijn tweede ambtsperiode een ze groep vormde de top. Er zatjius
aantal dingen terug heb moeten een aantal jongeTmensen, dat
De overheid heeft de bevolking no- nemen naar het rijksriiveau. Dat goed op elkaar ingespeeld was. Zij
dig om allerlei dingen op te van- vond ik reuze vervelend, maar de pioriierden, maar moesten wel legen en de bevolking heeft weer de
democratic functioneerde in dat ren dat sommige processen lange
tijd vragen. In die zin, als ze een
overheid nodig.'
opzicht niet goed.'
29
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idee hodden op het terrein von het
maatschappelijk werk of opbouwwerk, dan zeiden ze: 'nou daar beginnen we mee', en dan maakten
ze een artikel op de begroting en
zetten er tweehonderdduizend
gulden op, of misschien was het
meer of minder. Maar die processengm nieuwe zaken aan te zwen*geTerirdaTduurreenpatrftaarr'
Toen ik minister werd lag het voorlopig verslag van^de begroting gl
bij de Kamer. De begroting was
ingediend door mijn voorganger.
~In~dat verslag kreeg-ik-als ministerop mijn kop, want je moet bij een
-begroting-altijd-zeggeru_datjs?o:s
endajls uitgegeven. Toen
te~Kobb; Be^
~dfag was begroot en xtat-was -niet"helewaal'mtgegeven-——~———-

Ongewenst "

-

Uhebt het departement tegen herhaalde kritiek moeten verdedigen. Waarom?
'Het punt was natuurlijk dat dit departement niet gewenst was. De
socialisten _wilden_het niet, die
~—vonden dat het bij Sociale Zaken in,
de vorm yan^een stagts_sje^retaris_
thuishoorde. In die tijd zaten de
socialisten nog sterk in de hoek
van materiele~welvaart—De-WDvond het departement iiberhaupt
van de gekke. Ik heb mijzelf toen
tot taak gesteld in die eerste zeven
3 jaar-dat-ik-minister—was-om-hetdepartement zbdanig inhoud te
geven dat niemand er meer aan
durfde te raken om het op te heffen
of elders onder te brengen bij iets
anders. Dat is me gelukt. Toen
kwam in 1963 de WD op mijn stoel
zitten, wat ik betreurde, omdat ik
het een partij vond die de betekenis van het werk niet zag zitten.
Dat heeft maar twee jaar geduurd
en toen kwam het kabinet Cals
met Vrolijk op het departement.'
De socialisten hebben overigens
wel een omslag gemaakt naar
welzijnsbeleid.
'De socialisten zijn aan het eind

van de jaren zestig en begin jaren
zeventig gaan inzien dat w,elzijn
meer is dan welvaart. In het begin
hadden ze dat niet en ze hebben
mij daar eigenlijk ook om bestreden. Van de WD heb ik niet zo dat
gevoel dat ze welzijn als eigen dimensie zijn gaan zien.'
er?

-departement.

'DatT is ~geW6an~een kwestie~ge-~
weest bij de formatie. De KVP
ben en toen is het een ideetje van
l^eJUjeweest. Dat was een ideetje
zoals hij welvaker KddrOpoteacfc
TergrarMTspeelde-zeker-de-gedeefe

maatschappelijk werk, onder mijn
leiding. Van Rooy vertrok echter
binnen een jaar en had deze zaak
tegengehouden. Toen kwam Veldkamp die zei: "hoor eens, ik heb
geen boodschap -aan afspraken
die jullie gemaakt hebben in de
formatie, want die heb je niet met
mij gemaakt. Ik pieker er niet over.
de hele ronde houd". Ik gaf hem
vanuit zijn standpunt geen ongelijkrDat -wasTKttuurlijk^een- he
gelag, maar het had geen zin als ik
toen met protest was opgestapt. Ik_
had het departement nTlnrJri~vir£~
ger s en kon er nog voor vechten. Ik ~b~en toen wel blijv

gezondheid. Hoe kijkt u daar tedienst Eindhoven en was lange
tijd voorzitter van het.katholiek
landelijk charitatief centrum.

'Ik heb mij daarJiiet slecht bij b§;
vonden. Ik vonddestijds de comb>
natie Maatschappelijk Werk en

'Het was dus een mengsel van: we
moeten er een ministerie bij heb- Toen het ten slotte in 1965 anders
:ben,~rnaar ook rinhoudelijk^we_ ^itviej.^oen-we-twfie-dkeciorj5!:ten_
moeten ook naar de andere kant uit deanderelioeEkregenTculTure^
kijken. Zo is het in 1952 begonnen.' le zaken, sport, jeugd en de media,
vond ik dat ook een zinnige combi,
^
over de formatie van het kabinet nog minister was ook bepleftTTSir
~T)eQuaYinT. 959ook~afsprakenonr ~wilde~dat™tcienmret~weggeven—
Maatschappelijk Werk en Vbllrs- Toen hij premier werd heeft hij.het_
gezondheidsamen±GJKiegeja?
pelijk Werk. Toen ik zelf weer mi'Ik was een paar jaar minister van nister van CRM werd (1967) heb ik
Maatschappelijk Werk toen het getracht dat gemtegreerd te krij-kabineiDeJOuaylcwam. Toen heb gen.
ik gezegd: ik vind de basis van dit
departement te klein, te licht. Ik Ik heb nu niet het gevoel dat Volkshad toen het gevoel dat het dan gezondheid de boel opslokt. U zult
voor de hand ligt om een discipline zeggen: daar gaat zoveel geld in
mee naar binnen te krijgen die het om, maar dot gaat tegenwoordig
meeste aansluit op wat wij doen. in die andere dingen net zo hard.
Denk aan de extra-murale samen- Kijk naar walUle huidige minister
werking in de wijk van volksge- doet. MinisteFBrinkman is intenzondheid en maatschappelijke sief bezig met allerlei problemen
dienstverlening,
gezinszorg, op het gebied van cultuur en van
kraamzorg en ga maar door. Er is de media. J&kunt niet zeggen dat
toen een af spraak gemaakt dat dat dat weggedrukt wordt. Ik heb dus
zougebeuren.
_^_
....__. helemaal nielJiet^geyoel gehad:
wat doen ze met"rriijn~ kind~v'arf-f
Minister Van Rooy (KVP) kwam op vroeger? Ik heb wel gezegd: ik vind
Sociale Zaken en de of spraak was het op het randje van een te'grdtegemaakt dat dat binnen een jaar brpk bij elkaar, dat wel, maar van
zou gebeuren. Volksgezondheid de andere kant kun je er heel zinnizou worden samengevoegd met ge dwarsverbindingen in leggen/
30
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die van grote betekenis kunnen
zijn.'

Gevaar
7s het geen reden tot bezorgdheid,
dat het volksgezondheidsblok

'Ja, door beide Kamers en wat de
'tijd' betrof met de hakken over de
sloot/

geven hebben. Ik heb dat heel
hoog gespeeld. En toen heeft de
WD mij geholpen . . .

Het is toch merkwaardig geweest
met de voor- en tegenstanders van
de Algemene Bijstandswet. Uhad
partijgenotendie tegen de wet waren en in het kabinet had u onder
voorstanders. Hoe™
lag die weerstand?

En in u w eigen partij, de KVP?

mogelijk, wat zijn die KVP-ers toch
-draaitollenr die 'kunnen™in~iederkabinet zitten! Ik zat zowel met socialisten als met WD-ers in een
kabinet. Dat klopt, want voor mij is
het een zaak van personen, meer
dan van programme's."

'Ik wilde voorkomen dat er een
stigma-zou ontstaanuop dejnensen
die een beroep zouden doen op bijstand. De WD wilde-bij de-behandeling in "de Kamer een-aantalsanctiemaatregelen voor het geval er gefraudeerd zou worden en men bijvoorbeeld verkeerde gege-

Sahcties

'vooT'z^veTllrrrre-herinnertad-defractie er geen rnoeite mee. Ik had
inJhei_kabinejjm.oeite_met eigen
partijgenoten. Daar Ewamenr
'Daar hebt u gelijk in. In heb in het
kabinet De Quay hulp gehad van stemmen op dat het te ver ging op
'Dat ben ik met u eens. Net als bij- WD-bewindslieden;-zoals Visser;" -het--piint—van-af
ten.'
onderwijs ligt het allemaal vast in die minister van Defensie was.
_wetten. J\tar_karLnieLaan.getornd__ _jranKorthalsrdie minister van-Verworden, die moeten worden uitge- keer en WgterstgatjggsMen,_Ygn_ Jhebtzich sterk verzet tegen extra
yoerdTp'atls^Bij^en. ggntgFz^gkerT ToxQpeus._die, minister, van- BUT.T-,
van CRM niet het gevah Waarom- —nenlondse "Zaken "was". "Men~"zer Waarom?

geving, in financieringssystemen
_en jn organisaties van professionals?

tevergeefs was. Maar dat niet alleen. Het-was ook wel .bewust,.We.
zijn langzaam die maatschappelijke voorzieningen en de maatschappelijke
dienstverlening
gaan opbouwen. Dat was zoeken
en tasten naar nieuwe vormen. Op
het moment dat je die in de wet
" vastlegt verstar je de zaakv Je moet ~
ruimte laten voor ontwikkeling.
Dat was een van de redenen waarpm je het niet grijpen kon/
De hechtheid van de_blqkke_n_qnderwijs en volksgezondheid veroorzaakt het gevaar van plaatse- lijke -immobiliteitr wordt wel betoogd.
'Dat gevaar is er echt, maar ik zeg
-niet: dat slokt de-rest op.-Zoverga ik echt niet door dat te zeggen/
Waarom bent u in 1963 niet gebleven?
'Omdat ik niet wilde. Ik had zeven
jaar voor het departement moeten
vechten, het moeten verdedigen.
Ik had het idee dat ik blinde vlekken kreeg. Dan moet je gewoon
iemand hebben die vers begint. Ik
ben toen teruggegaan naar de Kamer. Dot was in die tijd nog een
uitzondering; ik heb drie jaar in de
Kamer gezeten/
" had toen de Algemene Bijstandswet door de Kamer gehaald?

~Hebt u'naast weerstand ih'de KVP~
weerstand van de Partij van de Arbeid tegen de Algemene Bijstandswet gehad?

lijk wel iets in de wet, maar ik heb
mij sterk verzet tegen die vele
het bijvoorbeeld overdescharesliep,J[aE
__LOpJbepaalde _punten,~ niet-tegen die^jnensenjiun^inkgmsten niet
de wet alszodanig. Op die punten zouden opgeven. En doTging^dan"
hebben ze verloren, want dat was om een percentage mensen van
-voor mij ergesseritieelrDe kwestle" hooguit-^enrprocent—Ik-heb-toen_
was deze. Als iemand werkloos gezegd: als u dit gaat doen dan
werd dan kwam je in de wacht- geeft u weer een stigma op die wet,
geld- en de werkloosheidsverze- op wie daar een beroep op doet.
-kering (WW).~Daama kwam je in ~ Darrga^e er-al bij-voorbaatJzanuiL
de WWV gedurende twee jaar. dalTwie daar een beroep^op doetDaarna zou je in de groepsrege- een fraudeur is. Dat mag je met die
ling bij de Algemene Bijstandswet 99 procent andere mensen niet
doen.J[k^wiljme^die wet dat menkomen.
_._
De PvdA eiste dat er nooit een sen met opgeheven hbofd eeh be-"
groepsregeling voor de werkloze roep op die wet doen. Mijn grote
onder de Algemene Bijstandswet teleurstelling is nu dat dit pogen
kwam. Dat was beneden hun van mij niet gelukt is. Nog steeds
stand, of hoe je dat noemen wilt. zit er voor veel mensen een stigma
Voor mij was essentieel dat er een op. Dat merk je dan ook en dan
wet kwam waar iedereen met op- zeggen ze: 'O God wat vreselijk, in
geheven hoof d een beroep op deed de bijstandswet'. Nou, dat vind ik
en niemand kon zeggen: ik geneer verdrietig, want ik heb ietsandersme dat ik bij die wet aan moet klop- geprobeerd.
pen. Dus op het moment dat ik toegegeven zou hebben, dat je als Ik was mij er toen van bewust - en
werkloze er niet onder hoeft te val- met mij een aantal directeuren
len, zou ik meteen die ander een van Sociale Diensten - dat het
duw naar beneden, een etiket ge- ambtenarenbestand van sociale
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diensten, veelal ook oudere mensen, jaren volledig op de Armenwetsituatie waren ingesteld. Dat
zou natuurlijk erg zijn bij de uitvoering van een geheel nieuw type
wet. DIVOSA heeft toen een aantal
cursussen gegeven voor ambtenaren in die jaren. Dat heeft hier en
daar ook wel geholpen/
Gemeentelijke Sociale diensten

De samenleving is in de afgelopen
tien, vijftien jaar van karakter ver-

en-

In totgal werken bij

u oZs grote zorg?

•Er zijn «es§r«ictt
die z|eli'

'Een'^ote zorg vind ik het bmgdan
van de mensen met elkaar. Dan
denk ik vooral ook aan de houding.
van de samenleving tegenover andere culturen die in ons midden^
~zi]n7De~zorg vobYeerrjbngegene-ratiervoornamelijk-diegeerrwerk"~
rhebben,:. yind'iik i^en" ontzettend~
_ffiP_^U.iite^?ffl|k..J^ggjrj^asljoJ^4k-J-'
het misbruik dat van de bijstand
gemaakt jwordt langzamerfeand.
een erge zaak. Ik heb het gevoel
dat het misbruik meer is dan een
paar procent/
— - ••

,

.

» ,

: zaken,
teonderscheiden; rken tot de eerste taak vatt het minimum-

*-'<

•

, , „

2 GSD's die de eerste twee taken yon het minimum-takenpak, k&i uityo^rea;/BijstajBdsiriagtschappelijk Werk';

,

- de |

e^

aattyfogea yolgeas de wette-4

,* dit liottdt tevens in nagaaaa of er sprake is
van social^' p^obteaaett ea.beyofderen ddt ae c|ierii zelf ^een
bplossSiiig'viridt dan wel naar een ge$peciaHseer3e*lrisiantie
yerwezeni wotdtf
•" •
•;
t
« hetyeKgarjaeldii tan infoptoatie over de aatd en de omstaridighedenygtt'df j&»6boi&jk» ^oaiyragen en in aarislttittaig dgarop
' signoieri^g yctn de^itwatie yon probleemgroep1en en probleemsitttatief tin regiof sfa& wi|k of buttrt) in yerband ra«t bet plao^• settjk welzijnsbeleicl, ift het bijzonder met het oog^op kansarme
groepen en Ic^eje'ittkoriiensgfoepen;
' - helsigiKtI4a^ft'®ttstl^^
het yerteteren yon d* toaatschappelijke situatie van probieeitt-

Vindt u dat de Algemene Bijstandswet nu is doorgeschoten en
'Het is op het ogenblik erg de vraag
of de verzorgingsstaat te ver is gejgggn. Ik blijf van merungjdSJ^al"
de bijstandswet betreft we niet te
ver gegaan zijn. De BijstandsweF
is wat ik altijd genoemd heb het
Jaatste_bolwerk,_Als men^zondereigen schuld tekortkomt in wat
men noodzakelijk nodig heeft in
het leven is er de Bijstandswet. En
jdgt is geen yleespot hoor. Bijstand^
legt de basis. En dan zijn er toch
nog vaak vrienden of f amilie die er
dan de rest bij doen. Dat gebeurt
gelukkig ook nog/

.

'

,

,

,

,

, „,

'4 GSt>% ale'tfet BWOSA-Jfeodel uityoeyen, Acm Set minitnumtakenpakket wordt f oegeyoegd het participetert in'de ontwikkeling van hief |6teai weMj» door middel yoai (project-) sameawe^tir^r,- coS«lttKtt|e wet oadeie instellingen in het veld en het "
deelnemen aan de (ambtelijke) planning;
S GSD*s, ttitfottadeycm type 1, 1 3oi4, waar het BMW al of niet

is

6 GSD's >vcm h¥l type 1,2» 3r 4, of S, die ook zorg moeten df agen
year de pl
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