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beg insel 4
het kind moet d e voordelen van sociale zekerheid
genieten . Het heeft er recht op in gezondheid op te
groeien en zich t e ontw ikke len. Te dien einde moeten
het kind en zijn moeder beiden bijzondere zorg en
be chermin krij en. met inbegrip v an voldoende
prenatale en postale zorg. Het kind heeft recht op
\'oldoende voeding. huisvesting, ontspanning, en
medische zorg.
begin s el 5
het kind dat lichame lijk , gees t e lij k . of maatschappe
I ijk achter is geste ld , m oet d e b ijzondere
behandeling, opvoeding en zorg krijgen, die voor
zij n speciale omstandigheden nodig z ijn.
beginsel G
h et kind heel't liefde en begrip nodig voor de volledige
en harmonische ontplooiing van zijn persoonlijkheid.
Het behoort. voor zover mogelijk . op te groeien
onder de zo rg en de verantwoordelijkheid van zijn
oud ers en in fik geval in een sfeer van lipfde en van
zedelijke en materië.e zekerheid. Tenzij in zeer bij
zondere om tandigheden m ag een kind in zijn prille
jeugd niet van zijn moeder wo rden gescheiden. De
m aatschappij en de overheid hebben de plicht bij
zondere z org te besteden aan alleens taande kinderen
en aan kind eren zonder voldoende midd elen van be
staan. Een t oe lage van staatswege en andere hulp
voor het onderhoud v an .kinderen van grote gezinnen
is wenselijk.
beginsel 9
Het kind moet beschermd worden tegen alle vormen
van verwaarlozing, wreedheid en uit buiting, het mag
in geen enke le vorm handelsobject zijn. Het kind
mag niet in het arbeidsproces worden opgenomen
vo'fr een redel ijke minimum leeftijd; aan he t kind
mag in geen geval opgedragen of veroorloofd worden
enige bezigheid of beroep uit te oefenen, die zijn ,
gezondheid of opvoeding kan schadien of belemmerend
werkt op zijn Iichamel ijke, geestelijke of zedelijke
ontwikkeling.
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In Nederland verblijven voo r hun opvoeding en ver
zo rging 18 500 kinderen in tehuizen . Deze kinderen
zij n in die tehuizen geplaatst ofwel door de kinder
rechter , ofwel door instanties voor maatschappelijk
welzijn .
18 500 kinderen di e n iet in een ge z in kunnen ver
b lijven en volledig a fhank e lijk zijn van de verzorging
en opvoeding die hun in de tehuizen geboden worden.
Zijn deze toereikend ? Hoe gaat h et m et deze k inde
ren? Kunnen wij erop vertrouwen dat deze kinderen
daadwerkelijk worden geholpen?
De Aktie groep He t Roze Pamflet zegt: NEE:
Het is daarom dat zij dit zwartboek heeft samen 
g esteld. Om aan te tonen dat deze kinderen meest
al n iet krijgen wat er voor hun ontwikkeling nodig is.
Dit zwartboek is ontstaan door dat 300 mensen die
dag e lijk s met kinderen in t ehu izen werken eindelijk
zijn ga an s preken . Z ij spraken over de situatie
wa ar in de k inderen v erl{eren , over hun leefru imte ,
hun zakgeld, hun vorm ing. Zij spraken ov er de
v aak onmogelijke om s t andigheden, waarin zij hun
zee r m oeilij ke werk m oeten verrichten .

De resultaten z ijn bedroevend . Wij vragen u hierbij
de medede lingen v an deze werke r s t e toetsen aan de
h ie rvoor weergegeven rechten van het kind . Wij
zeggen dat deze toetsing t ot het inzicht moet voeren
dat de kind eren , die in tehuiz en v erblijven niet
k ri.jgen wat z ij nodig hebben E N WAT DE GEMEEN
SCHAP HUN VERSC HULDIGD IS, want :
" Op he t m oment dat de gemeen schap de
verantwoordelijkheid voor opvoeding en
verzorging uit handen neemt van de ouders
neemt die gemeenschap daarm ee de ver
plichting op zich deze k i.nderen een adequ a 
te opvoed ing en verz orging te geven" .

VRAAG:
Hoe lang b en je ingewer kt ?
E en k le ine bloemlez ing : i dag , 2dagen , 4 dagen ,
o dagen, 7 dagen , 8dagen , 1 week , 4 da gen, 1 week,
14 dagen , 1 dag , 1i dag , 4 dagen , 2 weken , 7 dagen,
o dagen , 2 m aanden , 10 dagen, 1 week
VRAAG:
Hoevee l uren werk je per week ?
ANTWOORD:
-Hier kunnen we , zonder dat we de slaapuren m ee tellen , een gem iddelde a anhouden van 5O;à: uur. Aaneengesloten diensttijden van 25 uu r zij n geen
uitzondering. (uiteraa rd nu wel inclus ief de slaapuren ).
VRAAG:
Ben je van plan in d it werk te b lijven?

1 WERK
\'RAAG :
Op welke leeftiid kwam je in dit werk?

A.'TWOORD:
Bij de geënqueteerde groep varieerde d it van 16 tot
38 jaar, De gemiddelde aanvangsleeftijd voor vrou~~n ligt op 18 jaar en de gemiddelde aanvangslee ftIJd voor mannelijke werknemer s op 22 jaar, De
g~m id,~elde leeftijd kan men dus s tellen op 20 jaar,
Dit bliJkt o. a. uit een publikati e, gedaan in " Het pe rsoneelsprobleem in de kind er hu iz en" , u itgave van
de Ned . Vereniging van Werkers 1963. Dez e cijfer s
g elden ook nog in 1970 (R ed . ).
VRAA G:IN HOE VE E L EN HOE LANG HEB JE IN
ANDE RE, INRICHTINGEN GEWER KT ?
ANTWOORD
- geen andere inrichting
- 3 inrichtingen. r e sp. 1 jaar. l ~j aar. en 1 jaar
- 2 jaar in andere inrichting
- 2 andere inrich ti ngen. ieder jaar
-1 andere inri cht ing. 7 ~ jaar
-i andere inr icht ing
-1 andere inr ichting 3 jaar
-4 ande r e inr ichtingen resp. 2 ~ j a ar, 7 jaar. 14 mnd .
2 m nd.
- 2 andere ijlr ichtingen resp. l i jaar, 6~ ja~ r
- 1 ande r e inr ichting 1~ jaar
-2 andere inr ichtingen. ieder 31 jaar
VRAA G:
Hoe lang werk je in deze inrichting?
ANTWOORD:
- De te rm ijn en I iepen van 7 j aar tot 3 m aanden met
e en du ide lijk e nadruk op de korte di enstv e rb anden
van enke le maanden.
- He t ver loop in de inrichtingen is vr ijwel ge lijk aan
dat van wasser ijen. (Red. ).
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ANTWOORD:
-50 % wil wel in het wer k blijven, met die re str ictie
d at de honering / salarièring en we rktijden verbeterd
worden.
Inform atie van de arbeidsinspectie aan reda ctie:
- Bij de kom ende wetswijziging voor een arbeidsrechtelijke regeling, waar tot nu toe geen wettelijke
rege ling was voor stichtingen en verenigingen, heeft
het ministe rie van J u stitie zich genoodzaakt gezien
z ich buit en d eze wettelijke regelijg te houden met als
r eden: " Geen financiën".
- Uit "Personeelsprobleem in kinderhuizen" blijkt
dat van de 1- 4.000 groepsleiders er jaarlijKs ~. 000
u it het werk gaan, z odat dat aantal jaarlijks weer
ger e cruteerd moet wor den.
-De gemiddelde verblijfsdu ur van de groep s le ider in
dit werk is
c irca 3 jaar .
VRAAG:
Kun je voldoende pedagogische begeleiding geven?
ANTWOORD:
-De jongens zien ons als klusjesmannen.
- 90% huish. werk.
- ge zin heeft model gestaan voor deze combinatie in
leefgro ep .
- er zouden voor de huish. taken meer mensen aangesteld moeten wor den.
- accent ligt op hui sh . taak, kinderen lijden eronder.
Het antwoord was overwegend nega tief, waarbij voora l d e grootte van de groep en de onderbezetting in personeels opz icht werden a angevoerd.
VRAAG:
Heb je on!"egelmatigheid s toeslag?
ANTWOORD:
- Nee , nu niet. In de toekomst waarschijnlijk niet.
Maar ik werk wel geregeld ongeregeld .
VRAAG:
Vind je dat je maat schappelijk aanzien hebt, gezien
vanu it de samenleving en vanu it de organisatie s binnen
de k inderbescherm ing?
ANTWOORD:
- In de waarder ingsschaal van 1 tot 10 is het gemiddelde van wat' de inrichtingswerker vindt wat hij aan
maatschappelijk aanzien heeft: 4~
Als de mens en wisten wat je d eed, zou je in aanzien
dalen. Wegens de vervre emding van de K. B.
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t. a. v. de sa menleving , is het b ijzonder m oeilijk om
ons aanz ien te bepa len, t. a. v . ongehuwde moede r s
wel'! !
Vanuit de organisatie gezien, is het maatschappelijk
aanzien zeer gering.
-Binnen de inr ichting word ik als inr ichtingsweke r
niet pr ofess ioneel ervaren als groepsleider. Dit in
s chr ille tegenstelling tot de ortho-pedagoog, psychiate r , psycholoog, en medicus.
- Afgezien van d e ver houdingen binnen de inr ichting,
waar bij d e inrichtings we r~ er op de laatste t rede staa
wordt praktisch elke op kennis gebaseerde eigen inbr eng , genegeerd.

2. OPLEIDING EN STUDIE
VRAAG:
Heb je een opleiding in de Kinderbescher m ing gehad?
ANTWO ORD :
-Volgens een publikatie in "Het per soneelsprobleem
in de kinderhuizen" van de Ned erlandse Ve r eniging
van Werkers in de Kinderbe s che r m ing" 1963 blijkt dat
e r 50% van de inr icht ingswerkers in opleiding is .
(RE D. Nog steeds be staande situ atie )
- J aarlijks treden circa 2000 van de 4 000 gr oeps leiders u it het werk.
VRAAG:
Wat vind je van de op leid ing?
A_-TWOORD:
-Een groep van 11 cursisten concludeerde dat de
A en B cursussen K. E. te weinig betrokken zijn op
het werk en hoogsten prettig voor de algemene ontwikkeling.
-Een groep van 26 mensen releveerde dat de opleidingen per centru m sterk verschilden. Het dip loma
garandeert dan ook g een bepaald opleidingspeil. Ze lfs
de duur van de d iv erse cursussen is verschillend .
VRAAG:
Heb je steun gehad van de opleid ing bij je rapportagewer kz a amheden ?
ANTWOORD :
-22 laatste jaars cursis ten van de B-opleiding beantwoordden deze vraag als volgt:
13 hadden hierbij geen stenn ondervonden.
5 wel
4 ten dele.

Een van de opm erkingen wa s: Wij hebben geen r apportage nod ig, want wij hebben schipperskinderen.
VRAAG:
Kun je een vakstud ie volgen in diensttijd en wie betaald deze?
ANTWOORD:
-Dezelfde groep van 22 antwoor t dat 18 de opleiding
niet in diensttijd konden volgen. 2 konden d e he lft in
diensttijd volgen , 2 kregen een "vergoed ing van 2 uur .
-De afbetalingsregeling van het rapport Haeck legt
dusdanige beperkingen op m. b. t . eventuele beroepswisseling, dat van bovengenoemde groep allen de
voorkeur gaven aan zelf betalen , ondanks de slechte
salariëring.
-Schijnbaar krijg ik mijn cursus vergoed in diensttijd,
maar door het vele onbetaalde overwerk betaal ik
het zelf dubbel en dwa rs.
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VRAAG:
Wat vind je: Moet er een dag- of een parttime-opleiding z ijn ?
ANTWOORD:
-Het m erendeel van de geinterviewden is voorstander
van een partime-opleiding overdag en wil zo tot een
optimale synthese komen tussen theorie en praktijk.

3. ARBEIDSVOORWAARDEN
VRAAG:
Is het Reglement Arbeidsvoorwaarden hier ingevoerd?
(Het R.A. V. is de eerste poging o~ voor .:. 50~0 inrichtingswerkers tot een formulertng van arbeldsvoorwaarden te komen)
ANTWOO~D:

-29 mensen antwoordden met :Neen
-3 mensen antwoordden met: Ja
-12 mensen antwoordden met: gedeeltelijk

ENKELE ANDRE OPMERKINGEN:
-Het reglement Arbeidsvoorwaarden maakt op mij de
indruk, als uit 1930 stammend.
.
-Ingevoerd voor zover subsidiabel, dat wll zeggen:
"Alleen dat gedeelte wa'!!: de inri.chting geen geld kost.
-Nooit van gehoord .
-Nooit gezien.
-Zo goed en kwaad als het gaat.
-Onbekend
VRAAG:
Wat vind je van de salaris?
ANTWOORD:
- Voor de verantwoordelijkheid die je draagt, slecht.
-Naar de prestaties àie wij leveren, schandelijk.
-Veel te laag, zelfs geen rapport Haeck. (Salaris
advies).
-Veel te laag. En dan trekken ze ook nog 10% pensioen
af.
-Bezwaar tegen jeugdaftrek.
-Ontoereikend. Op basis van dit salaris kan ik niet
trouwen.
VRAAG:
Heb je slaapdiensten en worden ze betaald?
ANTWOORD:
-Ik heb drie slaapdiensten per week, die niet betaald
worden,
_ Ja ik word betaald 35 cent per uur, netto. Dit is
volg~~s het voorstel Re glement Arbeidsvoorwaarden
- 14 slaapdiensten in de maand, 10 worden er uitbetaald.
-Worden niet betaald, m aar wanneer ik weiger, word
ik ontslagen.
VRAA G:
Moet je tijdens je werk het eten betalen? Zo ja, w~
vind je ervan?
ANTWOORD:
-Eten is pedagogi.sch bezig zijn met de kinderen. En
dat zou ik moeten betalen?
-Dwaas 3n onzinnig .
-In weZ Jll b etaal je voor een maagkwaa1.
-Ma~
llde rtussen m oet i.edereen betalen.
VRAAG:
Vind je, dat je voldoende vakantie hebt?
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ANTWOORD:
-Onvoldoende, omdat ik niet genoeg tijd heb, om los
te kom en van mijn werk.
-Ja:: (Ik heb nog 20 dagen van vorig jaar staan)
- aanta l dage n wel voldoend e, maar teveel onzeker
heden door s terk wis s elende bez etting. Planning is
b ijna niet moge lijk.
- In vergelijk ing met het onderwijs erg we in ig.

ANTWOORD:
Dit zal e e n pupil van zijn zakgeld moeten bekostigen.
Het komt ook voor, dat er zonderme er een bed, pan
nen, bestek en dekens worden meegenomen uit de
inrichting.

4. DE PUPILLEN

ANTWOORD:
-De pupil heeft bij ons wel iets t e zeggen ove r zijn
e igen toekom st.
De keren dat wij die inspraak n iet hebben gegeven,
z ijn wij ook behoorlijk op de koffie gekomen.
-De pupil heeft n iets te zeggen over zi jn eigen toe 
koms t.
-Misschi e n, als d e pupil per sé wil.
-Om te janken, het antwoord is we inig of n iet s .

VRAAG:
Heeft het kind enige inb r eng. als het in een int e r naa t
wordt gepla atst
AllTWOORD:
-Mijn indruk is. dat de motivatie tegenover het kind
zeer slecht is. Het kind ervaart de plaatsi~lg vaak als
straf en beschouwÎ een eventuele motivatie als "smoes
jes" . Een steriotype motivatie na de plaatsing is
vaak: "Je bent hier IIU eenmaal. probeer ervan te ma
ken. wat e r van te maken is" . P r obeer z o sne I m oge
llJk een d iploma t e h a len . dan komt het best v oo r el
kaa r.
Kind : "Dz ben re ch t eloos. heb ni ets te zegg en. Er
wo rd t ov e r m ij gep raat. zonder dat ik e r:)ij ben" .
" rk ge loof al lang niet m ee r in wat de kinderrechter s
en voogd ijveren iginge n zeggen. z e be lov e n je a:·leen
maa r wa t. z oda t j e je bi j de b e slissi ng neerl egt . "
\'RAAG:

Zijn er kinderen die in meerder" inl'i(' ht ingen zijn
?

~e\\· cest

A. ' T\\'OORD:
- Het komt meerdere ma I CI VOOI' dat k incleren 3. 4 en
meerdere inrichtingen hebben
doorlopen .
- Volgens een onderzoek dat D. GD heeft ver rieht. in
l rijks inrichtingen. bI ijkt dat de gem iddelde over
plaat sing op 2.5 ligt .
Er war e n zelfs een aantal k inderen die 12 tot 2 1
plaa t s ing"en achte r de rug hebben
Hoe di t p'r e c ies ligt in de par t icu l iere inricht inge n .
iti mij ni et bekelîcl.
(Nota Kind e r bescher m ings tehu iz en van 11 ["ebr . '(i9) .

VIlA AG :
Wa t ",I e et je va n pu p illen die d e inr ichti ng ve r laten
hl'illlen ?
AN T WOOfW
- Wt'ct ik we in ig van. Er zijn e r. naar m en z egt
verschi llende goed t er e cht gekomen.
'
- So m mi ge n vall en he lemaal terug. omda t de na zorg
ontbreekt .
- ids . ik zoek ze zo ai en t oe zelf op.
- Niets . We l dat de e e n in de gevangenis z it en de
a nder gehuwd is .
-Veel pupille n hebben we niet kunnen helpen . omdat
we ze 1\1 het tehu is geen reëel beeld hebben kunnen
geven van de maatscha ppij. denk maa r eens aan tie
geslote n in!" ich t ingen in bos en hei. ver van de samen
leving &v erb:m ç1en waarin ze zijn op gegroeid .
VHAAG:
Als een pup il voor zichzell" moet ga an zorgen . is er
dan geld "oo r inrichting van b. v . zijn k a mer?
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VRAAG :
Heeft de pupil iets te zeggen over zijn eigen toekomst?

VRAAG:
Hoe lang z ijn de kinde r en gem iddeld in e en inrich
ting ?
ANTWOORD:
-Gemiddeld 5 tot 7 jaar, omdat er maar één kinder
tehui s is mel een bepaalde religieuze achtergrond .
- Vier á vijf jaar, volkomen perspectiefloos.
-Gemiddeld 4 tot 5 jaar, plaatsing in pleeggezinnen
niet moge lij k .
VR AAG:
Was het v olgens jou wel nodig , dat de pupillen in de
in r ichting werden opgenom en ?
ANTWOORD :
- Moeil ijk te bepalen. we komen praktisch niet s over
de a chterg ronden van de k inder en te weten .
- Bij gebrek aa n p leegg ezinnen schij nt hel nod ig te
zijn , dat ze in een in r ichting wor de n opgenomen.
-VeLn zoude n ve,s l b ete r in het ge z in kunnen blijven.
- Nee, bet e r is het om de pupil t e he lpen in het gez in .
VRAAG:
Is er een behandelingsplan voor elk kind en is men in
staat dit plan uit te voeren?
ANT WOORD:
- Ik mag het behandelingsplan niet weten.
- Vaak i s er geen behandelingsplan.
- Nee , er z ij n te veel andere werkzaamheden .
(Sc hoonmaken, vegen , afwassen enz.)
-Er zijn te veel kinder en en te weinig deskundige
adviseurs.
"
- In mijn groep heb ik 17 kinderen, zodat er van in
div idu ele hulp weinig sprake is.
VRAAG:
Vind je dat pupillen achtergesteld worden bij de
a lgemeen geldende maatschappelijke normen ?
ANTWOORD :
- .Ja , hun kled ingsbudget van f 250, - tot f 300, - per
jaar is veel te weinig .
-Er is een grote acht e rstand op het gebied van zak
geld.
- Kunnen zelden iets voor zichze lf kopen, krijgen
he t geld van hun ouders n iet z el f in handen.
-Er zijn kinderen die de schoenen van een ander af
moeten d r agen.
VRAAG :
Hoe vind jij he t, dat h et werkende kind 3/ 4 van het
salaris af moet dragen?
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ANTWOORD:
-Niet goed, hiermee achtergesteld t. a. v . jongens in
e en normaal ge z in.
- Voor het k ind onbegr ijpelijk.
- Schandelij ke regel ing .
-Kinderen werken voo r een schijntje, kunnen nooit
sparen voor hun huwelijk of op k amer s gaan.
- De m eeste kinderen z ijn m oe ilijk te bewegen te
gaan we r ken.
-Onbeschoft, moeten zij betalen als een ander ze in
het internaat plaats t, kunne n de kinder en e r iets
aan doen, da t z ij door om standigheden n iet t huis
zijn?
- Diefstal :
-El' wordt fraude gepleegd. We raden de jongens aan
om een speciale regeling te treffen met de werkgever. Bovend ien is het afhankelijk van de plaatsende
instantie of el' 3 / 4 of 2 , 3 van het salaris afgedragen
moet worden . zodat er binn en één groep gediscrimi neerd wordt.
VRAAG:
Vind je. dat die pupillen die affectie krijgen die ze
nodig hebben?
ANTWOOHD:
- Neen. te veel huishoudelijk we rk.
- Vooral bij onderb ezetting is het een uit erst slechte
loestand te noemen.
- Kinderen , die er ni et hard om schreeuwen worden
vergeten .
. De direktie is bang. dal er te weinig afstand is, als
er e en persoonlijke band tot stand komt.
-Som s . al s je er tijd \"001' hebt.
'·HA.-\ G:
Wat docn iullie aan s ex"U e le opvoeding ? (Voorlichting J.
ANTWOORD:
-Mogen we niel vertellen.
-Gemengd bad en.
-Jongens en meisj es worden angstvallig ges cheiden
gehouden .
-Wordt aan de hoofdleiding overgelat en.
- Ik vind. dat h ier ook eens op de cursu s aandacht
aan moet worden besteed.
-Krijg hierbij ge en begeleiding.
-Verschillend per leiding. Veel verder dan het uitre~~ en van condooms komen we niet.
- In het bezit hebben van condooms word t bes tr aft .
VR AAG:
Wat vind j e v an de geldende normen t. a. v . de groepsgrootte?
ANTWOORD:
-De geldende norm en geven te we inig moge lijkheden
tot individuele hulp , de kinderen word en groepsannex m as sa- m ensen in de dop.
- Dez e norm is gebaseerd op groepen in het clubhu iswerk. niet op behandelingsgroepen.
-Groep te groot, ik werk met een groep van 20
j ongens.
-Onveran twoordelijk, 20 kinderen.
-Omdat er z oveel kinderen zijn, wor dt er s ne l iets
v erboden.
- Ik werk als enige in een g roe p met 8 zwak z innige
s pastic i, I inks in h et groepsverb l ijfj e staan een
paar stoelen, re chts staan de 8 bedden .
VRAAG:
Vind je dat er onverantwoorde d ingen gebeuren t. a. v.
de pupillen?
vervolg pag.21
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1
NEDERLAND HANGT NIET GRAAG DE VUILE WAS
UIT HET RAAM. "KINDERBESCHERMING IN NEDER
LAND RIEKT SOMS KWALI.TK NAAR VUILE WAS
SPORADIES DRINGT IETS VAN DIE GEUR VIA
SCHAARSE PERSBER ICHTEN OVER DE KINDER
BESCHERMING AAN DE BUITENWERELD DOOR
DE GEVESTIGDE MACHTEN HEBBEN DE MIDDELEN ZULKE ZAKEN SNEL MET INDRUKWEKKENDE
KOMMISSIES EN NIETSZEGGENDE RAPPORTEN
IN DE DOOFPOT TE STOPPEN. (LLOYDHOTEL)
MENSEN DIE WERKZAAM ZIJN IN DE KINDERBE
SCHERMING EN ZONDER EIGEN BELANG OF
BELANG VAN EEN l'v1ACHTHEBBENDE KLIEK
VOOR HUN MENING UIT DURVEN TE KOMEN,
WETEN ECHTER WEL BETER. ZIJ WETEN DAT
ER BUROKRATIESE KONTAKTGESTOORDE
VOOGDIJVER ENIGINGEN ZIJN, WAARBIJ EEN BUROVOOGD OVER
EEN LEGERTJE VAN TACHTIG PAPIEREN PUPILLEN KAN OORDELEN EN BESLISSEN. ER BESTAAT
NOG EEN OVERKOEPELEND EN ONDERGRAVEND
INSTITUUT ALS DE FEDERATIE, WAAR MEN DOOR
DE REGENTEN HET BOS NIET MEER KAN ZIEN.
ER WORDT (ZOALS ONLANGS IN HET PARII.EMENT
IS GEZEGD) ROOFBOUW OP HET PERSONEEL IN
DE KINDERBESCHERMING GEPLEEGD,
ZOALS NERGENS ANDERS IN NEDERLAND. SUBSIDIES ZIJN KARIG EN AFGEKNffiBELD TOT DE
CENT, MAAR KINDEREN ZIJN GEEN CEINTURIONS
EN LEOPARDS ( 250 miljoen defensie). ER IS NOG
EEN GEZELLIGHEIDSVERENIGING ALS DE VERENIGING VAN DffiEKTEUREN V. KINDERTEHUIZEN
DIE ELK ENGAGEMENT MIST.
'
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ER IS OOK NOG EEN VISIE LOZE KARNAVALSVER
ENIGING ALS DE VERENIGING VAN WERKERS, DIE
a.A. AUTORALLY'S ORGANISEERT. DEMOKRATISCH
DENKEN IN DIVERSE INSTELLINGEN BLIJKT NOG
STEEDS EEN HERSENSCHIM TE ZIJN. SPONTANI
TEIT, DURF, PRESSIE, EN PROVOKATIE SCHIJNEN
NOG DE ENIGE MOGELIJKHEDEN TE ZIJN. HEDEN
ZIJN WIJ TOE AAN DE KEIZERSNEDE, DIE DE KIN
DERBESCHERMING ZAL MOETEN VERLOSSEN VAN
VOORNOEMDE NOODSITUATIES.
WIJ MOETEN ONS EI KWIJT EN DAT IS NIET HET
EI VAN COLUMBUS. WIJ MOETEN KOMEN TOT EEN
BUNDELING VAN KRACHTEN, VAN HEN DIE VIN
DEN, DAT ER NU LANG GENOEG ROOFBOUW OP
HEN IS GEPLEEGD. DIT NIET OVER DE HOOFDEN,
MAAR IN
HET BE LANG VAN HEN, DIE DOOR
NOOD GEDWONGEN
IN AANRAKING KWAMEN
MET DIT GERAFFINEERD SYSTEEM. OPVOEDERS
VAN NEDERLÄ.ND STEUN ONS, SYMPATISEER
MET ONS,DOE ER IN ELK GEVAL WAT AAN. ZO
GAAT HET NIET LANGER !'.'!'.'!'.'!',
Ondertekend,
AKTIEGROEP "HET ROZE PAMFLET".

VOORLOPIG 2
PROGRAMMA
VAN DE
AKTIEGROEP
HET ROZE PAMFLET
I. NAAR AANLEIDING VAN HET Ie ROZE PAMFLE'I
van de 500 pamfletten die de aktiegroep heeft gediS
tribueerd, zijn 20% met kommentaar, adhesiebetui
gingen en kritiek geretourneerd. Een dermate hoog
percentage was voor ons bijzonder inspirerend. Een
greep uit de reakties:
-zich uitspreken over kinderbescherming '69 vraagt
moed, kritiek zal fel zijn.
-geheel akkoord, stijl echt er wat kreterig.
-eindelijk een groep, die de koe bij de horens vat.
-slogans gebruikt door z. g . linkse mensen.
-als een slot vastgerosst is, doe je meer
.. e e en
koevoet dan met een sleutel.
-gro~ sleiding laat vaak voor zi ch denken .
-Als je iets in de K. B. wilt onderl;cm/'n, klop je vaak
tegen een dichte deur.
-'ga in godsnaam door.
-democratisering in de kinderhescher rn ing is brood
nodig.
-graag een genuanceerd programma.
-s.v.p. maak mijn naalll niet bekend om represailles
te voorkomen.
Dat dit laatste niet zo'n irreëel beeld is, moge blij
ken uit de beroering na het verschijnen van het pam
flet. Verschillende aktiegroepleden hebben ernstige
moeilijkheden ondervonden. Er zijn o. a. schrifte
lijke verklaringen geëist, er is met meerdere aktie
gemanipuleerd met tijdelijke aanstellingen, ook het
regereingsapparaat heeft gereageerd en meermalen
werden leden der aktiegroep bij monde van direkties
dringend verzocht om zich te distanciëren. Boven
lol

dien is in verschillende tehuizen een verbod om het
pamflet te distribueren. Er is veel over gediscu
sieerd en wij kregen veel adhesiebetuigingen uit in
richtingen, sociale academies en verenigingen. Nim
mer hebben de regenten ons aangevallen op onwaar
heid in de tekst, steeds weer over het provocer~nd
karakter. Blijkbaat willen zij dus ook verandermg
maar op de manier die sedert de kinderwetten van
1901 (weet je nog) te doen is geweest.
Met bet ~-ekretariaat van de vereniging van werkers
in de kinderbescherm ing was een afspraak gemaakt
voor een informatief gesprek. Ter elfder ure was
deze afspraak (waarschijnlijk op last van hogerhand)
geannuleerd.
Il GRONDGEDACHTE EN BESTAANSRECHT VAN DE

AKTIE GROE P .
Al onze eisen en handelingen vloeien voort uit de vol
gende grondgedachte : wij menen dat op het moment
dat de gemeenschap de verantwoordelijkheid voor op
voeding en verzorging uit handen neemt van de ouders ,
de gemeenschap daarmee de verplichting op zich neemt
deze kinderen een adekwate opvoeding en verzorging
te geven. Wij danken ons bestaansrecht aan het in ge
breke blijven van gemeenschap en overheid.
lil PROGRAMMA VAN EISEN (VOORLOPIG)
1. t. a. v. de werkers: wij eisen dat de vereniging
haar oprichtingsgedachte (n. 1. een pressuregroep te
zijn) nakomt en opnieuw gestalte geeft door aktivi
teiten van binnen uit te ondernemen, provokatie aan
durft, een minder zetellos bestuur heeft (waarin de
werkers zelf volledig vertegenwoordigd zijn).
Wat doet de vereniging b. v. aan een reëele salaris
verbetering (zodat aanspraak gemaakt kan worden op
een hoger niveau groepsleider).
Is er een werkelijke inbreng in de reorganisatie in de
K. B. (Wat zijn de daden in het bekroonde plan van
Marle - het regioplan) ?
Concrete eis is dus een anders denkende en handelende
vereniging die werkelijke vernieuwing doordenkt en
met pressie doorvoert. Zij moet aan kritiek bloot
durven staan en zich niet laten manipuleren.

2. t. a. v. de Federatie:
a. Wij eisen dat de vertegenwoordiging van de Ver
eniging van werkers in de alg. ledenvergadering van
de Federatie, informatie, die tot nu toe niet gegeven
is, naar de "gewone" leden doorspeelt. Bij velen
leeft het ongenoegen over de onbekendheid en de on
duidelijkheid van de Federatie en haar aktiviteiten.
Wij eisen, dat de duizenden werkers in de interne K.B.
beter vertegenwoordigd zijn in het Bestuur van de
Federatie en niet meer als onmondig worden be
schouwd.
c. wij eisen een meedenken en mee voelen van de
Federatie met de wensen van de toch competente
sociale akademies en de verouderde exameneisen te
herzien en vernieuwen.
d. wij eisen een verklaring van de Federatie, waarom
zij in het geheim nieuwe voorstellen over de kursus
sen K. B. A. en B. hebben voorbereid zonder tijdig
overleg met en inspraak van de medeverantwoorde
lijke sociale akademies, opleidingsinstituten en zon
der inspraak van de werkers in de K. B. zelf.
3. t. a. v. de gemeenschap en overheid
a. wij eisen een verandering in de voor verschillendp
lnstel! ' ,gen nog geldige ? gebrekkige en slechte
huisvPscing.
b. e t ve rhoging van de subsidiëring van het aantal
pedagogische personeelsleden.
c. een met de verantwoordelijkheden overeenstemmende
sali@ring van de pedagogische medewerkers.
c'

d. de oplossing voor de nog steeds bestaande "nood"
cursussen K.B. A. en B.
e. een bestudering van een vernieuwing van de vaak
nog 1ge eeuwse organisatiestrukturen in de diverse
instell ingen.
f. een verklaring voor het bestaansrecht van een aantal onrendabele instellingen, die kostbare subsidiE.<!!
opsouperen, waardoor andere tehuizen een noodlijdend bestaan hebben.
g. een beschikbaar stellen van subsidies voor het in
de K. B. onbekende experiment.
h. een poging tot het komen van een efficiëntere organisatie (landelijk) in de interne K. B.
IV. Reeds ontstane bewegingen:

1. De sociale academie Aemsteihorn roept op tot het
vormen van een projectgroep KinderbeSèhel'ming met
als basis het Ie roze pamflet (dit in het kader van het
project onderwijs binnen deze academie). Hiervoor
is een (wit) stencil ontworpen, dat de bij ons bestaande ongenoegens memoreert.
2. De sociale Akademie Karthuizerplantsoen heeft
n . a. v. het verschijnen van ons roze pamflet binnen
het vakdispuut een werkgroep aangezet tot bestudering
van het subsidiebeleid in de K. B.
Met beide akademies heeft de aktiegroep een afspraak
gemaakt, gegevens te zullen verschaffen en resultaten van deze projekten te zullen ontvangen.
3. de aktiegroep heeft zich intern gegroupeerd in de
diverse aktierichtingen t. w. een documentatiegroep
(zorgt voor het verkrijgen van de diverse voor ons
van belang z1jnde informatie). Een groep voor de
Yereniging van Werkers (die zich zal beraden, hoe
deze vereniging in de gewenste richting te pressen Een stencilgroep (zal zich permanent buigen over d,
mededelingen naar buiten). Een communicatiegroep
(deze is bel.ast met de coordinatie tussen de bestaa:
de en nog te vormen aktiegroepen (ook die van de
Sociale Akadem ies).
V. Aktiegroepen moeten kunnen steunen op een acht
ban van sympatisanten. Deze mens~n moeten achte:
de intenties van de totale aktiegroep staan en zich t
de vernieuwing aangetrokken voelen. Wij vragen nu
definitief of U gerekend wil worden tot deze achtert
VI. Zoveel aktiviteiten staan ons voor ogen, dat wij
het werk niet meer aankunnen. Wilt (] meer dan syt
patiseren en zitting nemen in een (overigens op Uw
vrije tijd aanspraak makende) werkgroep, dan dit
graag vermelden.
VII. U z'llt begrijpen dat zulk een aktie financiëie c(
sequenties heeft. Wij zijn geen nieuwe vereniging,
stichting of verbond, die aanspraak kan maken op
contributie of subs!die. Alles moet uit eigen zak komen. Wilt U als sympatisant een bijdrage storten
vermeld dit dan s.v.p. (geopend gironummer is nUT
mer V 19975) U heeft ten alle tijde recht op inlichtingen over de akties van onze aktiegroep.
VIII. Heeft U nieuw ideeën, aanvullingen, reakties,
onderschrijvingen of bezwaren dan is er misschien
nog wel een plaatsje op de achterzijde van de bon. 1
zou ons een grote dienst bewijzen, door zich op te
geven als distribuant voor een aantal pamfletten. (i
instellingen, sociale akademies, opleidingsinstitutl
of verenigingen).
Een goed idee zou zijn om binnen de Wereniging val
Werkers te kunnen pressen, door eveneens lid te
worden van deze Vereniging.
Adres: L. Smit, Pieter-Borstraat 20, Amsterdam.
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3
AKTIEGROEP HET ROZE PAMFLET
"INTERVIEW"
De aktiegroep het Roze Pamflet heeft het plan opgevat
om op korte termijn een ZWARTBOEK KINDERBESCHERMING NEDERLAND te gaan\litgeven. Reeds
staat ons een hoeveelheid materiaal ter beschikking.
Om ook u, inrichtingswerker, hieraan te laten meewerken, gaan in de komende weken alle leden van de
aktiegroep op pad om te vernemen, wat uw bijdrage
kan zijn. In inrichtingen en sociale akadem ies zullen
zoveel mogelijk mensen worden geihterviewd. De verhaieTI die hierbij naar voren komen, zullen als illustratiemateriaal in mi;; zwartboek gebruikt worden. U kunt
er op vertrouwen, dat uw gegeveû:i ~et zorgvuldigheid
en in strikte anonimiteit zullen worden verwerkt. De
aktiegroep is er niet in geinteresseerd waar gesignaleerde mistoestanden zijn, maar wel dat ze er zijn.
Bespreek met uw intervi.ewer eens de volgende vragen:
-Hoelang werk je in deze inrichting?
-In hoeveel en hoelang heb je in andere inrichtingen gewerkt?
-Vind je dat je maatschappelijk aanzien hebt?
-Wat vind je van je salaris?
- Is het R. A. V. hier ingevoerd?
- Hoeveel uren werk je per week?
- Heb je slaapdiensten en worden ze betaald?
-Hoelang ben je ingewerkt?
-Op welke leeftijd kwam je in dit werk?
-Ben je van plan in dit werk te blijven?
- Vind je dat je voldoende vakantie hebt?
-Moet je tijdens je werk het eten betalen, zo ja, wat
vind je ervan?
-Wat vind je van de vereniging van werkers in de K. B. ?
-Hoe zie je je plaats in de groep? (distantie ja of nee,
tutoyeren, gezag etc.)
-Had je een opleiding in K. B. ?
-Heb je steun gehad van je opleiding bij de rapportage?
-Kun je je vakstudie volgen in je diensttijd, en wien betaalt dit?
-Wat vind je, moet er een dag- of een part-time opleiding zijn?
-Noem een aantal klachten van pupillen en wat doe(t)
je (men) ermee.
-Vind je dat er onverantwoordelijke dingen gebeuren
met pupillen?
-Kum je voldoende pedagogische begeleiding geven?
-Hoe vind je de verhouding pedagogische en verzorgende huishoudelijke taak?
-Wat vind je van de geldende normen t. a. v. de groepsgrootte?
-Vind je dat pupillen achtergesteld worden bij de algemeen geldende maatschappelijke normen? (kleding,
voeding, zakgeld, scholen, creativiteit).
-Vind je dat pupillen die affectie krijgen, die zijn nodig
hebben?
-Wat vind je van de regeling afdracht van driekwart van
het salaris?
-Hoelang zijn de kinderen gemiddeld in deze inri(',hting
en waarom?
-Was het volgens jllU wel nodig dat ze in een inrichting
gingen?
-Heeft de pupil iets te zeggen over zijn eigen toekomst?
-Wat weet je nu van pupillen die de inrichting verlaten
hebben?
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-Hoe is de nazorg vanuit de inrichting?
-Krijgt de pupil bij vertrek uit de inrichting financH!le
mogelijkheden om zich redelijk,in te richten?
- Wat doen jullie aan sexuele opvoeding (dit is iets anders dan voorlichting).
-Wat is de frekwentie van het bezoek of kontakt van de
plaatsende instantie?
-Heb je pupillen die meer dan één voogd of gezinsvoogd
hebben gehad?
-Wat vind je van het subsidiebeleid?
-Wat vind je van de kinderwetgeving?
-Kan een maatregel van justitie (wordt vaak ervaren
als straf) wel gepaard gaan met een opvoedingsproces ?
-Wordt er volgens jou .wel voldoende gewerkt met de ouders,
die door onmacht of onwil het kind in deze situatie
hebben gebracht?
-Heeft deze inrichting de beschikking over specialisten?
-Hoe verhoudt zich het specialisme tot de pedagogie?
-Zie je voor jezelf nauw omschreven taken?
-Heb je inspraak in de samenstelling van het groepsteäïn? (personeel)
- Heb je stem in het opnamebeleid ? (pupillen)
- Hoe functioneren hulpdiensten in deze inrichting?
(hu ish. dien,st, techno dienst, adm inistratie)
-Vind je dat je problemen t. a. v. pedagogie begrepen
worden bij de staf en kunnen zij jou daarbij helpen?
-Is er voldoende pedagogies personeel (in de groep,
op een afdeling etc. )
-Hoeveel collega's heb je op je groep in 1969 gehad?
-Is er een behandelingsplan voor elke pupil, kan je er
in deze setting wel voldoende mee werken, of is het
om dienst technische reden vaak een compromis?
-Wat doet deze inrichting met pupillen, die eigenlijk
niet in het tehuis passen? (b. v. om gedrag of handicap)
-Vind je dat je volledig geïnformeerd moet zijn over
de voorgeschiedenis van de pupillen, en kan/ mag dit
wel?
-Hoe is de huisvesting van deze inrichting? (slaapzalen. groepsverblijven, sanitair, verwarming. doelmatigheid van het gebouw, onderhoud etc.)
-Denk je op dit moment anders over de Nederlandse
KB dan op het moment waarop je hierin begon?
Probeer dit te omschrijven.
-Heb je ideeën, aanvullingen voor het zwartboek of de
aktiegroep ?

Aktiegroep

4

HET ROZE PAMFLET
Hebt U al gehoord van de aktiegroep Het Roze Pamflet ? De aktiegroep Het Roze Pamflet, die zich zo
onfatsoen I ijk uit: . d ie de vu ile was de deur uitdoet
Wat gaat U nu doen? Gaat U zich ook opwinden over
de weinig parlementaire uitingen van deze groep?
Gaat U zich ook aangevallen voelen of gewoon angstig
omdat je nooit kan weten, wat de buitenwacht ervan
zegt. Of gaat U begrijpen dat provokatie in de huidige
situatie van de kinderbescherm ing wel op zijn plaats
is. Want we zitten vast, muurvast.
De k . b. als geheel zit in een impasse en zoals altijd het
geval is, als je in een imp " sse Zlt. is het moeilijk exact
te zeggen, waaraan het ligt. Maa r we weten het allemaal
en voelen het allemaal, ook in de dagelijkse werksituatie.
En hoe zit het met onze eigen vereniging? Ondanks alle
goede bedoelingen, die in het verlede'l hun rendement
hebben gehad, geloven wij niet, dat d... 'eren ~ ing geworder
is tot een levende en inspirerende beroepsvereniging.
Geeft u maar eens antwoord op de vraag: "wordt er in
onze vereniging over werkelijke problemen van onze
werksituatie gesproken". Wij geloven het niet!!

Wij hebben zomaar eens geihformeerd in een vrij willekeurige
groep. vooral jongere werkers en kursisten van k. b. -kursus sen in Amsterdam, Rotterdam,
Amersfoort en DenHaag. Het blijkt dat er onder hen een
uitgesproken negatief beeld bestaat over de vereniging.
Toegegeven de groep is niet representatief, maar het
lijkt ons veelzeggend, dat 300 geïnterviewden vrijwel
unaniem negatieve gedachten over de vereniging hebben.
Wij doen een greep.
-Geen visie, geen durf- Meer aktie, ik merk alleen wat van een Aktiegroep-Ik voel mij niet vertegenwoordigd-Pressiegroep zonder pressie-Vereniging van Slapers in de Kinderbescherming-Moet vakbond worden, tweeslachtig karakter.Wat willen wij nu? Wij hebben geen duidelijke alternatieven, maar dat zien wij ook niet als onze taak.
Wij willen de zaken weer zien, zoals ze zijn. De bedrijfsblindheid opheffen, eisen stellen en kritiek leveren
op onze werksituatie op grond van reële en zakelijke
kriteria:
Normale salariëring, normale werktijden, uitbetaald
overwerk, onregelmatigheidstoeslag, vakantieGENOT
en niet alleen recht op vakantie.
Eisen stellen aan de waarde van onze dienstverlening,
zoals goede akkomodatie van de tehuizen en anders
sluitingen, zakgelden, uitzetten voor vertrekkende kinderen die op eigen benen komen te staan. Coördinatie
voor de vormen van dienstverlening enz. enz.
Wij zien het als onze taak een pressiegroep te zijn en
andere pressiegroepen te aktiveren en samen met ons
ondubbelzinnig te zeggen, wat eraan mankeert ten bate
van de kinderen en onszelf.
In dit licht stellen wij een drietal vragen aan het bestuur:
a. Waarom heeft de vereniging niet de moed kUIDlen opbrengen om ondanks een toezegging, het tweede roze
pamflet af te drukken in het mededelingenblad. Een
blad als de
Koepel heeft dit wel gedaan,
n. b. zonder daartoe een verzoek van ons te hebben
ontvangen.
b. Wij herhalen onze beide eisen, gesteld in het tweede
roze pamflet, dat de vertegenwoordiging van de
vereniging in de ledenvergadering van de nat. federatie, informatie over haar aktiviteiten naar de
"gewone ti leden doorspeelt. Er leeft ongenoegen
over de onduidelijkheid van
federatie.
Dat de vereniging haar oprichtingsgedachten waarmaakt (n.l. een pr essuregroep te zijn).
c.

Wij, als aktiegroep zijn van mening, dat de
vereniging om zich weer open te stellen, zich weer
uit de federatie terug dient te trekken.
Motief: wij willen niet langer "llcc'eV€1 antwoordelijkheid dragen voor de onverantwoorde' t 'l,e gang van
zaken in de huidige k. b.

Nog even zo'n grof-onfatsoenlijke kreet :
-Weg met de bedrijfsblindheid, open uw ogende akti.egroep
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ANTWOORD :
- In feite is de opname in een teblJ i s door de huidige
structuur al een onverantwoor de zaak.
- In de inrichting waar ik werk, werden pupillen ge ,houden ver na hun 21e jaar .
Zij kregen z. g . als groepsleider (ster) e en baan.
-Te weinig inspraak, te weinig vrijheid.
- De groepen zijn overwegend te groot.
- Ondeskundige beoordeling van pupillen .
-Men kan met het !lliddenstandsdiploma als particulier een internaat beginnen, daar worden emotionele moorden begaan.
- Door oververmoeidheid, slechte begeleiding, te
weinig personeel, geen viste, behoren lijfstraffen
niet tot een uitzondering.
-Te veel overplaatsingen.
-Geestelijke verwaar loz ing.
- Er wordt op een onbeschaamde wijze met de pupil
-gesold.
-Het komt voor dat kinderen van 13 - 14 jaar de
straat op worden gestuurd om hun vakantiegeld bij
elkaar te halen.
- Wij hebben vernomen, dat 80% van de kinderen
die bij het Jongeren Advies Centrum in Amsterdam
komen, ex-Kinderbeschermingskinderen zijn.
(Redactie) .
VRAAG:
Noem een aantal klachten van pupillen?
ANTWOORD:
-Te weinig zakgeld. Als ik vraag om normale dingen
wordt er steeds weer gezegd, dat er geen geld is.
-Steeds weer nieuwe groepsleiding.
-Ik weet niet waarom ik hier ben.
-Geen privéleven.
-We mogen niets, we worden bevoogd.
~ ben 17 jaar oud en mag niet met mijn vriend uit,
ik mag ook niet roken.
-Groepsleiding heeft nooit tijd, dan moet er weer
worden gestreken, dan weer gekookt en afgewassen.
-Na de kapper heb ik een fijn bloempottenhoofd.
-Eten te koud, onsmakelijk, regels in huis verouderd, nonneninternaat.
-Waar blijf mijn pleeggezin?
- Beloften van kinderrechters en voogd ijverenigingen
worden niet nagekomen.
-Met Kerstmis mag ik niet naar huis, ik moet zo
nodig een "goed" kerstfeest vieren in de inrichting.
-Bij "wangedrag" of "sexuele nieuwsgierigheid"
kriJg ik ook in de winter een koude douche .

5.DE OUDERS
VRAAG:
Wordt er voldoende gewerkt met de ouders ?
ANTWOORD:
-Ahum
-Veel en veel te weinig, gevolg is, dat kinderen te
lang in de inrichting moeten blijven.
-Daar ontbreekt de tijd en de deskundige voor.
- Wordt helemaal niet meegewerkt.
- Soms hebben de ouders iet s te zeggen over do:! toekom s t van de kinderen, maar de teneur is toch wel:
Zij hebben het verpest en dan moeten zij er zich ook
niet m e er mee bemoeien.
- Te weLll ig, van hun z ijde wordt de plaatsing als
definitief ervaren.
- Wanneer de behandeling voltooid is , is aan het gezin nog niets gedaan .
- Te wein ig, noor onvoldoende per soneel.
-Het gez in staat er buiten.
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-Daarom blijven zowel kinderen te lang in de inrichtingen.
- Het is zinloos om een kind te behandelen, als het
gezin niet behandeld wor dt.

&. DE INRICHTING, DE STAF,

BESLUITVORMING

VRAAG:
Hoe is de hu isvest ing van de inrichting ?
A NTWOORD:
- Gaa r ne wil ik u de zaak bes chrij ven. Bete r is
echter, als u eens langs kom t . Valhelm en stofjas
meenemen, lies laarzen z ijn ook nooit weg.
-Slaapkamers lekken. Gr oepsverblijven moeten met
alle midde len bijgelapt wor den. Sanita ir is onvoldoende. Riolering ruik je door het hele huis, ve rwa r ming
kan niet op volle toeren dr a aien, anders k lapt de ke tel uit elkaar, Afbraak , hangt van ellende aan elkaar.
Rad io mag niet hard spelen, anders s torten de muren
en het dak in.
- 45 jongens, 3 douchecellen.
-Op de slaapzaal 35 kinderen.
-A ls tot nieuwbouw wor dt overgegaan , wordt er een
mooi huis gebouwd, afgestemd op de k inderen .
-Per groep 9-10 kinderen, een groepskame r -keukent je, 2 toiletten, ieder een eigen kam ertje m et vaste
wastafel en centrale verwar ming, ontzettend oud gebouw, goed voor de sloop, met een verzakte open
riole ring . De mogelijkheid bij warm weer tot het
u itbreken van tyfus , is zeke r aanwez ig; ratten zijn
er in de s loten rondom. Kakkerlakken , a ls het maar
even iets vochtig is. Drie jaar geleden zou er verbouwd worden. Is tot op heden nog niet gebeurd, omdat de toe stemming van het ministerie er nog niet is.
- Bijzonde r s lecht, want er staan 7 stutten tegen het
huis .
-Houten barakken , Alleen groeps verb lijf is ve rwar md.
Moeten ze lf veel aan onde r houd doen . Zeer pr im itief.
Er is m aar 1 grote slaapzaal.
-Gr oepsverbl ijf is t e ve rge lijken m et kon ijnenhok .
-Gebouw dertig jaar geleden goed.

-De Vereniging voor We r kers in de Kinderbescherm ing: "Wij zijn van- mening, dat de huisvesting n iet
overal voldoende is. "
-Het Ministerie:
"Voor het bouwsubsidiebeleid voor de inr icht ingen
en tehuizen, zal d e Algemene Wat Bijzonder Ziekte kosten van grote betekenis kunnen z ijn. Zoals reeds
medegedeeld, onderzoekt op dit ogenblik een ambtelijke werkgroep de gevolgen van d eze wet, voor de
interne k inderbescherm ing. Concr ete m ededelingen
kunnen op dit moment nog niet wor d en gedaan.
( Note betr effende de Kinderbescherm ing 1 967 - 1968,
1-964 1, no 2, St. 178, blz. 6)
VRAAG:
Beschikt een inrichting over s pecialisten en hoe is
je samenwerking tUS SL 1 s pe cialisten-team en gr oeps leider-team. ?
ANTWOORD:
- In de inrichting, waar ik vroeger werkte , war en
geen specialisten.
- In dit kindertehu is zijn we l specialisten, maar te
weinig , d ie part- time werken. Als .je ze nod ig hebt,
zijn ze bijna nooit beschikbaar.
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-Alleen in vergaderingen.
- Ze hebben d e beslissende stem bij besluiten, die
wij moeten u itvoeren.
VRAAG:
HeL je inspr aak in de samenstelling van het groepste am ?
ANTWOORD:
- Ik ben bI ij als er iemand komt :
- Kunnen onze eis en n aar voren br engen, maar of
'het doorgaat . ....
- Geen enk ele inspraak.
-Ik heb wel inspraak in de s amenstelling van het
groepsteam.
- Moeil ijkh eden worden vermeden, ont slagen wordt
e r zeer zelden.
VRAAG:
Heb je inspraak in het intake -beleid?
ANTWOORD:
Nee, een van de grootste wantoestanden is, dat er
alle rlei gestoorde kinderen in een groap worden gegooid . Dit kan gaan van zwaar neurotische kinderen
tot kinderen m et psychopatische aanleg, debielen en
normaal vrij gezonde kinderen. Hoe reageert dat
a llemaal op elkaar?
-Wordt we l ge\Taagd. m aar er wordt n iet naar je geluisterd .
- Geen stem in opnamebeleid .
YRAAG:
\- ind je. dat problemen ten aanzien van pedagogie begrepen worden bij de s taf, en kunnen ze je daarbij
helpen?
ANTWOORD:
- De problemen wo r den ~ l begrepen bij de st af, m aar
de hulp is e rg bepe rkt.
-De sta f is gespecialiseerd in hun e igen vak , maa r
niet in he t in richtingswerk.
-Hulp laat t e wens en over. Ofw e l de advie zen zijn
niet te verwezenlijken, ofwe l je had de oplossingen
zelf kunnen bedenken.
-Er is wel e ens een stafv ergader ing, maar daar
word ik nooit bij gevraagd .
- Theor etisch m ooi voorgesteld.

7. ALGEMEEN
VRAAG:
Er is een ve reniging van werkers in de kinderbescherming. Wat is je mening daarover ?
A TWOORD:
- De vereniging is n iet m eer d ie pres s iegroep, die ze
had willen zijn en d ie ze zegt te zijn.
- Als ik k ijk naar het sa larisrapport . Haeck en naar
het regelement arbeidsvoorwa arden , waarbij de vereniging in het overleg betrokken is gewee st, dan voel
ik m ij n iet door haar vertegenwoordigt.
- De ver eniging kan misschien meer bereiken t. a. v .
salaris sen en e.d . , wanneer zij vakbond is.
- Mi.jns inz iens heeft de vereniging meer aandacht besteedt a an eigen erkenning , dan dat ze getr a cht heeft
haar doeleinden t e ver wezenlijken. Ze heeft trouwen s
geen visie en durf.
(Ver eniging van Werkers in de K. B . )
Het punt is n.l. dat de bestuurs leden der vereniging
de ze taken verrichte n naast hun dagelijkse bezighed en. Het gevolg i.s , dat er daardoor er weinig tijd
bes chikbaar is voor vergader ingen, zodat je a . h. w.
n iet eens toekomt aan het ontwikkelen van een visie.
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VRAAG:
Wat vindt je van het subsid iebeleid ?
A lTWOORD:
- Van een sub s idiebele id weet ik niets, alleen dal het
heel ingewikke ld is en dat er nooit ge ld is.
(Minister)
Wij zijn niet gelukk ig met het hu idige subsid iebeleid
voor de inrichting en t ehuizen is in 1961 een Jlormatief subsidiesiesteem in werking get r eden ; de invoering
loopt in fasen . Een int grale toepassing van het normatieve sie ste em is op dit m oment niet mogelijk , zij is
afh ankelijk zowe l van een betere personeelsvoorz iening
als van de oplossing van het vraagstuk van diffe r entiatie
en s amenwer king .
(Nota betreffende K. B., St . 178, blz.5)
redak t ie. voelt U met ons mee ?
(Nat. Federatie)
-Subs id iebele id is niet toereikend t . a. v . personeelsbe
leid bij zowel de inr ichti ngen als bij de voogdij- en
gez ins voogdi jverenigingen . Het gevolg ervan is o. a.
een te grote caseload (± 50) sinds 1966 hebben we een vaste
kom mis &ie die de subsid ie aangelegenheden bestudeerd .
( COSA )
vas te kom m iss ie die de subsi die aangelegenheden bestudeerd. (COSA)
\'RAAG:
Wat vindt u van de kinder wetgeving ?
ANTWOORD:
- Stamt u it 190 1, sindsdien veel opgela pt en aangevuld .
- J;: vind deze wetten te een zijdig jurid is ch. Bovendien
is he "'een kinderrecht. m aar een veil igste llen van de
samenlevin cr tegen de ouders die hun plichten als opvoeder niet aankunnen.
- "En niet zozeer. omdat ik tegen staatsop\'oeding ben,
maar omdat hiermee de particuliere kinderbescherming
een instrum ent dreigt te gaan worden (of: dit nog meer
gaat worden) van een bepaald soort justitieel "hulp"-verleningsbeleid is. waarbij de particuliere kinderbescherm ing een deel mag uitvoeren.
(Mededelingenblad van de Nederlandse Vereniging van
Werkers in de Kinderbescherming. 1970 no. 1)
VRA AG:
Kan volgens u een jus titiele m aatregel gepa ard gaan aan
een opvoedingssituatie ?
ANT WOORD :
-Het is onbegrijpel ijk dat de ju stitie en K. B. nog s teed s
niet ges cheiden z ijn,
- De mee ste k inder en voelen het als een straf a ls zij door
de
de kinderr echte r in een tehuis geplaatst zijn . Zij voelen
z ich eerder gevangenen dan pupillen, z ij sta an wantrouwend t egenover ons, waardoor zij voor ons moei lijk pedagogis ch te benaderen zijn .
- Dit is opvoeden m et het geweer in de rug.
ANTWOORD:
docent :
-"Voorts zou moeten worden nagéga an in welke m ate de
in onz e samenleving ingebouwde no r mkonflikten herkenbaar worden in het onaangepast zij n van pupillen en in
hoeve rr e dus de pupil door z ijn verw ijderd worden uit
de open samen lev ing de z. g . "aangepasten" hevestigt in
hun zekerheid normaa l te z tjn " .
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VRAAG:
Hoe verloopt het kont akt met de plaat s ende instantie en
hoe verloopt
wat is de fre quentie van deze kontakten ?
ANTWOORD :
- In het internaat waar ik werk, lopen de kontakten zeer
goed, maar dit komt uitsluitend omdat wij een voogdijhuis zijn. Bij d ie kinderen echter, die niet onder e igen
voogdij s t aan is d it helaas bar slecht. Wij hebben b. v.
een jongen in de groep, wiens gezinsvoogd in geen 2~
jaar is geweest. Van een relatie met het kind is dan nat uurlijk geen sprake.
gez insvoogd:
- Er zijn 50 pupillen aan mij t oevertrouwd, van wie een
groot gedeelte over het hele land verspre id zijn . Zodoende
verdoe ik de helft van m ijn tijd aan r e izen en m ag ik blij
zijn a ls ik alle k inde ren eens per jaar kan bezoeken.
VRAA G:
Zijn er pupillen d ie meer dan één voogd of gez insvoogd
hebben gehad?
ANTWOORD:
-Volgens m ij is er niet één pupil, die niet meer dan
één voogd heeft gehad. Somm ige kinder en z ijn al aan
hun derde of vierde voogd bezig .
-Wisseling van (gezins)voogd met ieder jaargetijde.
VRAAG:
Denk je op dit moment anders over de Kinderbescherming dan op het moment dat je begon?
ANTWOORD:
inr . werker:
-Toen ik ermee begon, wist ik niets van de kinderbescherming af, het lijkt allemaal prachtig en ideaal,
m aar hier kom je wel op terug .
-Het wordt me steed s du ide lijker dat we hier t e m aken
hebben met een inade quate, s lecht functionerende ,
ve r deelde K. B.
- Baasjes met du ide lijk gebrek a an visie zwaaien de
scepter.
-Z og. r e ligieuze en aanver wante beginselen houden de
onwil tot samenwerken in stand .
- Dez e man ier van organ is atie geeft eenieder de mogelijkheid langs elkaar, tegen elkaar , door elkaar, naas t
elkaar te we rken. Dit allemaal besproeid met subsidie.
-Natuurlijk . Aanvankelijk da cht ik dat ze iets goeds met
de kinderen voor hadáen. Hoe langer ik er werk en hoe
m eer ik studeer , des te meer s chaam ik me voor de
toestand
- Ik heb het gevoel van: " Schaam je je n iet , zou je niet
gauw weggaan ?"
-Er moet wel iet s gebeuren , zeker als er zovee l mens en z ijn die deze s ituatie niet m eer fatsoenlijk vinden.

DE AKTIEGROEP heeft vanuit een engagement met
het bedreigde kind gemeend dit zwartboek te moeten
publice ren in het besef dat sommigen zullen zeggen:
" moet dit nou zo ?" .
Er heeft bij de aktiegroep grote aarzeling bestaan om
op deze wijze de gebreken in brede kring bekend te
maken. Immer s, het betreft een tere materie: betrokken kinderen en hun ouders zullen erdoor geschokt
kunnen worden. Toch bleef er voor de aktiegroep
geen andere weg open:
Tot nog toe zijn de verantwoordelijke instanties ondanks hun grote inzet; ondanks het vele overleg, ondanks de talloze plannen voor structuurwijziging, er
niet in ges laagd een nieuwe organ isatie op te bouwen
waaraan de k inderbe scher ming zo'n dringende behoefte heeft.
Vanuit een diepgewortelde verantwoorde lijkheid voor
het kinderbe s chermingskind kan de aksiegroep niet
anders doen dan het vertr ouwen opzeggen in de wijze
waarop thans de kinderbescherm ing is georganiseerd
en functi onee rt.
Tens lotte spr eekt de aktiegr oep het vertrouwen uit,
dat velen zullen reage ren op dit zwartboek. Gezamelijke inspanning is nodig om de ge citeerde rechten
van het kind te verwezenlijken.
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ACTIEGROEP HET
ROZE PAMFLET:
Van onze verslaggever
GERARD VAN DE SANDT

Dit zwartboek is een uitgave van de aktiegroep

HITBD I PAMFLIT
•

\

Kinderbeschermers/uid

Huls Ter Scht.
te Rotterdam-Overschie,
Orthopedagogisch centrum voor meisjes
van 12 tot 21 jaar, roept sollicitanten op
voor de functie van

G'ROE.PSL'E'I'D(ST)'E'R
Het tehuis heeft no drie leefgroepen van
elk maximaal tien meisjes, met een vier
man sterke groepsl&iding.
De leefgroepleiding neemt een centrale
plaats in het commuNcatiesysteem in,
waardoor inspraak in de beleidsbepolingen en -uitvoering noodzaak is. Coaching
vindt plaats d.m.v. ins«vice-tralning en
supervisie.
Het personM tgroepsleiding, mldden4ca.
der, di rectie d.d.) kan geheel staan achter
de ideeën en werkwijze van de Aktie·
groep " Roze Pamflet".

Gevraagd:

minimum leeftiJd 21 jaaf ;
vooropleiding minstens UlO-niveau;
ervaring in het werken met jeugdgroepen
binnen of buiten inrichtingswerk;
beroepsopleiding:
Kinderbescherming diploma B + supervisie (of 'n opleiding) ;
Soca le Acad8fll'e of verg~ F kbare opleid" g

Wii

e secundaire orbeidslreg'e e arbeidsvoorwaarde
otionale Federatie), met
goede w eekendregeling.
-:la sa c"tatiebrieven richten aan de
•
c
's ter Schie, Pieter Postlaan 6, Rotca -Overschie, tel, 01 (}.157055.

Druk: SSP Hoogendorpstraat 13 Amsterdam

