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XIII. DE SOCIALE VOORZIENINGEN 1)

Familie - en burenhulp"

De traditionele vorm van hulpverlening, ingeval van ziekte, ongevallen, ouderdom
enz" is de familiehulp en de burenhulp,

In het dorp Gieten zelf, in de kom'/an Gieterveen en in het Nieuwediep is buren-
hulp geen gebruik meer, Men springt nog we1 eens even bjj, zoals dat ook in de stad
en overal tussen bur:en gebruikeliik is, maàr in noodgevallen zorgt men toeh zo
gauw mogelijk zelf hulp te krijgen, Meestal van d.e gezinsver:zorging.

Wat dat betreft is de mentaliteit van de mensen veranderd, Men is minder op el-
kaar aangewezen dan vroeger door de hogere welstand, de betere voorzieningen en
verkeersverbindingen.
De bereidheid tot helpen is er nog wel, maar men is er minder op ingesteld, omdat
de behoefte aan vrijwillige hulp veel minder is geworden. Maar anderzijds is ook
de mogeliikheid voor het helpen van famjlie of buren verminderd, doordat:
1" het aantal kinderen kleiner is dan vroeger;
2. de kinderen (oudere dochters) die er zijn, langer dan vroeger op school gaan en

vaak zelf een baan hebben:
3. hulpkrachten (knechten en meiden) op de boerderijen steeds zeldàa,mer wor:den

i. v. m" de hoge werklonen;
4. het samenwonen van drie generaties door de kleinere hui.zen resp, de hogere

eisen die men aan de woonruimte stelt" steeds minder voorkomt,
In het bijzonder door deze verandering is het bejaardenprobleem ontstaan, met
name het vraagstuk van voldoende bejaardenhuisvesting en -verpleging;

5. mede door de genoemde factoren ook de huÍsvrouw zeli minder gemal<kelijk een
ochtend of middag uit kan, om elders te helpen. Nog een àndere factor die maakt
dat men minder vanzelfsprekend helpt Ín geval van àíekte enz., is dat men elkàar
vaak minder goed kent (in buurten met veèl .i11p61t'r)" en standsverschillen vaak
een grotere rol spelen dan vroeger,
Buten- en familiehulp komt dan ook nog het meeste voor in die buurten,r. waar men van jongsaf met elkaar is opgegr:oeid;
2, waat veel onderlinge familiebanden ziÍn; -
3" waar de bevolking sociaal wejnig gemengd is;
4" waar de woningen r:esp. tredrijvén zo gróot zijn, dat zi.j huisvesting en levens-

onderhoud bieden voor drie generaties, resp. voor meèr dan één gezin;
5. waar door een zekere afgelegenheid de tradlties minder dan elders verloren

zijn gegaan.
Dit is in vrij sterke mate het geval in de volgende buurten: Achter rt Hout, Zand-

voort en het zuidelijk uitejnde van Ni.euwediep" Omgekeerd bestaat in d.eze buurten
dan ook de minste behoefte aan gezinsverzoiging, Íejaardenzorg en speciale be-
jaar:denhuisvesting"

De gezinsverzorginA

De Stichting Geeinszorg is al sinds 19b1 werkzaam " Zíj werd opgericht op initia-
tief van het gemeentebestuur, in samenwerking met Opbouw Drenthe en de hervorm-
de.predikant. De Stichting is samengesteld uitlertegenwoordigers van alle belang-
_riike instellingen en verenigingen op sociaal terrein-in Gieten én Gieterveen, t.w. de
hervormdê diakonieën, de V, V" H" , de vrouwenverenigingen, vakbondsafdelingen,

1) D_e onderwerpen in dit hoofdstuk zijn besproken in de werkgroep Sociale Verhou-
dingen en Voorzieningen.



de Groene Kruisverenigingen, het Rode Kruis enz,
Gezamenlijk brengen deze organisaties ca. 5 pct, van de totale uitgaven van de

Stichting op; het meeste wordt bijgedragen door de hervormde diakonie in Gieten,
het Groene Kruis in Gieterveen en de hervormde diakonie in Gieterveen,
Ca. 15 pct. van de uitgaven wordt gedekt uit de bijdragen van de geholpen gezinnen
(de retributies worden bepaald naar de financiëIe draagkracht en bedragen f 0,50 -
J 5, -- per dag hulp).
De overige + 80 pct. van de uitgaven worden gedekt ,door subsidies van rijk en ge-
meente, De minimum bijdrage uit particuliere bronnen wordt echter maar net ge-
haald, bij uitbreiding van de vrerk is ofwel een verhoging van de retributies ofwel
van de bijdragen van ,de deelnemende organisaties onvermijdelijk.
Op het ogenblik heeft de Stichting permanent 4 gezinsvetzorgsters en 3 gezinshelp-
sters in dienst, Vaak is dit niet voldoende, zodat bij naburige instellingen krachten
moeten worden geleend. Uitbreiding van het aantal krachten is echter moeilijk, om-
dat zij haast niet te krijgen zijn.

Als leidster van de gezinsverzorging fungeert de Groene Kruisverpleegster. Om
deze extra taak mogelijk te maken heeft deze de beschikking gekregen over een auto,
die gezamenlijk door de Groene Kruisverenigingen en de Stichting Gezinszorg wordt
geêxploiteerd. Pas bij een aantal van 10 gezinsverzorgsters en -helpsters wordt
voor een eigen leidster het volledige overheidssubsidie verstrekt.
Normaliter wordt de hulp verleend op medische indicatie, dus op een verklaring van
wenselijkheid door de arts verstrekt" Sinds enige tijd bestaat echter een overeen-
komst met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente, die ook gezinsverzorging
mogelijk maakt zgn. op 'tsociale indicatie", bijv. bij overspannenheid van de hui+'
vrouw, conflictsituaties waar het gezin onder lijdt en die met extra hulp wellicht
kunnen worden opgelost enz" Over de noodzaak van deze hulp wordt door Sociale
Zaken beslist, al of niet geadviseerd door een van de provinciale instellingen op het
gebied van het maatschappelijk werk.
Hiervoor bestaat een soort "voorrangsregeling"; max, twee verzorgsters of help-
sters kunnen op elk moment voor deze hulp worden ingezet (ook als zij elders reeds
werkzaam zijn) in welk geval de gemeente 100 pct, van de daaruit voor de Stichting
voortvloeiende salariskosten voor haar rekening neemt.
fu.1rt $e norma.le hulp op medische indicatÍe gemiddeld 2-4 weken, die op sociale
rndrcatre rs doorgaans veel langduriger,
- Het werk van de Stichting Gezinszorg is in enkele jaren sterk gegroeid; het blijkt
dus zeer in een behoefte te voorzien. Wel werd in de werkgroep Sociale Verhoudin-
gen en Voorzieningen naar voren gebracht, dat soms de opvatting bestaat als zou de
gezinsverzorging alleen voor arbeidersgezinnen zijn" Vooral uit boerengezinnen
komen weinig aanvragen.
Over de periode 1959-1960 is dit punt daarom eens nagegaan,
Il totaal werd in dat seizoen in 64 gevallen hulp verleend, als volgt over de bevol-
kingsgroepen verdeeld :

Tabel l.
ïuID verleend door de Stichting Gezinszorg, verdeeld over de bevolkingsgroepen in
de periode 1959 - 1960.

Bevolkingsgroep Aarrtal aanvraEen Vo Samenstelling van de
bevolking in 7o

Boeren
Arbeiders
"Burgerstr
NotaËelen
Bejaarden
Totaal

o
31
L7

7

10
48
291 srJ)
11

26
38
26

10

r.00 100
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De gezinsverzorging blijkt dus inderdaad het beste onder de arbeidersbevolking
en de "burgers" te zijn ingeburgerd. Behalve het vorengenoemde misverstand ("dat
is niet voor ons soort mensen"l zal het evenwel ook de elders in het rapport gesig-
naleerde mindere behoefte aan hulp van buiten zijn, die het ldeine aantal hulpverle-
ningen onder de boerenbevolking verklaart (grotere woningen, meer inwoning, meer
buren- en familiehulp ).
Soms ziet men echter, dat men langer zíchzelf blijft behelpen dan voor het eigen
welzijn goed is. Hier constateerde de werkgroep derhalve een duÍdelijke behoefte
aan voorlichting.

Wat betreft de verspreiding van de hulpgevallen over de delen van de gemeente:
deze bleek geheel in overeenstemming te zijn met het aantal inwoners" Gieten, Gie-
terveen en Nieuwediep maken dus naar verhouding alle ongeveer evenveel gebruik
van de Stichting Gezinszorg (in 1959 resp. 40, 16 en 8 maal).

De werkgroep stuitte op nog een ander merkwaardig misverstand"
Het bleek namelijk, dat sommige mensen denken, dat men "lid" moet zijn van de
Stichting om voor een gezinsverzorgster in aanmerking te kosren, Irt tegenstelling
tot het Groene Kruis, dat een vereniging is (dit zal dan wel de verklaring van het
misverstand zijn), heeft de Gezinszorg geen leden, omdat zij een stichting is. Zij
verstrekt dan ook hulp aan iedereen, die daarop in noodgevallen een beroep doet.

Ook op dit punt ligfdus een voorlichtingstaali voor de diverse personen en instel-
lingen, die met hulpverleningsarbeid zijn belast (artsen, Groene Kruisverpleegster,
de Stichting Gezinszorg zelf, enz").

Beiaardenzorg

a. Algemeen"

De zorg voor bejaarden is de laatste 10 - 20 jaar niet alleen door de stijgÍng van
het aantal ouderen in ons land zo naat voren gekomen, maar vooral ook door: de toe-
nemende gewoonte, dat ieder gezin geheel op zichzelf wil wonen, nu dit door de
gestegen welvaart ook financiell mogelijk is geworden. Samenwoning van beiaar-
de ouders met een jong gezin komt sleeds minder voor en wordt geacht, althans
voor het jonge gezin, veél nadelen en bezwaren te hebben. Hiermede lnvamen aller-
lei bijzondere vraagstukken naar voren, die vroeger "en famille" en ongemerkt
werden opgelost, over huisvesting, verzorging, verpleging en vrijetijdsbesteding
val de oudste generatie"

De bejaardenzorg in de gemeente Gieten beperkt zich vooralsnog tot enkele ini-
tiatieven in het vlak van de tijdsbesteding"

Het comité voor vrouwelijke hulpverlening in Gieten organiseert in het wintersei-
zoen eens per maand een bejaardensociêteit, Samenstelling van een leesportefeuille
staat op het programma.
(Van het provinclale comité ontvangt men het voor bejaardenzorg geldende subsidie
van 3 cent per inwoner per jaar, dus voor Gieten ca" Í 70, --).

h Gieterveen is een commissie Ouden van Dagen, die jaarlijks een reisje orga--
niseert. De V. H" V. te Gieterveen organiseert samen met ' 'Staatspensí@rl' nu en dan
een bijzondere bijeenkomst voor bejaarden (Kerstmiddag, feestavond)"

Geop:erd wordt de mogelijldreid om die bejaarden, die daaraan behoeÍte hebben
(b.v. alleenwonenden diè slecht ter been zijn) zo nu en dan eens te doen bezoeken"
Hoewel dit met de nodige voorzichtigheid zóu moeten gebeuren, gelooft de werkgroep,
dat het door sommigen wel erg zou worden gewaardeerd.
Het zou eveneens voor de V" H.V. een taak kunnen ziin,
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b. Bejaardenhuisvesting" 1)

In Gieten staat een ldein bejaardentehuis (9 personen) van de N. H. diakonie. De
bewoners komen grotendeels van buiten de gemeente" De pensionprijs is J 180, --
per maand, waarmee het tehuis zíctrzelÍ bedruipt. Vroeger moest er geld bij, wat
de bewoners zelf niet merl<ten" Als men tegenwoordig de pensionprijs niet kan be-
talen, draagt de gemeente een deel van de kosten.

De gespreksgroep Sociale Verhoudingen en Voorzieningen is van mening, dat er
wel behoefte bestaat aan meer huisvesting met volledige verzorging, maar dat men:
L. opziet tegen het feit van oprurme in een diakonietehuis (dus een gevoelsmatige

weerstand);
2. de hoge pensionprijs niet kan opbrengen en geen beroep wil doen op Sociale Zaken.
Vergeleken bij andere bejaardentehuizen is de pensionprijs van f Zt6O, -- per jaar
aan de lage kant. Zr: is elders meestal niet beneden de f 2500, -- en vaak ca.
Í 2800, -- of J 3000. --.
Deze prijzen zijn ook voor hen, die voorheen middelbare inkomens hadden, vrijwel
niet uit eigen middelen op te brengen. Door de sterke verhoging van het algemene
Ievenspeil en de verhoogde eisen, die aan de bejaarden-huisvesting worden gesteld,
dus door oorzaken buiten de 'teiqen schuldtt is men daarom vaak ván steun van an-
deren (familie of gemeente) aftrankelijk, De meeste Gietenaren zien hier echter
toch zo tegenop, dat men zích maar wat behelpt.
Uit de gehele gemeente zijn slechts enkele bejaàrden in pensiontehuizen in Gieten,
Veendam, Stadskanaal, Emmen of Assen woonachtig"
Yaak ziet men ook tegen het wonen in een andere plaats op.
In de gemeente Gieten wonen volgens de volkstelling van i960 in totaal 415 bejaarden
(65 jaar en ouder), en wel 26L in Gieten e. o" , 118 in Gieterveen e. o. , en 36 in
Nieuwediep.
Volgens een globale norm, die door diverse landelijke en provinciale instanties
wordt gehanteerd is althans in de naaste toekomst voor ongeveer 10 pct. van alle'bejaarden speciaal onderda-k met volledige of gedeeltelijke verzorging noodzakelijk.
Misschien dat voor een tehuis van + b0 plaatsen Gieten wel een geschikte vestigings-
plaats is, vooral omdat in de directe omgeving (Gasselte, Anlo, Rolde) een tehuis
ontbreekt. Wellicht dat men langzamerhand mèer went aan het idee, door omstan-
digheden voor een deel van zijn onderhoudskosten een beroep te doen op de gemeen-
schap, waarna ook uit Gieten de belangstelling voor deze vorm van huisvesting toe-
neemt.

Het voorbeeld varr Stadskanaal lijt<t de groep het over,\tregen waard: bejaarden-
woningen, die men gewoon kan huren, met daar vlak bij een pens iontehuis.
h geval van zielde kunnen de bewoners van de huisjês maaltiiden, huishoudelijke
hulp enz. laten komen tegen extra betaling" Maar men blijft io tang mogelijk zelf-
standig.
Na het onderzoek zal de mogelijkheid van een bejaardentehuis of -centrum grondig
moeten worden bekeken.
Voor de categorie bejaarden, die zo invalide of chronisch ziek zijn, dat zij voort-
durend verpleging behoeven, is het vaak haast niet mogelijk een geschikt onderdak
te vinden. Noodgedwongen worden zij dan soms tezamen met geestelijk gestoorden
verpleegd (in Zuidlaren)" Nu in Assen een verpleegtehuis speciaal voor bjaarden
ts geopend, komt hierin zeker verbetering.
- Beiaardenve4i4geg zijn alleen bestemdvoor diegenen, die zich nog geheel zelf
kunnen redden. De bouw hiervan in de verschillende doryen acht men gewenst, zo-
dat men in het eigen dorp kan blijven wonen.

Soms komt het voorn dat bejaarden uit meer kapitaalkrachtige boerenmilieus voor

1) Zie hiervoor ook hoofdstuk VII.
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zich een eigen huisje wensen te bouwen op het erf van de boerderij. Hoewel deze
oplossing uit verschillende oogpunten - vooral gezien de dlrecte nabijheid van fami-
liehulp - voordelen heeft, wor:dt voor dergelijke verspreide bouw van in feite niet-
agrarische woningen dilrr,vijls geen toestemming gegevens door de overheid.

IC! werk:aj14p_SS44É!_!q_yp'rwet_rjl9_Eq\ry_e_"1q44g_1v-Il, V. )"

ln de wandeling spreekt men vaak van de U"V. V, als men de Vrouwelijke Hulp-
verlening bedoelt" TerwÍ,il de U, V" V. ( LIn:ie van Vrouwelijke Vrijwilligers) zelf een
landelÍjke ver:eniging is met afdelingen waarvan iedei:lid kan worden, zijn de Drent-
se comité's voor Vrouweliike Hulpverlening (V.H,V. )niet ánders dan c94q!Q$94
samenwe-lllggLb.e!,qA9lêlq -!9q9in fen-dg_pbelq9!_i!9-lltgqSgnvereqlgl4gc!- Zo-
dra men lid is van een vrouwenverenjging 1b.,v" Bond van Plattelandsvrouwen of een
kerkelijke of politi.eke vrouwenvereniging.t" is men dus in het comité van het eigen
dorp verï.egenwoordÍgd. Van elke vereniging hebben nl. 1 of 2 beshrursleden in het
Comité vooir V" H" V, zitting.
Alle plaatseliike comité's in Drenihe zijn overkoepeld door het Provj.ncÍale Comité
voor Vrouweljike Hulpverlening" Het sec retàriitat hierwan is ondergebracht bij de
Stichting Opbouw Drenthe"
In de gemeente Gieten ztin twee plaalseliike comité's voor V,H.V" werkzaam, een
in Cieten en een in Giei,erveqq,
Evenals elders ontvangen zjj wel richtlijnen voor het werk dat er in de provjncie
te doen is., maar zij werken toch pla.a.tselÍlk zelfsrandig. Veel iiid en energie wordt
besteed aan activiteiten met een nati.onaal of provinciaal kar:akfer íbiiv' het collec-
iewerk: Anjerfonds, Vlucht.elingenhulp, octoberm:iand-Drenthe-maandl" Daarnaast
is men gehêel vrij állerlei plaaïsel:ijke initiatieven en acties te ondernemen, wat
men dan ook doet, Hiei:voor'mag men 20 pct. van de plaatselijke opbrengst van de
collecte octobermaand-Drenthemaand besteden, wat in de praktijk een goede stimu-
lans blijkt te zijn. In Gieteïveen heeÍt men al eens incidentele acties gehad voor
een invalidewagentje, men zorgt voor: fruitschaalties voor langdurig zieken, er is
zo nu en daa een middag voor be'iaarden, men organiseert cufsussen voor huis-
vrouwen (naaren, krrippen, matrassencursussen enz. l.
Het Comité voor de Vrouwelijke Hulpverlening in Gieten belast zich al iarenlang
met het sorteren van een aantal vacantieadressen voor kinderen ujt inr:ichtingen in
het westen des lands, Ook organiseert het o. a. een leesmap voor zieken en bejaar-
den, ziekenbezoek, en sinds enkele jaren een bejaardensociëteit" die een van de
belangrijkste is geworden,
Voor het bejaardenwerk ontvangt men een bijdrage van jaarlijks 3 cent per inwoner
uit de opbrengst van de collecte octobermaand Drenthemaand.
Men doet zo min mogelijk zelfo maar werkt zoveel mogelijk via de vrouwenorga-
nisaties om de zelfstandigheid daarvan nÍet in het gedrang te brengen.
Soms-is het contact met een of meer vrouwenorganisaties minder goed, omdat men
geen goede vertegenwoordi.gster in het com.ité heeft. Hierdoor k.omt de V. H" V. wel
eens wat te veel "op zichzelï te staan", waí niet de bedoeli.ng is.
Het veroorzaakt ook, dat de bekendheid. met de opzet, het doel en de werkwijze van
de comitérs niet groot is" zoàls in de werkgroep bleek.
Sommige leden hadden zelfs nooit van de V. H, V. gehoord.

Om deze voorlichtingsleemte op te heffen, is het gewenst dat er nu en darr in de
aangesloten vr:ouwenvereniginge! het werk. van de V. H. V" eens ter sprake komt"
Bij het collectewerk, ídat nog de meeste bekendheÍd aan de V. H.V' geef&) zullen
in ieder geval de collectanten ook goed met de V" H" V. op de hoogte moeten zijn.

-l4aatssb"lpelii3JerE.
a, Algemeen,

Het maatschappeliik wer:k probeert om aI diegenen, gezinnen of personen, die
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door diverse omstaadigheden in de knel zijn gekomen, zodat zíj hun taak in gezin of
maatschappij niet meer geheel aan kunnen of uit het oog dreigen te verliezen, met
raad en daad terzijde te staan en te helpen opnieuw hun plaats in gezin en samenle-
ving in te nemen"
Vroeger was de nood dikwijls vooral economisch, zodat het accent sterk op steun-
verlening lag (armenzorg).
Tegenwoordig is de ontwikkeling steeds meer van de "daad" naar de "raad": advi-
sering bij opvoedingsmogelijkheden, leermoeilijldreden, arbeidsmoeilijkheden, ad-
visering over de sociale verzekeringswetten (ouderdom, ziekte, invaliditeit), be-
middeling om mensen wegwijs te maken omtrent de vele instanties die servíce ver-
lenen en de contacten daarmee te leggen"
Was vroeger de bemoeienis grotendeels met gezinnen uit de rrarmere standen'r, te-
genwoordig ma"ken mensen uit alle Iagen van de bevolking steeds meer gebruik van
de diensten van het maatschappelijk werk. Bijvoorbeeld: de gezinsverzorgÍng, be-
drijfs -maatschappelijk werk, revalidatie (arbeidstherapie na ziekte), burèaus voor
huwelijks - en gezinsmoeilijkJreden enz"

Ir Gieten houden de volgende instellingen zich met maatschappelijk werk in de
ruimbte zin van het woord beziE:
1., De gemeentelijke dienst vooi sociale zaken.
2. De kerkelijke diakonieën.
3, De Commissie Jeugdzorg en Maatschappelijk Werk van de Stichting Opbouw

Drenthe;
4" De pas opgeïichte Stichting voor Algemeen Maatschappelijk Werk"

De Dienst voor Sociale Za\p4 van de gemeente Ís belast met de uitvoering van
allerlei sociale bijstandsregelingen (o. a. de Armenwet van 1912), overbruggings-
regelingen (o. a. voor kleine zelfstandigen), tewerkstellingsregelingen, plaatsingen
in inrichtingen (bijv. sociale werkplaatsen)enz"
Hoewel het maatschappelijk werk van de dienst van sociale za"ken uit de aard van dit
orgaan i.n de ambtelijke sfeer ligt, heeft de werkgroep veel waardering voor hetgeen
- onder te beperkte mogelijkheden - in Gieten gebeurt. ttSociale Zaken" heeft bij
de bevolking veel goodwill"

hr het bijzonder is de gemeente ook actief waar hêt de plaatsing van miader valide
werldozen betreft in de sociale werlglaats in Assen,
Wat betreft de aanvragen om financiële steun, die bij de gemeente binnenkomen: de
dienst voor Sociale Zaken verwijst de hulpbehoevende - indien hij tot een bepaalde
kerk behoort - naar de betroldren diakonie. Ook gebeurt het wel, dat Socialó Zaken
eerst steunt en achteraf de kerk vraagt ook iets bij te dragen" De samenwerking
tussen sociale zaken en de diakonieën is in het alg€meen uitstekend. Tenslotte komt
het ook veel voor, dat men familieleden van de hulpbehoevende aansoreekt om iets
bij te dragen (het zgn. verhaalsrecht 1)). Omdat dè bedriSfspensioenen nog te kort
bestaan en het algemene ouderdomspensioen meeStal lang-niet toereikend is om alle
bestaanskosten te bestrijden, kunnen vooral de bejaarden enige bijzondere overheids-
steun vaak niet ontberen" ïl de gemeente Gieten betreft dit ongeveer 10 pct" van
alle bejaarden (bij ongweer de helft hiervan blijft de bijdrage beperkt tot de zg!.
brandstoffentoeslag van f 150, --)"

De Commissie JeugÈZorg en Maatschappeliik lVerk is door Opbouw Drenthe in
het leven geroepen. Het is een ldeine groep personen, die met elkaar een overzicht
over de gemeente hebben: wijkverpleegster, arts, predikanten, postbode, enkele
vertegenwoordigers van de buurts chappen.
Een van de maatschappelijke werksters van Opbpuw Drenthe woont de bijeenkomsten
bij en adviseert bij moeilijke gevallen, of legt contact met proi'inciale diensten oÍ

1) Sedert enige tijd is de wettelijke regeling gewijzigd, waarbij het verhaalsrecht
beperkt is"



andere instellingen. Het is een soort I'gevallen-commissierr, die zo ongemerkt mo-
gelijk werkt.
Men heeft in de commissie nooit gehoord van gevallen, waarover iets is uitgelekt,
meestal .,vist men zelfs ook in de werkgroep van het bestaan van de commissie niets
aï,
Soms had men minder gunstige ervaringen met maatschappelijke werkers van buiten,
omdat zij niet voldoende op de hoogte waren van de ptaatselijke situatie.

De nieuwe Stichting voor Maatschappelijk Werk is tot stand gekomen op initiatief
van de hervormde diakonieên (met elk 3 bestuursleden); ook de gemeente (met 4 be-
stuursleden) participeert" Hoewel de werkgroep Sociale Verhoudingen en Voorzie-
ningen betreurt, dat de kleÍnere kerkelÍjke groepen (de V, V, H. in Gieterveen en
de gereformeerden) door een misverstand niet in de Stichting zijn vertegenwoordigd,
gelooft zij niet, dat het werk eronder zal lijden. Bovendien kunnen in de toekomst
wellicht alsnog vertegenwoordigingen worden toegevoegd,
De bedoeling van de Stichting is zo spoedig mogelijk d."w.z. zodra de verschillende
overheidssubs idies beschikbaar komen (Rijk en gemeente) een maatschappelijk wer-
ker of werkster in de gemeente Gieten aan te stellen. De behoefte daaraan wordt nl,
zowel bij de gemeente als bij de diakonieën steeds duidelijker gevoeld.
Sommige werkgroepen staan tegenover dit plan wel wat gereserveerd. Zíj of híj zal
zeer voorzichtig te werk moeten gaan en eerst een inwerktijd nodig hebben. De me-
ning van de groep is verder, d,at zíi/hí: daarbij vooral Ín het begin nog veel zal kun-
nen hebben aan de bestaande Commissie Jeugdzorg en Maatschappelijk Werk. WeI
zal het kunnen gebeuren, en sommigen achten dit ook wenselijker, dat hijlzij na de
eerste periode meer contact zoekt met de individuele leden van de commissie dan
dat er nog zoveel over allerlei gevallen wordt vergaderd,
Het grote voordeel van een plaatselijke beroeps-maatschappelijk werkster acht de
werkgroep, dat de mensen weten dat zij "d'r veur is", zodat men gemakkelijker
allerlei gegevens verstrekt die nodig zijn om de eigen moeilijkheden op te lossen.
Juist omdat hij/zij "vreemd'r is, zal men vaak openhartiga durven en willen zíjn dan
tegenover een buurvrouw of een andere min of meer bekende Gietenaar" Ook zal
in moeilijke gevallen, die veel tijd vergen, de maatschappelijk werker in een be-
hoefte voorzien. De praktijk wijst uit, dat waar een maatschappelijk werker komt,
het aantal contacten dat hii met allerlei Dersonen heeft snel toeneemt.
Het zal moeten blijken of na aanstelling uan een beroepskracht op den duur voor
de Commissie Jeugdzorg en Maatschappelijk Werk nog een taak overblijft. Blijft
de commissie naast de nieuwe stichting bestaan, dan acht de werkgroep vooral dui-
deliik afspraken over de wijze van samenwerking en beider functies noodzaketijE"


