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The materialistic care of people is not end by itself, but a means in getting function people's well-beingin its
s
care of the human bemg the one who attends and those who are
best way. In the relation of t h ~mater~ahst~c
attend to, mil have to be the startmg po~nt.In the educat~onof those who attend to people t h ~relationbill
s
have to be the bass for constructm~i n d realisation of the education program.
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Het verzorgen van het onderwijs, waarmee de
ting Opleiding Leraren te Utrecht (S.O.L.), is belast, heeft tot doe1 de ,studeaten, te
begeleiden in hun opleiding en vorming tot het leraarschap voor het 3de en 2de gr#,& ,
onderwijsveld.
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Binnen de vakgroep schenken wij samen met onderwijsk~ndigen~m
vakdidalttika ,
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onze gedachten laten gaan over zowel .de verzorgdc
groepshuishouding. .
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mensen die daarin wakzaam aijn.

huizen, psychiatrische inrichtingen, kjjaarden- en
kindertehuizen.
De groepshuishouding als organisati
Een organisatie kan gedefinieerd w
doelstelling van de organisatie trachten te verwezenlijken. Uit deze begri
ving volgt, dat een organisatie slechts bestaat als er mensen met bepaalde b
aanwezig zijn. Tevens zal een goed samenwerkingsverband een voorwaar
een goed funktioneren van de organisatie.
Welke doelstellingen liggen ten grondslag aan de door ons bedoelde

me aan de organisatie kunnen komen tot psychisch weIbehagen en zelfrespekt. Het
produceren van goederen en diensten binnen de organisatie zal dus steeds op beide
algemene doelen gericht zijn.
Wij zullen het bovenstaande hierna verder toelichten en daarna gebruiken als basis
voor onze beschouwingen.
Alvorens aan deze toelichting te beginnen willen wij aangeven waarom eea vaak
gebruikte derde doelstelling, een zo efficient mogelijk gebruik van financiele middelen,
bewust is weggelaten. Het karakter van de non-profit organisatie houdt in, dat gewerkt
wordt met financiele middelen die door de maatschappij ter beschikking zijn gesteld.
Wij mogen dan verwachten dat er voldoende maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef aanwezig is om zo effektief en efficient mogelijk met de middelen te werken. Het
gebruik van deze begrippen als subdoel of beleids- en/of beheersinstrument is een
interne aangelegenheid van de betreffende organisatie.
De verzorgden in de groepshuishouding
Als je aan een willekeurig persoon zou vragen wat eenpatient is, mogen opmerkingen
verwacht worden als:
- dat is iemand. die ziek is of wat mankeert:
dat is iemand, die niet meer alleen kan zijn;
dat is iemand, die afhankelijk is en op bed ligt;
- dat is iemand, die niet zelfstandig kan funktioneren.
Zo zijn er nog een aantal beschrijvingen, die dan moeten aangeven, dat de verzorgde
iets heeft wat hij niet moet hebben of andersom. Wij kunnen ons niet aan de indruk
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specialisatie, mechanisatie en standaardisatie passen daarbij als beheersinstrumenten
Voor een aantal personen geeft dit gehanteerde mensbeeld te weinig grondslag, omdai
zij tot de ontdekking komen, dat 'de mens' ook emotioneel betrokken is bij de arbeid
Hij heeft gevoel; hij heeft behoefte tot een groep te behoren; hij denkt niet in absolute
loonniveau's, maar in loonsverhoudingen.
Als reaktie hierop volgen organisatietheorieen, die proberen deze twee benaderingen
tot 6th beeld te verenigen. We noemen daarbij mensen als McGregor, Likert en
ARGYRIS
(1967), die op verschillende wijze aan de beeldvorming hebben bijgedragen.
ARGYR~S
geeft heel koit samengevat weer:
- de doelstelling van de organisatie kan en mag strijdig zijn met de doelstelling van het
individu, dat in de organisatie werkzaam is;
- het individu streeft naar psychisch welslagen en respekt (ARGYRIS,
1967, p. 44). Hij
bedoelt daarmee dat het individu de gelegenheid moet hebben probleemoplossend
bezig te zijn. Daaruit vloeit zelfrespekt en waardering voort.
De organisatie zal de mogelijkheid moeten scheppen tot:
- het dragen van verantwoordelijkheid en gezag voor eigen daden.
- werk waarin de mogelijkheid ligt opgesloten dat de uitvoerder gebruik kan maken
van zijn of haar belangrijkste vermogens.
- het kunnen gebruiken van voldoende instrumenten om de eigen verantwoordelijkheid vorm en inhoud te geven.
In dit kader spelen inspraak en meebeslissen, opleiding en vorming, decentralisatie,
informatie en kommunikatie een belangrijke rol. Ook de organisatiestruktuur, de
keuze van managementsqncipes en de eenheid van denken binnen de organisatie
vormen een basis tot het kunnen verwezenlijken van de sociale doelstelling. We kunnen
ons niet aan de indruk onttrekken, dat deze sociale doelstelling geen hoge prioritiet in
de gezondheidszorg heeft. Regelmatig terugkerende berichten in de publiciteitsmedia
en vaktijdschriften sterken ons in deze mening.
De intrede van de ekonoom en de deskundige op het gebied van personeelszaken en
organisatieontwikkeling stemmen ons hoopvol. Ook het kreeren van managementopleidingen voor verpleegkundigen zal zeker bijdragen aan een 'socialer' funktioneren
van de groepshuishouding. Desalniettemin blijven een aantal faktoren aanwezig, die
een ,geed funktioneren van de groepshuishouding belemmeren. We mogen daarbij
wijzen op:
~ ' h e t gebrek aan modern management in bestuur en leiding van de
groepshuishouding ;
overheersende invloed van medische en paramedische onderdelen binnen de
groepshuishouding op zowel doelstelling als orhnisatie;
,
gebmk aan voldoende gekwalificeerdmanagement in onderdelen van de organisatie
- (bijnoorbeeld civiele- en verplegingsdienst);
-, de moeizaam tot stand komence invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op
~ : d edoelstellingen en het funktioneren van de groepshuishoudingen.
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We zullen tevens een aantal aandachtspunten bespreken, die van groot belang zijn
voor een goed funktioneren van de civiele dienst nu en in de toekomst.
De taak en plaats van de civiele dienst
Binnen de groepshuishouding kunnen we onderscheid maken tussen onderdelen, die
als hoofddoel hebben het welzijn van de verzorgden te realiseren en onderdelen die
daarbij iridirekt behulpzaam zijn. De groepen, die indirekt met het welzijn van de
verzorgden bezig zijn, zagen we eerder als ondersteunende diensten. De civiele dienst is
een van deze diensten. Welke ondersteuning deze dienst voor zijn rekening neemt is
afhankelijk van historisch gegroeide situaties, grootte van de organisatie, met welk
doe1 de organisatie in het leven is geroepen en de benodigde deskundigheid op taakonderdelen. De samenstelling van taken zal dan ook zeer varieren. Toch mogen we stellen,
dat het doe1 van deze dienst in hoofdzaak bestaat uit:
a. Het kreeren van een optimaal verzorgingsniveau voor de leden van de organisatie.
b. Het leveren van een bijdrage aan het beleid en uitvoering daarvan voor het totale
rganisatiegebeuren en organisatieontwikkeling.
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ij de realisering van een optimaal verzorgingsniveau zal de 'gemiddelde' civiele dienst
geheel of gedeeltelijk zorgdragen voor :
- de voedsel- en drankvoorziening van verzorgers en verzorgden;
de kledingverzorging van verzorgers en verzorgden;
de verzorging van de woning en de bewoning van verzorgers en verzorgden;
transport van materialen, middelen ep mensen;
inkoop van materialen en middelen;
receptie, bewaking, kommunikatie, ontvangst bezoek;
verzorging van bijeenkomsten.
Een uitvoerige taakomschrijving is te vinden in een uitgave van de Nederlandse
ereniging van hoofden civiele dienst in ziekeninrichtingen (N.V.H.C.D., 1974).
Een goed funktioneren van de civiele dienst hangt ten nauwste samen met de a1 dan
niet goede relatie met andere onderdelen binnen de organisatie. Bij de planning en
uitvoering van de taak zal h i , door het ondersteunende karakter van de werkzaamheden, te rade moeten gaan bij andere delen van de organisatie. Het antwoord op de
bekende vragen wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe, kan alleen in goed overleg
Pegeven worden. We wijzen hier slechts op de direkte 'relatie', die op een verpleegafdeng bestaat tussen de civiele dienst en de verplegingsdienst. Het mag uitgesloten
worden geacht, dat bij een slechte relatie tussen leden van beide diensten een goed werken leefklimaat voor verzorgden en verzorgers aanwezig is. Wij konstateren, dat een
antal disciplines in de gezondheidszorg zich weinig of geheel niet richt op samen
ferkenen zich slechts verdiept in de doelen van de eigen professie.
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eranderingen in de organisatiedoelstellingen; inhoud en vormgeving van het sociaal beleid ;
veranderingen in de organisatiestruktuur en/of organisatieprincipes;
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We zullen trachten onze gedachten middels een voorbeeld duidelijk te maken. Indien
M.B.0.-H-T.-(st)ers (zie p. 97) in een groepshuishouding gaan werken in een onderhoudsteam is het niet van belang, dat zij alle technische vaardigheden onder de knie
hebben en bekend zijn met alle merken onderhoudsmiddelen en materialen. Belangrijk
is dat zij hebben kennisgemaakt met de funktie van het onderhoud, met de relatie
tussen bouw en onderhoud, en materialen en onderhoud. Tevens zullen zij begrip
moeten hebben voor de plaats die de onderhoudsdienst heeft binnen de organisatie en
de problemen die daaraan zijn verbonden. Ieder, die enigszins weet heeft van het
funktioneren van de groepshuishouding, kan op elk ander gebied van de civiele dienst
voorbeelden aanvullen.
Indien wij de technische kant van de huishoudkunde afwijzen als uitgangspunt van
denken en handelen binnen de civiele dienst mag de vraag gesteld worden wat wij dan
we1 belangrijk vinden.
Wij menen twee aandachtspunten te moeten noemen: de maatschappelijke invloed
op het funktioneren van de groepshuishouding (en dus de civiele dienst), en begrip en
inzicht in het funktioneren van een organisatie c.q. de groepshuishouding.
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De rnaatschappelijke invloed op de groepshuishouding
Het valt ons niet moeilijk enige voorbeelden te geven van de maatschappelijke invloed
op de groepshuishouding.
De benadering van de patient vormt op vele plaatsen een diskussiepunt. Verlies van
vrijheid en eigen verantwoordelijkheid zijn naast het recht op informatie onderwerpen
van diskussie. De medische- en verpleegkundige benadering vormen de kern van het
t
probleem. Toch wordt de oplossing van het probleem min of meer gezocht in het
.'
aanbieden van keuzemenu's, het openstellen van winkeltjes en een restaurant naast het
door de verzorgde laten verrichten van werkzaamheden, die door de civiele dienst
worden uitgevoerd. Is een gezondheidsinstelling een hotel, een zotel of iets dergelijks?
-3
Welke benadering men om welke reden toepast zal in ieder geval ter diskussie moeten
..
staan in het kader van de twee eerder genoemde algemene doelstellingeri.
Het dalende geboortecijfer en het feit dat in de laatste 15 'jaarg~ng~"een'~o~S~s%:hdie
,
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van 80.000 jongens aanweig is z d in de nabije toekomsf'ook'in~ddt5iV&l6@ieBst
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$
merkbaar zijn. We denken daarbij aan voldoende arbeidskrachten naast de dngetbijfeld
24
Q
te voeren diskussie over de arbeidsverdeling tussen civiele- en verplegingsdtenst. Een
-I %
tekort aan verpleegkundigen zou kunnen betekenen dat bepaalde onderdelen van de
huidige taak naar andere diensten zullen afvloeien (b.v. lichamelijke verzorging als
wassen, voeden).
We kunnen daarnaast punten noemen als:
- de stijging van het aantal bejaarden en alleenstaanden, die hulp behoeven;
- de stijgende vraag naar medische hulp en meer gespecialiseerde hulp;
- de stijging van het ziekteverzuim, de diskussie over arbeidsomstandigheden,
inspraak, belissingsrecht, salariering en extra vergoeding voor onaangenaam werk; ,
- de invloed van de ekonomische situatie op de koopkracht en sociale voorzieningen.
I

ken. Zijn
stellingen
Voor alle
dan ook,
optelsom
e dienst is
een extra
en vanuit
ctor mens
~ d ise dan
le groepsechnische
de techni!a1 samenr waarden van een
nuniceren

8:

a'

,

,

I

Znzicht en kennis van de organisatie
Ieder die deelneemt aan het arbeid
visie medeverantwoordelijkheid vo
is voor ons reden om te a&i!em da

A / .

$aj$
,V

j

J

van e n o r ~ n i s a t i en
e draagt id onze
nktioneren ervan. Aileen dat gegevetl

,

groepje schoonmakers, een groepje voedingsmensen en de textielmensen (zoals dat in
de praktijk wordt uitgedrukt). Wij zijn voorstander van het onderbrengen van a1
dergelijke werkzaamheden bij een team. Wij zien daar zowel voor de verzorgden alswel
voor de verzorgers voordelen in. Invoering van 'bovenaf heeft echter weinig zin. Het
zal op z'n minst wrevel en spanning oproepen. De mensen zullen in goed overleg 7elf de
voor- en nadelen en de te stellen voorwaarden moeten kunnen beoordelen.
Zo zullen we allen bezig moeten zijn met het waarom en hoe van menselijke relaties
en dus het eigen funktioneren. We kunnen een aantal punten toevoegen, die om
aandacht vragen voor een zodanig funktioneren van mensen in de organisatie dat de
algemene doelstellingen worden gerealiseerd. We denken daarbij aan de begrippen (en
inhoud) van leiding geven, koordineren, overleg, funktieomschrijving, beoordeling en
promotie. Tevens zal inzicht en kennis aanwezig moeten zijn voor beheersinstrumenten
als begroting en budget, administratie, sollicitatie, begeleiding en instruktie.
(.

Het zou ons te ver voeren een totaalbeschrijving te geven van datgene waaraan
toekomstige huishoudkundigen moeten voldoen. Wij menen we1 te mogen besluiten
met het aangeven van enkele kenmerken dan we1 vaardigheden die een optimaal
welbe-enden van de beroepsbeoefenaar in de groepshuishouding waarschijnlijker ma,
t
ken:
- een kritisch volgen van het maatschappelijk gebeuren;
- inziclit in de achtergronden en gevolgen van besluitvorming op sociaal, ekonomisch
: .eplorganisatorischlgebied;
voldpende sociale- en kontaktvaardigheid waarbij het vermogen en de bereidheid tot
.r: samepwerken en kommunikatie positief gewaardeerd zullen worden;
' +&e&Yermogen situaties en problemen te kunnen analyseren en oplossen.
s~$i+&Jles
bij elkaar bet-bekende schaap met vijf poten, dat flexibel, kreatief, origineel,
t&elligent,,handig, humoristisch, evenwichtig en wat a1 niet meer is.
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