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P r o f i e l

Op 24 december 2002 overleed drs H.S. Menco, oud-
bestuurslid van JMW en ook bestuurslid van vele andere
Joodse en op Israël gerichte organisaties. Herman Menco maak-

te van 1972 tot 1990 deel uit van het bestuurscollege, het zogehe-
ten ‘derde’ bestuursorgaan tussen het algemeen bestuur en het dage-

lijks bestuur. Toen dit college werd opgeheven, in 1990, trad hij toe tot het
dagelijks bestuur waarvan hij lid bleef tot ’92. Door zijn jaarlijkse aanwezigheid op de verga-

deringen van het algemeen bestuur in de jaren na ’92 – nu als ‘genodigde’– gaf Herman ervan
blijk dat zijn betrokkenheid bij JMW niet alleen van formele aard was. Zelfs op die historische

laatste A.B.-vergaderingen in het verslagjaar, toen zijn gezondheid al lang te wensen overliet,
speelde Herman een prominente rol. Bij het debat over de beoogde bestuursstructuur hield hij zijn
gehoor op overtuigende wijze de noodzaak voor om afscheid te nemen van het ancien régime. Dat
optreden tekende de betekenis van Herman Menco voor JMW. Een betekenis die zich niet alleen
beperkte tot de financiële huishouding van JMW waarvoor hij als penningmeester tussen 1984 en
’92 verantwoordelijk was. Op zijn initiatief werd in die jaren een vorm van ‘zelf-evaluatie’ geïn-
troduceerd met betrekking tot het functioneren van het bestuur. Dat was toen een novum. Nu

maakt het deel uit van het met ‘corporate governance’ aangeduide gedachtengoed dat de
leidraad vormt van de huidige bestuurlijke herstructurering, bij JMW, in de gezond-

heidszorg en het bedrijfsleven. Als penningmeester oogstte Menco succes met zijn
beleggingspolitiek. Hij wist de tekorten te doen afnemen en de financierings-

bronnen uit te breiden. Herman Menco’s identificatie met het werk van
JMW en zijn inzet voor de gehele Joodse gemeenschap in

Nederland zullen node gemist worden.

In memoriam
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e stichting Joods Maatschappelijk Werk werd in 1946 opgericht om ‘de gehele sociale zorg aan de
Joden in Nederland te coördineren, te bevorderen en uit te oefenen’. Deze aan JMW’s oprich-
tingsakte ontleende doelstelling bepaalt ook nu nog het karakter van de instelling, in ten minste
drie opzichten:
1. het werkgebied van JMW omvat heel Nederland; 
2. de doelgroep beperkt zich tot de Joodse gemeenschap; 
3. het werkveld (de sociale zorg) is uitzonderlijk breed en omvat een groot aantal werksoorten.

Sinds JMW daadwerkelijk met zijn activiteiten in het kader van de ‘sociale zorg’ begon, in sep-
tember 1948, hebben de effecten van de Tweede Wereldoorlog zich doen gelden. Veel hulpvragen
waarmee de doelgroep zich wendt tot JMW worden in meer of mindere mate bepaald of
gekleurd door de oorlog, hetgeen ook tot uiting komt in het grote beroep dat de doelgroep jaar-
lijks op de instelling doet.
Het aanbod van JMW is verdeeld over drie sectoren:
1. hulpverlening (algemeen maatschappelijk werk, groepswerk, de Wet uitkeringen vervolgings-

slachtoffers 1940 – 1945, jeugdzorg, en vluchtelingen- en migrantenwerk);
2. zorg & preventie (ouderenwerk, vrijwilligerswerk en samenlevingsopbouw);
3. thuiszorg (gezinsverzorging en wijkverpleging).

De dienstverlening van JMW is gebaseerd op het door de instelling ontwikkelde Model voor
Integrale Hulpverlening dat erop gericht is om een zo licht mogelijke vorm van hulpverlening
aan te bieden. In dat kader worden de cliënten van de sector ‘Zorg en Preventie’ aangeduid als
‘deelnemers’. Zij kunnen een beroep doen op een scala aan meestal groepsgebonden activiteiten
gericht op identiteitsversterking en ter voorkoming van vereenzaming en isolement. 

JMW’s doelgroep is ruimer dan volgens de religieuze criteria, terwijl ook aan niet-Joodse leden
van een huishouden hulp kan worden verleend. Wat de begeleiding betreft in het kader van de
Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940 – 1945 is JMW zelfs verplicht hulp te bieden aan
niet-Joodse slachtoffers van vervolging.
Het beleid van JMW is er expliciet op gericht ook de zogeheten ‘ongebonden Joden’ (degenen
die niet tot het ledenbestand van een Joods kerkgenootschap horen) te bereiken. Zij vormen de
meerderheid van de huidige Joodse gemeenschap.

Het hoofdkantoor van JMW is in Amsterdam, de overige vestigingen zijn in Rotterdam, 
Den Haag, Arnhem, Enschede, Groningen en Eindhoven.

Het werk van JMW wordt voor het grootste deel gesubsidieerd, door zowel de Rijksoverheid als
de lokale overheden van de drie grootste steden. In de financiering van de tekorten wordt voor-
zien door particuliere Joodse fondsen, aangevuld met incidentele particuliere bijdragen.

Het verslagjaar was het laatste jaar waarin JMW een representatieve bestuursstructuur kende. In
dit bestuur participeerden naast de drie joodse kerkgenootschappen 28 instellingen. Sinds begin
2003 is sprake van een nieuwe bestuursstructuur die ontleend is aan ‘corporate governance’ in
het algemeen en aan de aanbevelingen van de Commissie Meurs (Health Care Governance) uit
1999 in het bijzonder. Bij het ontbreken van een wettelijke regeling zijn de bevoegdheden van de
nieuwe organen van de stichting statutair vastgelegd.
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JMW ontleent zijn unieke karakter aan drie factoren: de doelgroep waarvoor het
werkzaam is, de positie die de doelgroep inneemt in de samenleving en de inbed-
ding van JMW in deze doelgroep.

Continu inspelend op de behoeften van zijn doelgroep is in de vijfenvijftig jaar van
JMW’s bestaan een zeer breed scala van voorzieningen ontstaan: van gesubsidieer-
de werksoorten als het algemeen maatschappelijk werk, (oorlog)slachtofferhulp,
jeugd-, ouderen- en thuiszorg tot de talrijke specifieke voorzieningen in het kader
van samenlevingsopbouw, vrijwilligerswerk en flankerend ouderenbeleid waaraan
binnen de doelgroep een urgente behoefte was (en nog steeds is), maar die, inci-
dentele en meestal kortstondige uitzonderingen daargelaten, het in de regel moe-
ten stellen zonder enige financiering van overheidswege.
Bij het noemen van dit ongewoon brede aanbod mag ook niet voorbij worden
gegaan aan werkzaamheden die zich af en toe ‘voordoen’ zonder dat die gewoon-
lijk tot het normale aanbod worden gerekend. Gemeen hebben die werkzaamhe-
den dat zowel binnen de bedrijfsvoering van JMW als in het collectieve onderbe-
wustzijn van de doelgroep het als vanzelfsprekend wordt aangenomen dat JMW
die ter hand neemt. Of het nu gaat om de vluchtelingenstroom uit Oost-Europa of
de opvang tijdens de eerste Golfoorlog of de regelingen met betrekking tot oor-
logstegoeden zoals Maror en die van een tiental buitenlandse fondsen of de 
(niet nodig gebleken) repatriëring van Nederlanders uit de regio waartoe de Neder-
landse overheid het initiatief nam aan de vooravond van de tweede Golfoorlog,
– in al die gevallen is de inbreng van JMW nimmer in twijfel getrokken. 
Het vertrouwen dat JMW blijkens deze voorbeelden bij zowel de doelgroep als in
de ‘buitenwereld’ geniet laat het zich graag aanleunen. En niet ten onrechte: die
werkzaamheden, die ‘strukturele incidenten’, kunnen in het raam van de positie
van JMW binnen de Joodse gemeenschap en ook vanuit het werkveld waarop
JMW zich beweegt niet anders gezien worden dan als een deel van JMW’s 
core business.

Het is deze kennelijke vanzelfsprekendheid die ook dit verslagjaar een stempel
drukte op werk en organisatie van JMW.6

W e r k  e n  o r g a n i s a t i e

drs H.G. Vuijsje, directeur



Wat het uitvoerend werk betreft nam JMW het initiatief tot het project ‘Israël en
de toestand in de wereld, wat doet dat u?’ Na in het verslagjaar te zijn voorbereid
worden op dit moment op 24 plaatsen in het land themabijeenkomsten over dit
onderwerp gehouden, voor cliënten, deelnemers en vrijwilligers. De bijeenkomsten
hebben tot doel de emoties rond Israël en de effecten ervan op de verhoudingen
binnen de Nederlandse samenleving bespreekbaar en hanteerbaar te maken.
In 2001 konden met steun van JMW ruim 1.250 rechthebbenden uit Nederland een
beroep doen op het Duitse Fonds voor voormalige Dwang- en Slavenarbeiders. 
In het verslagjaar nam JMW het initiatief om bij het uitvoerend orgaan van dat
fonds, de ‘Conference on Jewish Material Claims against Germany’ protest aan te
tekenen tegen onder meer het terugvorderen van reeds verstrekte uitkeringen en
om te bevorderen dat uitkeringsgerechtigden die buiten hun schuld nog geen aan-
vraag hadden gedaan daartoe alsnog in de gelegenheid gesteld zouden worden.
Formeel gaf de wereldwijd met veel succes opererende ‘Claims Conference’ geen
krimp, maar uit de correspondentie met onze cliënten bleek dat men niet onge-
voelig was voor de argumenten van een kleine welzijnsorganisatie uit Nederland.
Uit de aan hen verstuurde brieven bleek dat de Claims Conference haar beleid had
versoepeld en voor het leeuwendeel tegemoet was gekomen aan de grieven van
JMW. JMW zag het als zijn taak om dat gewijzigde beleid via advertenties in de
media bekend te maken als gevolg waarvan tientallen rechthebbenden alsnog zicht
op een uitkering konden krijgen.

Voortgezet werd de informatievoorziening rond de Joodse Tegoeden. Alleen al met
betrekking tot het Jokosarchief konden (dankzij de vruchtbare samenwerking met
het Algemeen Rijksarchief) ruim 700 verzoeken om informatie over ‘nagelaten
(familie)betrekkingen’ worden beantwoord. Mede op basis van het Liro-archief 
vonden duizenden brieven hun weg naar betrokkenen en nabestaanden waarin
hun een beeld wordt gegeven van de wijze waarop zijzelf of hun familie door de
bezetter werden beroofd. 
Helaas heeft JMW’s vanzelfsprekende betrokkenheid op deze en tal van andere
gebieden dit jaar ook geresulteerd in een nog hoger exploitatietekort dan in de
afgelopen jaren reeds het geval was. Achterblijvende overheidssubsidies, een ernsti- 7



ge aantasting van JMW’s vermogenspositie èn de toegenomen behoefte van de
doelgroep aan juist die voorzieningen en aktiviteiten die in het geheel niet 
gesubsidieerd worden, hebben in het afgelopen decennium geleid tot de huidige
financiële situatie die niet anders dan zorgwekkend kan worden genoemd.

Het enige jaren geleden in gang gezette traject ter verbetering van de organisatie is
als gevolg daarvan in 2002 steeds meer komen te staan in het teken van deze geld-
zorgen. Vrijwel direct nadat de nieuwe Raad van Toezicht was geïnstalleerd, zijn er
afspraken gemaakt met de nieuw benoemde bestuurder die in de komende drie
jaar moeten leiden tot een gezondere financiële situatie. Concreet betekent dit dat
door een verbetering van de productiviteit in de thuiszorg, door bezuinigingen op
de personele overhead van de organisatie en door het verwerven van aanvullende
financiering tussen 2003 en 2006 het exploitatietekort met niet minder dan on-
geveer € 800.000 dient af te nemen. Het streven zal er daarbij op gericht moeten
zijn om de (hiervoor aangeduide) geloofwaardigheid van JMW binnen en buiten
de Joodse gemeenschap onaangetast te laten. Dat kan alleen met een breed 
aanbod van voorzieningen dat ten minste in zijn samenhang voorziet in de 
behoeften van de doelgroep. 

Met zulke targets in de komende jaren is het noodzakelijk de organisatie op orde
te hebben. In het verslagjaar werden daartoe grote stappen voorwaarts gezet. 
Het organisatie-ontwikkelingsproject werd voortvarend ter hand genomen. In de
loop van het verslagjaar kon een eerste voorstel voor een aangepaste organisatie
worden uitgebracht die voorwaarden schept voor een betere bedrijfsvoering en, uit-
eindelijk, tot een nog efficiëntere dienstverlening zal leiden. In het overleg met de
Ondernemingsraad bleken de uitgangspunten van de organisatie-aanpassing en het
traject daarnaar toe op steun te kunnen rekenen van de werknemers.
Na een lange tijd van voorbereiding kon ook de bestuurlijke herstructurering zijn
beslag krijgen toen het Algemeen Bestuur zijn goedkeuring gaf aan een statuten-
wijziging die de weg vrij maakte voor de implementatie van een nieuwe top-
structuur met drie nieuwe organen: een Raad van Toezicht, een Bestuur en een
Gemeenschapsraad. De werving en selectie van de leden van de Raad van Toezicht
konden nog in het verslagjaar worden voltooid. 

8

Liro-archief
Ontvangen aanvraagformulieren 2.627 21 2.648
Beantwoorde aanvragen 2.598 44 2.642

Jokos-archief
Beantwoorde brieven JMW 507 108 79 694
Beantwoorde brieven via Meldpunt 673 218 163 1.054
Beantwoorde brieven via Algemeen
Rijksarchief 3 198 492 693

Totaal Jokos 1.183 524 734 2.441

tot 31-12-2001 2002 totaal

tot 2000 2001 2002 totaal

Informatievoorziening Liro/Jokos/Westerborklijsten
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Sjalom Reijnoud, lehitraot
In de afgelopen 15 jaar heeft JMW drastische ver-

anderingen ondergaan. Van een klassieke maatschappe-

lijk werk instelling is JMW uitgegroeid tot een welzijnsorganisatie

met een breed hulpverleningsaanbod. Welzijnswerk is mensenwerk.

De werkzaamheden die JMW uitvoert zijn het resultaat van teamwork, waar-

bij elke medewerker zijn eigen bijdrage levert. Toch zijn er in de geschiedenis

van JMW altijd personen geweest die een eigen plaats opeisten en de ontwikke-

lingen binnen JMW sterk beïnvloedden. De begin 2002 uit dienst getreden sector-

manager ‘Zorg & Preventie’, Reijnoud van Ginkel heeft sinds zijn komst in 1985

nadrukkelijk zijn stempel gedrukt op de werkzaamheden van JMW. Met zijn unieke kwa-

liteiten vormde hij de drijvende kracht achter verschillende evenementen zoals de

‘Conferentie voor de naoorlogse generatie’ in 1990, ‘Het ondergedoken kind’ (1992), ‘De

generaties in gesprek’ (1995) en Jom Tsavta (1997), evenementen die het begin vorm-

den van projecten gericht op de integratie van Joden binnen de Joodse gemeenschap

en in de Nederlandse samenleving. Reijnoud ontwikkelde daarvoor met zijn team

een scala aan identiteitsversterkende en gemeenschapsbevorderende activitei-

ten, waarbij bijzondere aandacht werd gegeven aan het opbouwen van

Joodse sociale netwerken. Het werk dat Reijnoud bij JMW heeft geïniti-

eerd heeft de levens van vele Nederlandse Joden beïnvloed en

heeft mede bijgedragen tot de bloei die onze pluriforme

Joodse gemeenschap in Nederland in het afgelopen

decennium in sociaal en cultureel opzicht

heeft meegemaakt. 

JMW actief

Stichting Joods Maatschappelijk Werk 

bezoek onze nieuwe website

www.joodswelzijn.nl



Algemeen maatschappelijk Werk
Het niet vervullen van ontstane vacatures in verband met de geplande
afbouw van de formatie in 2003 verhoogde de werkdruk in het verslag-
jaar. Daarnaast vormde het onduidelijke uitvoeringsbeleid van de ‘Claims
Conference’ een zekere belasting bij de begeleiding door JMW van aan-
vragen bij het Duitse Fonds voor voormalige Dwang- en Slavenarbeiders. 
Het tweede half jaar werd gedomineerd door de situatie in Israël en het
Midden-Oosten. De vele zelfmoordaanslagen, de zorg om familieleden en
de reacties in Nederland op Israël veroorzaakten onrust, gevoelens van
onveiligheid en riepen vele vragen op. In de individuele hulpverlening en
het groepswerk werd hier aandacht aan besteed. 

Naast verzoeken om informatie en advies werden, evenals in voorafgaan-
de jaren, cliënten geholpen met relatie en identiteitvragen en financiële
problemen. Na het succesvolle verloop van het project ‘Preventief
Huisbezoek aan Ouderen’ in de regio Amsterdam kreeg dit een vervolg
in de regio Den Haag/Rotterdam. Reeds vele jaren is JMW betrokken bij
de toewijzing van bewoners voor de flats aan de Nieuwe Keizersgracht.
Plannen rond verbouw en renovatie verontrustten de bewoners en zorg-
den enige tijd voor een grote onzekerheid.
Met woningcorporatie ‘De Key’ en de stedelijke woningdienst werd 
overlegd over de toekomst van de flats en de te realiseren voorzieningen
voor de bewoners. 
Het videoproject biedt vervolgingsslachtoffers de mogelijkheid om hun
levensloop, in het bijzonder de ervaringen tijdens de oorlog, op video-
band te laten vastleggen. Ook de naoorlogse generatie kan gebruik
maken van dit aanbod. In het verslagjaar werden acht opnames gemaakt.
Van de ‘Kaf Patoeach’, de telefoonlijn voor Israëli’s, werd ruim zeventig
keer gebruik gemaakt. Ivrietsprekende maatschappelijk werkers geven hier
informatie en advies en verwijzen zonodig intern door voor verdere 
hulpverlening. Een zevental nieuwe vluchtelingen kwamen voor sociale
begeleiding en ondersteuning naar JMW. 10

H u l p v e r l e n i n g  

Kanselier Konrad Adenauer tekent in 1952 de eerste overeenkomst die

de Claims Conference sloot met de Duitse regering.



Jeugdzorg
In 2002 werd de zogenaamde ‘Toegang’ tot de JMW jeugdzorg operatio-
neel door de oprichting van het screeningsteam. In samenwerking met
Sinaï-Ambulant werden de aanmeldingen in de jeugdzorg in dit team
besproken. Met de jeugdpsychiater van Sinaï-Ambulant werd bekeken
welke hulpvorm voor ouders/pleegouders en pupillen de meest geëigen-
de was.
Aan 63 cliëntsystemen en 20 minderjarigen werd in 2002 informatie,
advies en psychosociale hulp geboden in de vrijwillig ambulante jeugd-
hulpverlening. De lichte terugloop in de ambulante jeugdhulpverlening is
voornamelijk toe te schrijven aan de aanscherping van de interne cliënt-
registratie regels. Met de Joodse scholen en jeugdverenigingen werd even-
als in voorafgaande jaren contact onderhouden.

Wat betreft de residentiële voorzieningen werd dit jaar veel aandacht
besteed aan de herstart van gezinshuis. Medio 2002 kon met de werving
van nieuwe gezinshuisouders worden begonnen. Helaas verliep deze 
wervingsactie niet voorspoedig. Uiteindelijk konden uit de beschikbare
kandidaten geen gezinshuisouders worden aangetrokken. Een baan 
waarin men toch minstens 12 uur van de 24 uur per dag beschikbaar
moet zijn, vraagt anno 2002 een salariële beloning. De in overleg met de
subsidiegever vrijgemaakte gelden waren echter niet toereikend om aan
gezinshuisouders een reëel salaris te verstrekken. De herstart van het
gezinshuis kon dan ook helaas niet in 2002 worden gerealiseerd.

Het begeleid kamerbewoning-project was het gehele jaar door redelijk goed
bezet. Met deelnemers aan dit project onderhield de coördinator
gemiddeld een maal per veertien dagen contact. 
De uitvoering van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering werd ook in
2002 door de William Schrikker Stichting onder eindverantwoordelijkheid
van JMW uitgevoerd. Tien pupillen werden in het kader van voogdij of
onder toezichtstelling begeleid door twee jeugdbeschermers. 11

Collega’s onder elkaar



Mede door de val van twee kabinetten liep de behandeling, in de Kamer,
van de Wet op de Jeugdzorg vertraging op. Hierdoor werd ook het 
zogeheten ‘decentralisatietraject’ voor de ambulante landelijk werkende
jeugdbescherming en jeugdhulpverleningsinstellingen vertraagd. In overleg
met de Ministeries van VWS, Justitie en enige andere partijen kon voor
JMW jeugdzorg een scenario worden opgesteld waarbinnen de eigen ‘toe-
gang’ en uitvoering van de (vrijwillige) ambulante jeugdhulpverlening en
jeugdbeschermingstaken kunnen worden uitgevoerd.
Als uitvloeisel van de in de nieuwe Wet op de Jeugdzorg beoogde 
scheiding van ‘vraag en aanbod’ zal voor de pleegzorg en de residentiële
voorzieningen een passende oplossing moeten worden gevonden.

Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940 – 1945
Met het uitvoeringsoraan, de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR), vindt jaar-
lijks enige malen overleg plaats. In dit overleg kwamen onder meer de veran-
deringen in de uitvoeringspraktijk van de PUR aan de orde. Naast dit over-
leg vindt tezamen met de andere begeleidende instellingen overleg plaats
met de PUR over de jaarlijkse productieafspraken.
In 2001 startte de PUR het project ‘Verbetering aanvraagtraject’. 
Op verzoek van de Raad gaf JMW een reactie op de eindevaluatie van 
dit project. Het aantal rapportages dat JMW naar de PUR zond daalde van
459 (in 2001) tot 281. Daarvan betroffen 48 een eerste aanvraag (waaronder 
15 WUBO- of gecombineerde WUV/WUBO-rapportages) en 218 een 
vervolgrapportage. 
De daling werd vooral veroorzaakt door drie factoren: de invoering van de
voorziening ‘DMV’ (Deelname Maatschappelijk Verkeer) waarvoor geen soci-
ale rapportage door de begeleidende instellingen vereist is, het veranderde
beleid rond de toewijzing van een auto en het beleid met betrekking tot de
toewijzing van huishoudelijke hulp.
De daling in rapportages had direct tot gevolg dat de formatie bestemd voor
het opstellen van rapportages in het kader van de oorlogswetten sterk moest
worden afgebouwd. Nog in 2002 werd deze problematiek door de begelei-
dende instellingen gezamenlijk gemeld aan het Ministerie van VWS.

12

incidentele + MAI-contacten
totaal 4.726

Toelichting
De gegevens hierboven betreffen zogeheten
‘uitgedeelde cliënten’, d.w.z. cliënten met wie
een langere hulpverleningsrelatie heeft
bestaan. Onder ‘intake-contacten’ vallen
• contacten met cliënten in de intake-fase

van een langdurige hulpverleningsrelatie,
en

• contacten met cliënten die na de intake-
fase van ten hoogste drie contacten niet tot
een uitdeling zijn gekomen, d.w.z. zijn
beëindigd. 

De hierboven genoemde ‘incidentele 
contacten’ betreffen
• contacten met vroegere cliënten met wie

ten tijde van het contact in het verslagjaar
geen langere hulpverleningsrelatie bestond,

• contacten met cliënten met wie zo’n relatie
wel bestond, maar die in het verslagjaar
tussentijds, bij afwezigheid (ziekte of
anderszins niet-beschikbaarheid) van de
vaste maatschappelijk werker, contact
opnamen met een andere werker.

MAI-contacten zijn de overige ‘vluchtige’ 
contacten waarbij het ging om advies en infor-
matie over een veelheid van onderwerpen.

cliënten
totaal 2.262

1.319

83
7

853

15.562

487

96

2.412

contacten
totaal 18.557

Aantal cliënten en contacten per werksoort

AMW

Jeugdzorg

Vluchtelingen/migranten

Wuv
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Groepswerk
Het groepswerkteam besteedde dit jaar veel tijd en aandacht aan de
samenwerking met Sinaï Ambulant. Het samenwerkings preventieproject
met het Sinaï-Centrum verliep evenals voorgaande jaren succesvol. Er
werden in totaal vijf cursussen gegeven: de ‘Vriendschapscursus voor
vrouwen’, ‘In de knel door je werk’; ‘In de put uit de put’, ‘Omgaan 
met dementie’ en ‘Agressie de baas’. In totaal bezochten een veertigtal
deelnemers de bijeenkomsten. 
De vriendschapscursus voor vrouwen werd als preventieproject aange-
meld bij de stichting ‘Sluyterman van Loo’. Deze Stichting beheert een
stimuleringsfonds voorouderenprojecten en stelt geld beschikbaar voor
onderzoek. Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
(NIDI) is door deze stichting benaderd voor de daadwerkelijke uitvoering
van het onderzoek naar de projecten waarin aan eenzaamheidsbestrijding
aandacht wordt gegeven. In het kader van de voorbereiding vond 
gezamenlijk overleg plaats tussen het Sinaï-Centrum, het NIDI en de
stichting ‘Sluyterman van Loo’. 
Het groepswerkteam heeft verder zes gespreksgroepen begeleid en drie
cursussen levensverhalen schrijven gegeven. In totaal werden de bijeen-
komsten door ca. 60 deelnemers bezocht. 
Wederom werd de schrijfmarathon gehouden Drie dagdelen bogen een
62 cursisten zich tijdens de marathon over de opdrachten voor het
opschrijven van het eigen levensverhaal. 

intake-contacten 
1.835

Totaal aantal cliënten en contacten

Cl iëntenregistrat ie

Hulpverlening 2002
Cliënten 2.262
Contacten 18.557
Intake-contacten 1.835
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Met de eind 2001 uitgebrachte publicatie van het demografisch onderzoek ‘De
Joden in Nederland anno 2000’ kreeg JMW een schat aan gegevens in handen
die van belang zijn voor het beleid van zorgverlening ten behoeve van onze
doelgroep. Het afgelopen jaar heeft de sector ‘Z & P’ zich dan ook intensief
beziggehouden met de betekenis van de resultaten van het onderzoek voor een
optimaal aanbod van zorg en activiteiten, nu en in de toekomst.
Daarnaast stond dit jaar in het teken van samenwerking en uitwisseling met
andere Joodse organisaties, zowel in nationaal als internationaal 
verband. Dat ook Joodse organisaties in andere landen geconfronteerd worden
met demografische veranderingen en zich in de aard en consequenties hiervan
willen verdiepen, bleek uit de animo voor een conferentie met als titel:
Changing Jewish Communities. In de organisatie van deze conferentie, die
afgelopen zomer in Berlijn werd gehouden, heeft de afdeling
Samenlevingsopbouw van de sector een belangrijk aandeel gehad. 

Voorafgaand aan deze conferentie vond in Berlijn eveneens een conferentie
over Joods vrijwilligerswerk plaats. De conferentie mondde uit in een plan om
een Europees uitwisselingsprogramma voor vrijwilligers tot stand te brengen. In
het najaar is in Amsterdam met afgevaardigden uit verschillende Europese lan-
den overlegd over uitwerking van dit plan. De bedoeling is om vrijwilligers en
professionals die met vrijwilligers werken onderling werkbezoeken te laten afleg-
gen om met elkanders werk en methodieken kennis te maken, van elkaar te
leren en elkaar te inspireren.

Ook politieke ontwikkelingen vroegen het afgelopen jaar de aandacht van de
sector. De confrontatie met het toenemend geweld in het Midden-Oosten en
de gevolgen hiervan voor het welzijn van leden van onze doelgroep, bracht de
sector ertoe om een programma voor gespreksgroepen te gaan ontwikkelen.
Gezien het gevoelige karakter van de thematiek werd het programma eerst aan-
geboden aan de vrijwilligers van JMW om te toetsen of de ontwikkelde opzet
ook geschikt zou zijn voor overige leden van de doelgroep. Deze themadagen
voor vrijwilligers zijn zeer positief ontvangen, zodat besloten kon worden een
aanbod naar buiten toe te doen.

Z o r g  &  P r e v e n t i e

Bijscholing



In het kader van de bijdrage aan de opbouw van een pluriforme Joodse
gemeenschap hebben er mede met behulp van vrijwilligers ook dit jaar weer
diverse activiteiten plaatsgevonden.
JMW’s samenlevingsopbouw blijft zich daarbij richten op behoeften van sociaal-
culturele aard. Nieuw en een groot succes in dit verband was dit jaar de in
december gehouden ‘oversjabbes’. Door de lage drempel bood deze voor meer
dan zestig mensen de mogelijkheid om joodse traditie te leren en te ervaren te
midden van meer en minder ingewijden. Van belang is om aan de behoeften in
zoveel mogelijk regio’s tegemoet te komen en waar mogelijk samen te werken
met andere Joodse organisaties.
Zo is er in Zuid-Holland naast de gebruikelijke sociaal-culturele activiteiten in
samenwerking met de LJG, NIG, WIZO, de Israëlische ambassade en JMW-
groepen een grote Jom Ha’atsmaoetviering (Onafhankelijkheidsdag Israël)
gehouden.
Voor de noordelijke provincies heeft de groep ‘Sjemoeot’ in Heereveen een spil-
functie. Uit Groningen en Drente komt men naar de bijeenkomsten.
Samengewerkt wordt er met de groep ‘Sjalom’ uit Groningen. 
Ook in het Gooi was men dit jaar weer zeer actief. Naast koffie-ochtenden
organiseerde men dit jaar in samenwerking met het Filmhuis voor de tweede
maal een Joods filmfestival. Dit festival was zo geslaagd dat er plannen zijn om
ook met en voor de Israëli’s in het kader van het project Tsavta een dergelijk
festival te gaan organiseren. De jaarlijkse bijeenkomst in december ‘Jom Tsavta’
trok wel 500 deelnemers en was een groot succes. Binnen het ouderenwerk kun-
nen we constateren dat het aantal deelnemers aan de cursussen op centrum
Beth Simcha gelijk is gebleven. Verder kwam men evenals vorige jaren regelma-
tig naar het ouderencenrum voor informatie en/of advies.
Ook dit jaar werd vorm gegeven aan de viering van Joodse feestdagen als Rosj
Hasjana, Chanoeka, Poerim en Pesach door bijeenkomsten voor ouderen te
organiseren. Aan sommige bijeenkomsten namen wat meer ouderen en aan
andere wat minder deel vergeleken met het jaar daarvoor.
Deelname aan de stadsactiviteiten van Joods Ouderenwerk Amsterdam, zoals
koffieochtenden, open atelier en café Schiller is gelijk gebleven. 15



Wat betreft de eettafel Nesjomelet moet helaas vastgesteld worden dat het aantal gasten met 
14 procent is teruggelopen door ziekte en overlijden. Weinig nieuwe gasten dienen zich aan. 
Dit heeft te maken met het feit dat nieuwkomers niet zo makkelijk toegang hebben tot het
gastenbestand dat veelal uit vaste groepjes bestaat. Gezocht wordt naar mogelijkheden om hier
in verandering te brengen. Tegelijkertijd kan echter geconstateerd worden dat voor de maaltijden
ter gelegenheid van de Joodse feesten, de pannenkoekenmaaltijd en de barbecue, erg veel
belangstelling bestaat.
Het afgelopen jaar werd het project ‘preventief huisbezoek’ voortgezet.
Op verzoek van ouderen werden 101 huisbezoeken afgelegd. Doel is om zo vroeg mogelijk te 
signaleren of en in welke mate ouderen hulp nodig hebben, om informatie te geven over voor-
zieningen en zo nodig door te verwijzen naar de juiste instanties. Naast de eenmalige bezoeken
ten behoeve van ouderen boven de 70, is het de bedoeling mensen boven de 80 jaar jaarlijks te
bezoeken, hetgeen betekende dat in december gestart werd met een aantal vervolggesprekken. 
Als alternatief voor de joodse ouderenlijn die in de praktijk niet voldoende voldeed is in septem-
ber gestart met het belproject. Dit project houdt in dat een vast aantal vrijwilligers die cliënten,
die aangegeven hebben daar prijs op te stellen, regelmatig belt om een praatje te maken.
Ook cliënten uit de mediene kunnen van deze voorziening gebruik maken.
Ten slotte werden in het verslagjaar voorbereidingen getroffen om in samenwerking met het 
verzorgingshuis ‘Beth Shalom’ een internetcafé voor ouderen te starten. Inmiddels is dit 
ambitieuze project gerealiseerd.

Bij het vrijwilligerswerk hebben zowel de interne ontwikkelingen bij JMW als externe sociaal-
politieke ontwikkelingen centraal gestaan. Wat betreft de interne ontwikkelingen is de Vrijwil-
ligersraad regelmatig geïnformeerd over op handen zijnde veranderingen binnen de werk-
organisatie en de betekenis hiervan voor de organisatie van het vrijwilligerswerk.
Wat betreft externe ontwikkelingen is op de landelijke vrijwilligersdag aandacht besteed aan het
demografisch onderzoek en wat de resultaten daarvan betekenen voor de toekomst van Joods
Nederland. Daarnaast zijn er, zoals reeds vermeld, themadagen voor vrijwilligers gehouden naar
aanleiding van de escalerende politieke situatie in het Midden-Oosten en de psycho-sociale
gevolgen daarvan voor onze doelgroep (met inbegrip van de vrijwilligers).
De vrijwilligersstage voor leerlingen van de tweede groep van de Joodse scholengemeenschap
‘Maimonides’ waarbij ouderen bezocht worden heeft dit jaar een vervolg gehad. Op grond van16

Cursus Levensverhalen Schrijven
Aantal deelnemers 18
Aantal deelnames 96
Aantal bijeenkomsten 16

Schrijfmarathon
Aantal deelnemers 62

‘Oversjabbes’
Aantal deelnemers 65

JMW-Tsavta 

Aantal volwassen deelnemers totaal 1.175

Jom Tsavta 

Aantal deelnemers 513

Opbouwwerkactiviteiten

Activi te iten

Aantal deelnemers 748
Aantal deelnames 1.074
Aantal bijeenkomsten 58

Thema- en gespreksgroepen
Aantal deelnemers 82
Aantal deelnames 726
Aantal bijeenkomsten 93

Cursus Joodse Cultuur
Aantal deelnemers 42
Aantal deelnames 420
Aantal bijeenkomsten 10Lezers 9.373

Benjamin



de ervaringen van vorig jaar hebben een aantal aanpassingen plaatsgevonden. Dit samenwer-
kingsproject tussen het ‘Maimonides’ en JMW wordt door alle partijen zo waardevol geacht dat
het in 2003 gecontinueerd zal worden in het kader van het vak ‘verzorging’.
In 2002 hebben landelijk 88 vrijwiligers hulp geboden aan 232 cliënten in ruim 6.700 contacten.
Deze vrijwilligers bieden intensieve hulp- en dienstverlening zoals vriendschappelijk huisbezoek,
vervoer naar arts en ziekenhuis, begeleiding bij het wandelen en boodschappen doen. Ook
behoort daartoe telefonische dienstverlening zoals die in de zogeheten ‘telefooncirkel’gestalte
heeft gekregen. Aangezien het merendeel van deze cliënten bejaard tot hoogbejaard is, is deze
hulp van onschatbare waarde.
Ten slotte kon de sector ‘Zorg en Preventie’ rekenen op de inzet van 93 vrijwilligers ten behoeve
van het sociaal cultureel werk en 17 vrijwilligers voor administratieve taken.

Cursussen en activiteiten van het sociaal-
cultureel clubwerk van Beth Simcha 

Aantal deelnames 2.327
Aantal bijeenkomsten 446

Matzelunch/tea
Aantal deelnemers 27

Dagtocht
Aantal deelnemers 134

Dagtocht
Aantal deelnemers 134

Friendly visiting (vrijwilligers)
Aantal cliënten (Amsterdam) 232

Flankerend ouderenbeleid
Aantal deelnemers 1.013
Aantal deelnames 2.255
Aantal bijeenkomsten 150

Lunteren (vakantievoorziening)
Aantal deelnemers 38

Eettafel Nesjomelet
Aantal maaltijden 6.412

Telefooncirkel (vrijwilligers)
Aantal deelnemers 9

17

Ouderenwerk Amsterdam

Aantal bijeenkomsten Schiller 26
Aantal deelnames Schiller 507
Aantal bijeenkomsten Plantage 45
Aantal deelnames Plantage 383
Aantal bijeenkomsten Museumgroep 2
Aantal deelnames Museumgroep 6
Aantal bijeenkomsten Atelier 114
Aantal deelnames Atelier 313
Aantal bijeenkomsten koffieochtend 49
Aantal deelnames koffieochtend 690
Totaal aantal bijeenkomsten 236
Totaal aantal deelnames 1.899

Verdeling aantal vrijwilligers over de verschillende activiteiten

Friendly visiting 82
Telefooncirkel 6
Ouderenlijn/belproject 3
Opbouwwerk 85
JOA 8
Administratie 17
Totaal aantal vrijwilligers 201

Preventief huisbezoek
Aantal deelnemers 97

Zomerprogramma
Aantal deelnemers 101

Poerimviering
Aantal deelnemers 63
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Landelijk was de sector ‘verzorging en verpleging’ ook dit verslagjaar weer sterk
in beweging. Ook aan JMW gingen de belangrijkste factoren achter die bewe-
ging niet voorbij: de modernisering van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten), de marktwerking in de zorg, de toelating van nieuwe zorgaanbie-
ders, de functiegebonden indicatie en het landelijk benchmark-onderzoek
onder thuiszorginstellingen.
De uitkomst van dat benchmarkonderzoek ging JMW zelfs rechtsstreeks aan.
Het in dit onderzoek gepubliceerde oordeel van de thuiszorg-cliënten van JMW
over de zorgverlening kan bemoedigend worden genoemd. De uitkomsten van
dit onderzoek werden besproken met de Cliënten- en deelnemersraad. Voor de
verhoging van de kwaliteit en verbetering van de continuïteit in de uitvoering
van het huishoudelijk werk werd een projectplan opgesteld. 

In 2002 werd JMW door zowel de ‘Inspectie voor de Gezondheidszorg’ als 
door ‘TNO – Certification Apeldoorn’ getoetst. Laatstgenoemde toetst op de
kwaliteitsnormen, waaraan instellingen voor thuiszorg moeten voldoen in het
kader van het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg. 
Beide toetsingen legden enige tekortkomingen bloot, die in de loop van 2003
zijn opgeheven. 

Wachtlijst
De wachtlijst voor verzorging en huishoudelijke hulp was in het verslagjaar aan-
merkelijk korter dan in 2001. Reeds in de eerste maanden van 2002 konden de
nog resterende cliënten van de wachtlijst uit 2001 dankzij een succesvolle perso-
neelswerving worden geholpen. Ook aan de vraag naar alpha-helpenden kon
voor het eerst sinds jaren weer worden voldaan. 
In de loop van het jaar behoefden niet meer dan enige tientallen cliënten voor
korte tijd op de wachtlijst worden geplaatst voor huishoudelijke verzorging en
alpha-hulpverlening. In vrijwel alle gevallen kon met een minder aantal uren de
zorgverlening worden gestart en was er in feite meer sprake van tijdelijke ‘rant-
soenering’ van de zorg. Slechts 19 cliënten stonden enige tijd voor het volledig
aantal geïndiceerde uren op de wachtlijst.

T h u i s z o r g  
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Personeel
In het kader van de kwaliteitsverbetering werd meer dan in voorafgaande jaren
aandacht besteed aan de deskundigheidsbevordering op het gebied van huis-
houdelijk werk. Evenals de nieuwe medewerkers in de verzorging kregen ook de
nieuwe medewerkers huishoudelijke verzorging een uitgebreide inwerkperiode
en lopen zij evenals de verzorgenden met een senior medewerker enige dagen
mee in de praktijk. Onder paraplu van de SIGRA (Stichting Samenwerkende
Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam) namen meerdere thuiszorg-
instellingen deel aan het stedelijk project Sociale Veiligheid. 
In 2002 werd het eerste gedeelte van dit project afgerond met de uitreiking van
de Sociale Veiligheidswijzer en een uitgebreid evaluatierapport aan de deel-
nemende organisaties. Het is nu aan de instellingen zelf de sociale veiligheid
hoog op eigen agenda te houden. 
JMW paste waar nodig de veiligheidswijzer aan en reikte deze uit aan de uit-
voerende medewerkers. In deze veiligheidswijzer staan belangrijke tips voor 
het verhogen van de veiligheid en adviezen die aan cliënten kunnen worden
gegeven. 

De personeelsfunctionaris bereidde in 2002 het nieuwe landelijke functie-
waarderingssysteem gezondheidszorg (FWG) voor. In 2003 moet dit systeem
door wijziging van de CAO inwerking treden, waarmee de verschillen tussen 
de cao thuiszorg en de cao gezondheidszorg nagenoeg verdwenen zijn, hetgeen
de arbeidsmobiliteit tussen beide branches ten goede zal komen. 

Indicatie
De indicatieorganen hebben zich voorbereid op de veranderingen die in 2003
als gevolg van de gewijzigde AWBZ plaatsvinden. De indicatie zal als eerste met
deze veranderingen worden geconfronteerd. Werd in 2002 de indicatie nog toe-
gewezen op zorgproducten, in 2003 zal de indicatiestelling functiebreed worden
vastgesteld. Voor de cliënt betekent dit een zekere verbetering. In één indicatie
kunnen verschillende door de AWBZ betaalde zorgvormen – functies – worden
toegewezen, waarmee eveneens een Persoons Gebonden Budget kan worden
aangevraagd bij de zorgverzekeraar.

Registratie cliëntgegevens

Huishoudelijke en persoonlijke verzorging 490 cliënten 39.782 uur
Verpleging 35 cliënten 894 uur
Alphahulpverlening 191 cliënten 19.700 uur
Persoonsgebonden budget 3 cliënten
Totaal aantal cliënten/uren 719 cliënten 60.376 uur
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Met de stichting ‘Tot & Met’ werden in het kader van deze op handen zijnde ver-
anderingen overleg gevoerd. Uitgangspunt hierbij was dat JMW voor haar cliënten
de toegang tot de zorg kan behouden en de indicaties kan blijven afgeven. In 2002
stelde de indicatieadviseur van JMW 198 indicaties en 287 herindicaties op. In totaal
werden er 485 indicatiebesluiten afgegeven voor huishoudelijke verzorging, alpha-
hulp, persoonlijke verzorging, gespecialiseerde verzorging en verpleging.

Met het medisch maatschappelijk werk van de Joodse afdeling van het Ziekenhuis
Amstelveen werden de werkafspraken, die in 2000 werden gemaakt om een goede
doorgeleiding naar JMW-Thuiszorg te waarborgen, geëvalueerd. Conform de
afspraak vindt deze evaluatie jaarlijks plaats en worden deze op basis van de uit-
komsten van de evaluatie bijgesteld.

Verpleging, (huishoudelijke)verzorging en alpha-hulpverlening
In het verslagjaar werd door het verzorgingshuis ‘Beth Shalom’ en JMW hard
gewerkt aan de totstandkoming van een samenwerkingsovereenkomst voor de 
uitvoering van de wijkverpleging. Medio oktober was het dan zo ver en werden de
eerste JMW-cliënten door verpleegkundigen van ‘Beth Shalom’ geholpen. 
Nog in 2002 konden 35 cliënten thuis worden verpleegd!
Ook met de stichting Combizorg werd de samenwerking, op een weliswaar beschei-
dener schaal, voortgezet. Circa 90 uitvoerende medewerkers verrichten in 2002 bij
490 cliënten huishoudelijke en verzorgende werkzaamheden. De alpha-medewerkers
boden hun diensten in het huishouden aan bij 191 alpha-cliënten. 

Maaltijdvoorziening en alarmering
Evenals voorgaande jaren verzorgde de stichting ‘Maaltijdvoorziening Amsterdam’
de inkoop en bezorging van (kosjere) maaltijden aan huis. De indicatieadviseur
meldde een tiental cliënten voor deze voorziening aan. In Amstelveen konden de
maaltijden zonodig worden geleverd via het Ziekenhuis Amstelveen.
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Ten geleide
De Cliënten- en deelnemersraad (hierna te noemen: de Raad) van Joods Maatschappelijk
Werk presenteert hierbij zijn jaarverslag over 2002.

Samenstelling Raad
Aan het eind van het verslagjaar was de samenstelling van de Raad (alfabetisch):
• de heer E.E. Dormits (vice-voorzitter, met als aandachtsgebied Wuv en mediene);
• mevrouw T.A. Eisenmann-Gutwirth (met als aandachtsgebied Jeugdhulpverlening/

Thuiszorg);
• de heer P.A.B. Konijn (voorzitter);
• de heer J.B. Polak (met aandachtsgebied Wuv);
• de heer F. Pront (vanaf 30 oktober 2002 met aandachtsgebied ouderenzorg (gericht op

activiteiten door de SLO), vluchtelingen (Israël), interne contacten en website);
• mevrouw R. Spiero-Hochfeld (met aandachtsgebied Wuv);
• de heer S.L. Wennek (secretaris/penningmeester, met aandachtsgebied mediene/

Zorg & Preventie).

Aan het eind van het verslagjaar heeft de heer Polak zich niet voor een tweede termijn
van drie jaar verkiesbaar gesteld. De heer Pront is aan het eind van het verslagjaar als lid
van de Raad toegetreden.
Mevrouw Hoogenraad van JMW verleent secretariële ondersteuning.

Vergaderfrequentie
De Raad heeft in het verslagjaar elf maal vergaderd. De heer Agsteribbe, directiesecretaris,
heeft als vertegenwoordiger van de directie van JMW de bijeenkomsten tot en met juli
bijgewoond, in augustus is zijn functie overgenomen door de heer Vuijsje, algemeen
directeur.

Werkzaamheden t.b.v. cliënten en deelnemers
Thuiszorg
Naar aanleiding van een brief van JMW-Thuiszorg aan de cliënten over een wachtlijst

C l i ë n t e n - e n  

d e e l n e m e r s r a a d
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voor huishoudelijk werk en een cliëntenstop wegens een afgenomen personeelsbezetting
heeft de Raad de heer Toff (hoofd Thuiszorg) en mevrouw Kok-Carstens (sectormanager
Thuiszorg) uitgenodigd om tijdens een vergadering van de Raad een toelichting te geven.
Na enkele suggesties van de Raad en intensieve inspanning van de Thuiszorg kon de
wachtlijst worden weggewerkt. 

Tevredenheidsonderzoek
Naar aanleiding van kritische vragen en vele discussies heeft de Raad JMW aangemoe-
digd om een tevredenheidsonderzoek onder de cliënten en deelnemers tot stand de bren-
gen. De Raad heeft de heer Kooyman, staflid onderzoek van JMW, uitgenodigd om
informatie te verschaffen over het door hem op te zetten tevredenheidonderzoek. Bij die
gelegenheid heeft de heer Kooyman de wens van de Raad om nauw bij dit onderzoek te
worden betrokken ondersteund. 

Samenwerkingsverband JMW, Beth Shalom en Sinai
Naar aanleiding van het opgestelde samenwerkingsverband tussen JMW, Beth Shalom en
Sinai heeft JMW het advies van de Raad op constructieve wijze ingewilligd om de samen-
werkingsverband tussen JMW, Beth Shalom en Sinai te versterken ten gunste van de cliënt. 

Cliënten in de mediene
De Raad heeft zorgen over de continuïteit van Joodse voorzieningen in de mediene en
dan met name voor ouderen. De Raad heeft de directie dan ook vragen gesteld over de
onderbezetting en eventuele sluiting van het kantoor Enschede en de vacature van de
opbouwwerker in het zuiden van het land. Door financiële moeilijkheden heeft de Raad
deze besluitvorming niet tegen kunnen houden.

Bedreiging en antisemitisme
De Raad maakt zich zorgen over bedreigingen tegen de Joodse gemeenschap in
Nederland en openlijk antisemitisme. De Raad heeft bij de directie van JMW geïnfor-
meerd welke hulp JMW kan bieden. JMW heeft de bezorgdheid van de Raad vertaald in
een reeks van gesprekgroepen. De Raad heeft dit onderwerp in het verslagjaar niet afge-
sloten en zal het in 2003 weer agenderen met nadruk op hulp aan kinderen.
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Joods zorgcircuit
De Raad voelt zich bijzonder betrokken bij de voortgang van het Joods zorgcircuit. De
Raad ontvangt van de directie van JMW informatie over de vorderingen van de samen-
werking binnen het zorgcircuit. De heren Konijn en Wennek hebben deelgenomen aan
twee bijeenkomsten die samenwerking tussen de verschillende Joodse cliëntenraden beo-
gen. Door deze activiteit versterkt de Raad het Joods zorgcircuit. 

Onderzoeksresultaten van het demografisch onderzoek
De raad heeft vraagtekens gesteld over de methodologie van het demografisch onder-
zoek. Naar aanleiding daarvan heeft de heer Kooyman de methodologie uitvoerig en
naar tevredenheid toegelicht, met name over de te verwachten aard en omvang van de
Joodse gemeenschap in Nederland. 

Advies over de benaming ‘vaderjoden’
De Raad heeft een advies naar de directie gestuurd over het gebruik bij JMW van de
benaming ‘vaderjoden’ voor personen met alleen een Joodse vader. De Raad is van
mening dat deze aanduiding discriminerend kan worden ervaren. Het antwoord van de
directie wordt afgewacht.

Raad: organisatie en doelstelling
Bekendheid geven aan de rol en werkzaamheden van de Raad
De Raad heeft sinds maart 2003 een eigen pagina op de website van JMW.
Belangstellenden kunnen hierop informatie over de activiteiten van de Raad inwinnen en
vragen stellen. Ook zal de Raad op deze pagina wervingsadvertenties zetten voor nieuwe
leden. Om de rol en de standpunten van de Raad bij cliënten en deelnemers meer
bekendheid te geven werd de raadsvoorzitter in het verslagjaar in ‘de Benjamin’ geïnter-
viewd. Ook heeft de Raad sedert het eind van het verslagjaar een eigen column.

Evaluatie vier jaar Raad
De heer Polak heeft een evaluatie-enquête opgesteld. De evaluatie werd ervaren als een
nuttig beoefening. Eén van de doelstellingen uit de evaluatie voor het komende jaar is
hoe de Raad zich zou moeten profileren naar de buitenwereld toe om de achterban 
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– cliënten en deelnemers – te bereiken en van hen te horen wat hun wensen en op-
en aanmerkingen over Joodse zorg zijn.

Financiën
Gezien de toegenomen kosten werd een verhoging van het budget van € 1.000,–
gevraagd. 
Deze werd voor 2002 en 2003 toegekend. 

Slot
Aan het eind van het verslagjaar heeft de Raad afscheid genomen van de heer 
Agsteribbe en de heer Polak.
De heer Agsteribbe heeft in zijn functie van directiesecretaris van JMW halverwege
1998 de Raad opgezet en van oktober 2000 tot augustus 2002 als afgevaardigde van
de directie van JMW de Raad vergaderingen bijgewoond. In die laatste functie
heeft hij de Raad geïnformeerd over het reilen en zeilen van de instelling en onder-
steund op het gebied van het uitbrengen van adviezen aan de directie. De Raad
heeft zijn open opstelling in de Raad buitengewoon gewaardeerd.

De heer Polak is vanaf de oprichting, 18 mei 1998, bij de Raad betrokken geweest,
maar heeft onlangs te kennen gegeven zich niet voor een tweede zittingsduur
beschikbaar te stellen, aangezien hij meer tijd aan privé-werkzaamheden wenst te
besteden. De heer Polak heeft vanaf 1 januari 1999 tot 1 januari 2003 naast zijn
functie als lid met aandachtsgebied de Wuv tijdelijk de functies van waarnemend
voorzitter en waarnemend secretaris bekleedt. De Raad zal zijn bijdragen aan de
discussies missen.
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K l a c h t e n

In totaal deden in 2002 tien cliënten/deelnemers hun beklag over de
dienstverlening van JMW. Dit aantal komt nagenoeg overeen met vorige
jaren. In slechts drie gevallen strandde de bemiddelingspoging in het
zogeheten ‘voortraject’ en legde de klager (daarna) zijn klacht voor aan
de onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie behandelt alle
klachten volgens een uniforme, in het klachtenreglement vastgelegde pro-
cedure, ongeacht de werksoort waarop deze betrekking hebben.

In de sector ‘Hulpverlening’ betroffen de klachten: bejegening, advies en
informatie met betrekking tot het Duitse Fonds voor voormalige Dwang-
en Slavenarbeiders, steun bij het vinden van huisvesting en de begelei-
ding in het gezinshuis met betrekking tot opleidingsmogelijkheden, ver-
mogensbeheer en begeleid wonen. 
In de sector ‘Zorg & Preventie’ werd geklaagd over het (onvoldoende)
aanbod van cursussen buiten de randstad en de bejegening door mede-
werkers en vrijwilligers. In de sector ‘Thuiszorg’ ging het om een verden-
king tegen een medewerker bij de afhandeling van een nalatenschap.
Voor zover de klachtencommissie de klagers in het gelijk stelde, volgde de
directie het advies van de commissie op. 

In het verslagjaar zag een nieuw klachtenreglement het daglicht. Daarin
wordt tegemoet gekomen aan de wens van de Cliënten- en deelnemers-
raad om klachten sneller af te handelen als onderdeel van een klant-
vriendelijker benadering van de klager.

De samenstelling van de klachtencommissie is in de loop van het verslag-
jaar gewijzigd. Op dit moment is de samenstelling als volgt:
• Mevr. mr M. Pach, voorzitter,
• Mevr. J. Stodel, lid,
• Mevr. E. Santen, lid.
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Mevrouw Pach heeft de plaats ingenomen van mr E.J. Numann die, na
een lange staat van dienst, op eigen verzoek terugtrad. Mevrouw Santen
nam de plaats in van de heer M. van der Sluis, die eveneens na een jaren-
lang lidmaatschap van de commissie de wens te kennen gaf te willen
terugtreden.
Als plaatsvervangers werden in 2002 benoemd:
• Mevr. mr dr J.C. Hes, voorzitter,
• Mevr. drs E. Hochheimer, lid,
• Mevr. drs A. Roschar-Rosenstein, lid.

Hulpverlening Zorg & Preventie Thuiszorg Totaal

SLO Vrijwilligers Ouderen

1

1

-

2

1

1**

Gezins-
verzorging

Wijkverpleging

* Op twee onderdelen van de eerste klacht werd
de klager in het gelijk gesteld, over een derde
onderdeel werd geen uitspraak gedaan, een
vierde werd niet ontvankelijk verklaard. 
Op twee onderdelen van de tweede klacht werd
de klager in het gelijk gesteld; op een derde
onderdeel werd de klacht afgewezen.

** De klacht werd niet ontvankelijk verklaard.

Aantallen klachten

Voortraject
(ter bemiddeling)

Succesvol bemiddeld

Klachtencommisie
(ter behandeling)

Uitspraak

3

3

3

1

2*

AMW Jeugd Wuv Vlucht./
migranten

1

1

-

10

7

3
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ACTIEF Toelichting 2002 2001___________ ___________

Vaste activa € €

Materiële vaste activa 1 241.647 305.075

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren 2 186.148 173.235
Rekeningen-courant 3 92.213 96.788
Overige vorderingen en 
overlopende activa 4 724.664 577.889___________ ___________

1.003.025 847.912

Liquide middelen 5 341.731 130.366___________ ___________

Som der vlottende activa 1.344.756 978.278___________ ___________

Totaal 1.586.403 1.283.353

PASSIEF

Resultaat 6 -1.056.118 -830.522

reserves en voorzieningen 7 104.382 110.970

Kortlopende schulden
Crediteuren 289.232 127.774
Belastingen en premies
sociale verzekeringen 8 143.227 211.858
Rekeningen-courant 9 880.449 352.507
Overige schulden en 
overlopende passiva 10 1.225.231 1.310.766___________ ___________

2.538.139 2.002.905___________ ___________

Totaal 1.586.403 1.283.353

Exploitatie Begroting Exploitatie
Toelichting 2002 2001 2000_______________ _______________ _______________ _______________

Baten € € €

Subsidies 11 4.801.260 4.762.786 4.541.475
Overige opbrengsten 12 472.008 424.197 586.643_______________ _______________ _______________

5.273.268 5.186.983 5.128.118

Lasten

Personeelskosten 13 5.143.253 4.791.306 4.823.379
Huisvestingskosten 14 260.583 278.627 269.930
Kantoorkosten 15 630.473 555.268 589.436
Algemene kosten 120.486 110.768 92.424
Specifieke kosten 16 211.756 232.608 230.195_______________ _______________ _______________

6.366.551 5.968.577 6.005.364_______________ _______________ _______________

Baten minus lasten -1.093.283 -781.594 -877.246
Buitengewone baten minus
lasten 17 37.165 -12.523 46.724___________ ___________ _________

Exploitatiesaldo -1.056.118 -794.117 -830.522

B a l a n s  p e r  31  d e c e m b e r E x p l o i t a t i e r e ke n i n g

Accountantsverklaring

Opdracht
Wij hebben het in dit jaarverslag opgeno-
men financieel verslag van de stichting
Joods Maatschappelijk Werk te
Amsterdam over 2002 gecontroleerd. Dit
jaarverslag is opgesteld onder verant-
woordelijkheid van het bestuur van de
stichting. Het is onze verantwoordelijk-
heid een accountantsverklaring inzake
het financieel verslag te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben vastgesteld dat het financieel
verslag is ontleend aan de door ons
gecontroleerde jaarrekening 2002 van de
stichting Joods Maatschappelijk Werk te
Amsterdam. Bij deze jaarrekening heb-
ben wij op 6 mei 2003 een goedkeuren-
de accountantsverklaring verstrekt.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat dit financieel
verslag op alle van materieel zijnde
aspecten in overeenstemming is met de
jaarrekening waaraan dit is ontleend.
Voor een beter inzicht in de financiële
positie en de resultaten van de stichting
Joods Maatschappelijk Werk en de 
reikwijkte van onze controle dient dit
financieel verslag te worden gelezen in
samenhang met de volledige jaarreke-
ning waaraan dit is ontleend, alsmede
met de door ons daarbij verstrekte
accountantsverklaring.

Amsterdam, 6 mei 2003
Mazars Paardekooper Hoffman 
C.A.A. Ringeling RA

F i n a n c i e e l  v e r s l a g



mr A.Ph. Hertog, voorzitter

drs H.J. van den Bergh, vice-voorzitter

mevr. ing. R.C.M. Soesman-Themans, secretaris

drs M.E. Paktor, penningmeester

ir H. van Dam

drs W.H. Koster

Managementteam

drs H.G. Vuijsje, directeur

mevr. H.M. Kok-Carstens, sectormanager ‘Hulpverlening’ en

Thuiszorg’

drs R.H.H.M. Mosch, RA CMC, sectormanager Financiën & 

Administratie a.i.

drs A.J. Agsteribbe, directiesecretaris

Amsterdam - unit I

mevr. E.J. Oesterman, unithoofd

mevr. S.J. Bruinsma

mevr. M. Davidson-Henselijn

mevr. H. van Emden-Pels

mevr. W. Hofman

mevr. E.R.L. Huitema

mevr. C.F. Joseph-Szwajcer

mevr. H.E. Mouwes

mevr. A.P.M.J. van der Ven

mevr. E.S. de Vries

Amsterdam - unit II

mevr. E.J. Oesterman, unithoofd

mevr. A.L.E. Brusselers

mevr. J.M. Groot

mevr. E. Cohen

M.M. Grünfeld

mevr. E.E. Konstantinov-Scholtens

mevr. M.G. Pauka

V. Shani

mevr. Y. Vos

mevr. I.P. Palache-Sommer, gedetacheerd in ziekenhuis Amstelveen/CIZ

Zuid-Holland/Zeeland - unit ZZ

mevr. A. van Nassau, unithoofd, a.i.

mevr. J. Blans, assistent beroepskracht

mevr. V.A.C. Brijer-Graglia

S. Ferwerda

mevr. E.R.L. Huitema

mevr. E.D. Milde-Frederiks

mevr. M. Waasdorp

ondersteuning

mevr. W.J. Boksman

mevr. F.M. Hos-v.d. Kolk

mevr. L.R. den Heyer

mevr. C.P. Swart

Zuid/Oost/Noord-Nederland - unit ZON

mevr. B.D. Katzenstein, unithoofd

mevr. Ch.P.L. Hoogman

mevr. L. Jeurissen-van Laar, (20% t.b.v. Beth Zikna-verzorgingshuis)

mevr. V.M.F. Krouwels

mevr. E. Ramakers

mevr. E. van Stratum

mevr. F.S. Terlouw

ondersteuning

M. le Blanc

mevr. A. Nieswaag-Klemens

mevr. G. de Haan-Ronner
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B e s t u u r ,  d i r e c t i e  e n  
m e d e w e r k e r s

Naar de toestand van 31 december 2002

Dagelijks Bestuur Sector Hulpverlening

Staf- en aandachtsfunctionarissen

M.N. Abram, systeembeheer

H.B. Fortuin, algemene zaken & facility management

G.E. Italiaander, hulpverlening & thuiszorg

W.J. Koopmans, hulpverlening & thuiszorg

drs C.M. Kooyman, onderzoek

M.U. Kotek, PR

mevr. drs A. Pels, pastoraal werk

J. Rous, automatisering

mevr. W. Zaal, personeelsadviseur
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Traditioneel helpenden

Alst, M.L.Y. 

Assen, L.B.

Baas, O. 

Beelen, J.

Behari, K.

Benistant R.E. 

Blaauw, M.G.

Blanken, A. van

Bogers, R.C.

Boldewijn, L.L.

Bouzit, M.

Bronkhorst, T. 

Brouwer, R.J.

Burgersdijk. E. 

Cairo-Chaar, N.C.

Cohen, A.A.

Dirks-Zadelhoff, A.

Dorp, E.

Duhen, S. 

Duin, C.M.

Dijk, A.

Engelbregt, H.J.

Eijk, A. van

Fruchaud, C.T.

Gans, E.M.

Gent, M.W.

Gils, P.

Gunputsing, A.R.

Hoogenraad, G.

Hoshea, J.H.H.

Huiden-Ino, S. van 

Ichie, E. dhr 

Jansen, C.

Jong, M. de 

Jonge, H.E. de

Kamphuis, G.M.

Knol, M.G.

Koers, C.

Kompeer, M.L.

Kos, J.

Kroeze, M.

Langius, J.N.D.

Lassooy, A.

Leenarts, C.M.R.

Leerink, D.

Li, D.Y.

Lok, V.C.

Luitjes, J.M.

Malcontent, K.W.

Marcovich-te Brinke, A.

Martens, S.B.E.S.

Mast, H.

Mastbaum, Z.

Meer, J.J.W. van der

Meester, R.

Meijer, G.

Millenaar, P.W.

Mijnals, M.M.

Moukhtar, E.

Munck, M.J. de

Oude Kempers, S.R.B.

Pappenheim, D.

Peetoom, E.R.

Pijnenborg, K.A.J.

Quaadvliet-Harnik, M.

Rademaker, N.

Reitsma, H.

Rosebel, R.C.

Rijn, G. van

Sala, M.

Sari, M.

Schat, A.

Schilte, V.J.

Schouten-Snethorst, C.M.

Seinhorst, F.M.

Seinhorst, K.T.

Siegel, J.

Smeets, M.F.

Strien, S. van

Swieten, L.E. van

Tilborg, E.M.

Tjappa, M.

Tomson, A.C.

Uyen, L.L.

Uyen, M.

Verhage, K.J.

Versteegh-van der Hoop, E.

Versteege, C.M.

Verwijs, E.

Vierstra, A.

Visser, D.

Visser-Everaars, E.J.M.

Vos, F.M.

Vos-Maat, E.N.

Wals, G.M.

Weele, J.M.

Wimpel, N.J.C.

Zwaal-Arami, Y.

Daarnaast zijn er 45 

alphahelpenden werkzaam, 

die niet in dienst zijn.

Sector Zorg & Preventie

Samenlevingsopbouw

mevr. N.H.J. Wolf, hoofd

mevr. R.M. van den Berg

H.T. de Bruijn

mevr. J. Drop

mevr. M. Fuchs-Grünberg

mevr. T. Harmsen

mevr. I. Hirsch

mevr. M.F. Samson

mevr. J. Silverman

secretariaat

mevr. M. van den Berg-Slok

mevr. J.C. Hagenaar

mevr. A. van Vliet-Oranje

Vrijwilligerswerk

mevr. C. Anstadt, hoofd/aandachtsfunctionaris Z & P

Ouderenwerk

mevr. E.E. de Baat, hoofd

mevr. S.S.H. Manassen-Leeraar

mevr. Ch. Marapin-Bisesser

mevr. M. Oei-Jas

J. Weyel

mevr. G. Tsao, secretariaat

Sector Thuiszorg 

Ph.R.A. Rubens, indicatie-adviseur

J.B. Toff, hoofd

J. Kos

mevr. A. Lassooy

mevr. G. van Rijn

L. de Vos

mevr. G.B. de Levie, secretariaat

Ondersteunende afdelingen

Secretariaat

mevr. J.H.M. Buesink, hoofd

mevr. R. Hoogenraad

mevr. T. Lijesen

L.P.M. Melis

mevr. H.J.M. Poels, projectmedewerkster

mevr. G. Venetianer

Registratie

mevr. E.M.C. Beekhof, hoofd

mevr. E. van Akkeren-Polak

mevr. L. Biekram-Oediet Doebé

mevr. A. van Driel-van Dort

mevr. B.J. Lievendag

Telefoon/receptie

mevr. M. Dresden-Reens

S. Heesakkers

mevr. S.A. Schutten-Klaassen

Financiële afdeling

A.M. Meijer, hoofd

mevr. M.C. Haan

A. van der Linde

H.R. Reitsma

mevr. S. van der Terp

T. Weijnschenk

Huishoudelijke dienst

Y. Babila

mevr. A. Chirino-Root

Kantoren

centraalbureau Amsterdam

De Lairessestraat 145-147

tel 020 - 577 65 77

bureau Rotterdam

Walenburgerweg 74 

tel 010 - 466 86 66

bureau Den Haag

Gentsestraat 79

tel 070 - 355 56 72

bureau Enschede

Hengelosestraat 56a

tel 053 - 431 85 02

bureau Eindhoven

Parklaan 85

tel 040 - 243 45 45

bureau Groningen

Nwe. Ebbingestraat 46a

tel 050 - 313 29 08

bureau Arnhem 

Jansbuitensingel 32II

tel 026 - 445 12 89

Kaf Patouach (Ivrietlijn):

tel 020 - 577 65 99
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Algemeen bestuur JMW naar de toestand van 31 december 2002

Berg, mevr. drs H., Kerkgen. Verbond Lib.-Rel. Joden in Nederland

Bergh, drs H. van den, Kerkgen. Verbond Lib.-Rel. Joden in Nederland

Bonnewits-Mechanicus, mevr. M., Sociale Commissie Rotterdam

Brilleslijper, drs D.S., N.I.I.S.A.

Cohen, I.B., Kerkgen. Verbond Lib.–Rel. Joden in Nederland

Coronel, M.U., Portugees-Israëlietisch Kerkgenootschap

Dahan-Hertog, mevr. F., Portugees-Israëlietisch Kerkgenootschap

Dam, ir H.van, Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Eisenmann, G., Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap

Eisenmann-Davidson, mevr. S.R., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Eitje, A., de gez. jeugdorganisaties (Bne Akiwa)

Emden, drs H.M. van, Stichting Hachsjarah & Alyah

Engelsman, mevr. M., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Friedeberg, dr A.S., Kerkgen. Verbond Lib.-Rel. Joden in Nederland

Gelder, mevr.E. van, Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Godschalk, dr M., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Goldstoff, E., ‘Het Verbond’

Gomes de Mesquita, mevr. A., Portugees-Israëlietisch Kerkgenootschap

Gomes de Mesquita, dr A.H., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Haan-de Vries Robbé, mevr. M.A. den, Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Hartog-Zanten, mevr. E.H., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Hertog, Mr A.Ph., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Hertzberger, C.J., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Hertzberger-Lissaur, mevr. E.L., F. Friedmann’s Stichting

Isaac, drs A.D., Cefina-JMW

Joosten, drs H.S., Federatie Inst. Joodse Bejaardenzorg

Kampelmacher-van Ments, N., Sinai Centrum

Kat, drs R.J., Kerkgen. Verbond Lib.-Rel.Joden in Nederland

Kater, arts, A.P., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Kater, prof. dr L., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Kon, R., Stichting JBO

Kornblum, M., De gezamenlijke studiefondsen

Koster, drs W.H., Clara Mendes Stichting

Krammer, drs J., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Levisson, mevr. A.C., Ondernemingsraad

Lion-Ziekenoppasser, mevr. H., Kerkgen. Verbond Lib.-Rel.Joden in Nederland

Loonstein, mr H., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Magnus, L., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Markus, mevr. K., Kerkgen. Verbond Lib.-Rel. Joden in Nederland

Mendels-Vega, mevr. B., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Nathans, dr I., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Noach, R., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Notowicz, dr A., Stichting Joodse Bejaardenzorg ‘s Gravenhage

Paktor, drs M.E., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Pappie, drs D., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Pinedo, mevr. S., Kerkgen. Verbond Lib.-Rel.Joden in Nederland

Polak, H.M., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Querido, drs R., Kerkgen. Verbond Lib.-Rel.Joden in Nederland

Reis, M. van der, Ondernemingsraad

Runne, mevrouw C., De gez. jeugdorganisaties (Haboniem)

Sanders, drs J.H., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Sanders-Hekster, mevr. drs M., N.I.I.S.A.

Sanders-Schottland, mevr. S., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Schilo-Hildesheim, mevr. M.S., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Simons-Deen, mevr. drs J.M., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Slager, ir K.M., B’nai B’rith

Soesman-Themans, mevr. ing. R.C.M., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Spangenthal-Daniel, mevr. E.S., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Spier, mr E.IJ., De gezamenlijke studiefondsen

Stein, mevr. mr drs S.R., De gezamenlijke jeugdorganisaties (Kadima)

Stibbe-Engelsman, mevr. J., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Stodel, mevr. J., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Stranders, ing. L.F., Kerkgen. Verbond Lib.-Rel.Joden in Nederland

Witzenhausen, L., Ver. Centrale Israëlitische Ziekenverpleging

Wolf, drs E., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Woudstra, I., Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Wijnschenk, J., Federatie Inst. Joodse Bejaardenzorg

Vacature, Meschibath Nefesch
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Bij de voorbereidingen van dit jaarverslag,
begin maart 2003, nam JMW kennis van het overlij-
den van dr A.J. van der Leeuw. De heer Van der Leeuw

was van 1973 tot 1981 lid en van 1981 tot 1990 voorzitter
van de Uitkeringsraad vervolgingsslachtoffers 1940 – 1945.

Bij de vorming van de Pensioen- en Uitkeringsraad (de ‘PUR’) in
1990 bleef hij zich als voorzitter van de Raadskamer Wuv en als lid van het bestuur van de

Raad tot zijn afscheid in 1992 inzetten voor de materiële zorg aan de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog. Decennia eerder was de heer Van der Leeuw als wetenschappelijk onder-

zoeker bij het Rijks Instituut voor Oorlogs Documentatie (het huidige NIOD) betrokken bij de resti-
tutiebetalingen van de toenmalige Duitse bondsregering. Zijn werkzaam leven, zowel bij het RIOD
als bij het ABP en de PUR, dat vooraf werd gegaan door zijn deelname in het verzet tijdens de oor-
logsjaren, bracht de heer Van der Leeuw in aanraking met onze doelgroep. Zijn solidariteit met de
Joodse vervolgingsslachtoffers was alom bekend. Toen in 1993 het voornemen van de toenmalige
minister van WVC, mevrouw d’Ancona, zich begon af te tekenen om de Wet uitkeringen vervol-
gingsslachtoffers 1940 – 1945 te sluiten voor de na-oorlogse generatie deed JMW dan ook met

succes een beroep op Van der Leeuw. Mede dankzij zijn onmiddellijke bereidheid tot mede-
werking kon JMW een laatste poging doen die sluiting te voorkomen. Het met zijn steun

door JMW geconcipieerde concept voor een ‘Algemene Maatregel van Bestuur’ wist in
korte tijd leden in de Vaste Kamercommissie te overtuigen van de redelijkheid

van het door JMW ingenomen standpunt. Helaas liep JMW’s poging, een jaar
later, stuk op de onverzettelijkheid waarmee de minister bij haar

standpunt meende te moeten blijven. Joods Maatschappelijk
Werk zal de heer Van der Leeuw met groot respect

blijven gedenken.

In memoriam
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