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75 kaarsjes
voor JMW
Joods Maatschappelijk Werk
bestaat 75 jaar en dat wordt
op verschillende manieren
gevierd. Wat is er in al die jaren
veranderd en wat ligt er nog in
het verschiet?
MICKY CORNELISSEN
Margo Weerts, directeur van welzijnsorganisatie JMW

‘D

it is natuurlijk niet zomaar een
organisatie,’ zegt Margo Weerts.
Sinds begin van dit jaar is zij het
hoofd van welzijnsorganisatie
Joods Maatschappelijk Werk
(JMW). Haar kennismaking viel
niet alleen samen met een pandemie, maar ook
met een jubileum: JMW bestaat 75 jaar.
“Ik viel met mijn neus in de boter, zou je kunnen
zeggen,” lacht Weerts. Kennismakingen verliepen
via Zoom en er werd voornamelijk thuis gewerkt,
maar er was tegelijkertijd veel te organiseren
en vieren. “Voor het jubileum hebben we onder
andere een mooie podcastserie opgezet met vier
prominente gasten.” Internist en hoogleraar
Marcel Levi en demissionair staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis
schoven aan voor de opnames.
Met 75 jaar achter de rug is het tijd voor reflectie.
“JMW heeft twee hoofdtaken,” legt Weerts uit. “We
hebben een taak in hulp en dienstverlening voor
vervolgingsslachtoffers en de generaties na hen.
Onze andere taak is de beleving van gemeenschap
en Joodse identiteit.” Vooral in die laatste taak
ziet de directeur een hoop extra kansen. “In
Amstelveen en Amsterdam-Buitenveldert is het
gemakkelijk het Joodse leven op te zoeken, maar
in de mediene gaat dat een stuk lastiger. Ik denk
dat wij als JMW de opdracht hebben die gemeenschappen, bijvoorbeeld in Limburg, te bereiken.
We willen er meer Joods leven brengen. Een soort
JMW on tour, dat is een van mijn dromen.”

Identiteit
In die 75 jaar werd JMW kleiner. Er vond een
grote reorganisatie plaats, de takken thuiszorg
en jeugdzorg werden afgestoten. “We kunnen niet
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“In De Balie in Amsterdam hebben we de ‘roze
nesjomme’ georganiseerd, een bijeenkomst voor
Joodse jongeren met een lhbt-achtergrond. Die
werd erg goed bezocht.”

Onderzoek

Promotiefilmpje voor het jubileum van JMW

alles doen. Maar in wat we wel doen, willen we
topkwaliteit leveren,” aldus Weerts. Er ligt een
plan de eerste- en tweedegeneratieslachtoffers
van de Shoa nog beter te helpen. “We zijn in gesprek met het ministerie van VWS om hier meer
mogelijkheden voor te krijgen. Paul Blokhuis zei
in onze podcast dat hij de hulpvragen kent van
de naoorlogse generaties, die gerelateerd zijn aan
de Tweede Wereldoorlog. Als het ministerie dat
officieel zou erkennen, zou dat een enorme stap
zijn.”
Daarnaast richt de organisatie zich meer op jongeren. Zo lanceerde JMW het platform Freyda, voor
een doelgroep tussen de 20 en 45 jaar. De tak moet
de Joodse identiteit van deze jongeren versterken.

‘Een soort JMW on
tour, dat is een van
mijn dromen’

Een behoorlijk druk jubileumjaar dus. Volgens
Weerts zullen ook de volgende jaren in het teken
blijven staan van nieuwe invalshoeken en projecten. In oktober van dit jaar presenteerde JMW een
onderzoekagenda in samenwerking met ARQ, het
kenniscentrum over oorlog, vervolging en geweld.
De eerste vrucht daarvan, het rapport Kennis voor
de toekomst, werd in november gepubliceerd. In
het verslag is de kennis van JMW vastgelegd, zodat die ook voor andere doelgroepen kan worden
ingezet. “Onze kennis betreft slachtoffers van
de Shoa, maar het onderzoek kan ook toegepast
worden bij slachtoffers met trauma’s van recentere
oorlogen,” zegt Weerts.
Op de agenda staan verder onderzoeken naar
antisemitisme, herdenkingen en een nieuw demografisch rapport. “We zijn met het Comité 4 en 5
mei in gesprek over het thema ‘herdenken’ en met
het Menasseh ben Israel Instituut over de invulling
van het onderzoek naar antisemitisme. Voor het
demografische onderzoek ben ik nu fondsen aan
het werven. Daar is het nu wel weer tijd voor.”
Genoeg materiaal voor de komende jaren dus.
Weerts is er zeker van dat JMW nog vele decennia
meegaat. “Minstens tot de 120 jaar, en daar hopelijk
nog voorbij.” n

De jubileumpodcasts zijn te beluisteren
via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en de
website joodswelzijn.nl.
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