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Gradus Hendriks
Architect van de samenlevingsopbouw
MAATSCHAPPELIJK OPBOUWWERK – WEDEROPBOUW – MARSHALL – HULP – RODE BOEKJE

Gradus Hendriks in 1977, bij
de viering van het 25-jarig
bestaan van het ministerie.

Dertig jaar lang zet Gradus Hendriks als
topambtenaar op twee achtereenvolgende
welzijnsministeries de lijnen uit. Geïnspireerd
door het Amerikaanse ‘community organization’
ontpopt hij zich als een belangrijk promotor van
het opbouwwerk en de samenlevingsopbouw.
Zijn gedachtegoed en de daarop gebaseerde
beleidsprogramma’s zijn van grote waarde voor
de ontwikkeling van de nieuwe werksoort.
Gradus Hendriks – geboren in 1920 – maakt de economische
crisis van de jaren dertig als jongeling mee. De sociale gevolgen
daarvan raken hem diep, evenals de ellende van de Tweede Wereldoorlog. In 1948 studeert hij af aan de Rijksuniversiteit Utrecht in de
sociografie en economie. In de vijf jaar daarna werkt hij als sociaalgeograaf bij de Provinciale Planologische Dienst in Overijssel.
In 1953 promoveert hij bij professor Groenman, één van de grondleggers van de sociografie in Nederland. Zijn dissertatie is een
uitvoerige etnografische studie over Kampen. Gradus Hendriks is
een exponent van een aan de weg timmerende generatie sociografen. De beoefenaars van deze nieuwe academische discipline
brengen op gedetailleerde wijze sociale, culturele en economische
veranderingen in kaart. Zij willen begrijpen hoe deze van invloed
zijn op de ontwikkeling van lokale gemeenschappen.
Pionieren op het ministerie
In hetzelfde jaar als waarin Gradus Hendriks zijn proefschrift voltooit, in 1953, treedt hij in dienst van het net opgerichte Ministerie
van Maatschappelijk Werk dat hij amper kent. Hij wordt al snel
hoofd van de afdeling OMO, een afkorting voor Onderzoek en
Maatschappelijk Opbouwwerk.
Dat hij als overtuigde PvdA’er op een door katholieken en het
maatschappelijk werk gedomineerd ministerie terechtkomt, brengt
hem niet van zijn stuk. Van meet af aan werkt hij intensief samen
met de katholiek Piet van Loon (afkomstig van het Provinciaal
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Opbouworgaan Noord-Brabant,
socioloog en de hoogste
ambtenaar op het ministerie)
en de protestant Ab Gijsbers
(ex-belastinginspecteur uit
Gorinchem). Gedrieën bouwen
zij het departement uit. In de
jaren vijftig komt er meer
aandacht voor de collectieve
kant van het sociaal werk.
Samenlevingsopbouw gaat in
het beleid een steeds prominentere plaats innemen. Eerst
heet deze werksoort in opkomst
nog ‘maatschappelijk opbouwwerk’, maar vanaf 1963 is
‘samenlevingsopbouw’ de
nieuwe beleidsnoemer. Deze
relatief nieuwe vorm van
sociaal werk is nauw verbonden
met de meer algemene taak tot
economische wederopbouw
en sociale modernisering van
het land. Dit verschaft Hendriks
en de zijnen ruimte om samenlevingsopbouw op de kaart te
zetten.
In de tweede helft van de jaren
vijftig is het maatschappelijk
opbouwwerk het vliegwiel voor de introductie van het concept
‘community organization’. Grote impact heeft een studiereis naar
Amerika in 1954. Deze vindt plaats in het kader van de Marshallhulp. In de projecten die bezocht worden, draait het om het
moderniseren van het platteland, een proces waarin de agrarische
bevolking moet worden ‘meegenomen’. Volgens Hendriks wordt
door de reis een beweging gemaakt van ‘niets weten’ naar ‘iets
weten’. Van intensieve kennisoverdracht is nog geen sprake, maar
Amerika is sindsdien onmiskenbaar het gidsland.
Met Gradus Hendriks in de regierol komt gaandeweg het landelijk
beleid - al experimenterend - van de grond. Politieke wegbereider
is Marga Klompé, die in 1956 de eerste vrouwelijke minister in
Nederland wordt. Voor haar, en voor de regerende rooms-rode
coalitie, is samenlevingsopbouw een vanzelfsprekende overheids
taak.

Studiereizen om in Amerika
kennis te nemen van ‘community
organization’ hebben grote
invloed op de ontwikkeling van
het opbouwwerk in Nederland.
Op de foto zien we Gradus
Hendriks (rechts) in 1954 met
zijn reisgezelschap op bezoek in
Chicago.

Profeet en promotor
Inmiddels raakt het opbouwwerk door de fors toenemende sub
sidiëring en wetgeving behoorlijk geïnstitutionaliseerd. In 1971
culmineert dit in de ‘Rijkssubsidieregeling voor werkzaamheden
en voorzieningen met betrekking tot de samenlevingsopbouw’.
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In de wandelgangen bij wat
toen het Ministerie van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk
Werk (CRM) heet, wordt dit
losbladig systeem met rode kaft
schertsend ook wel ‘het rode
boekje’ genoemd. Vonhoff, de
toenmalige VVD-staatsecretaris
van CRM, spreekt van een zich
‘automatisch uitdijend heelal’.
Tijdens, maar vooral na de val
van het kabinet-Den Uyl in
1977, gaat de wind beetje bij
beetje uit een andere hoek
waaien. Landelijke wetgeving en centrale overheidssturing komen
onder vuur te liggen. De oude generatie ambtenaren, met name
Gijsbers en Hendriks, hebben grote moeite met het decentralisatiestreven dat zij zien als een aantasting van de democratische
gelijkheid. Hendriks haakt langzamerhand af.
Eind 1983, op 63-jarige leeftijd, gaat hij met pensioen. Hij blijft
zich actief inzetten voor het opbouwwerk. Hendriks groeit in zijn
ambtelijke loopbaan uit tot een actieve promotor van de samenlevingsopbouw in Nederland. Hij heeft het tij mee en zit in een
strategisch gunstige positie. Het ministerie waar hij werkzaam is,
is niet alleen een krachtige beleidsmachine, maar fungeert – zeker
in de jaren vijftig en zestig - ook als brandpunt voor kennisontwikkeling en ideeënoverdracht in het vakgebied.
Zijn adagium dat burgers mee moeten beslissen over de inhoud
en opzet van welzijns- en zorgvoorzieningen heeft nog altijd geldigheidswaarde. Hendriks wijst op de nadelen van bureau
cratisering en schaalvergroting. Hij pleit voor kleinschalige,
professioneel georganiseerde voorzieningen in de wijk, waarbij
de burgers zeggenschap krijgen.
Ruim na zijn pensionering wordt Hendriks’ naam verbonden aan
een stichting onder auspiciën waarvan een bijzondere leerstoel
voor het opbouwwerk in het leven wordt geroepen. In het jaar
voor zijn dood is hij nog aanwezig bij de oratie van de tweede
hoogleraar, Talja Blokland. Gradus Hendriks sterft op hoge leeftijd, in 2007

Gradus Hendriks houdt vele
honderden lezingen over
samenlevingsopbouw. Het
Ministerie van Maatschappelijk
Werk geeft een groot deel ervan
in gebundelde vorm uit. Deze
publicatie stamt uit 1961.

Marga Klompé:
‘Overheidstaak’

.

Vanaf 1963 is samenlevingsopbouw de noemer voor de
subsidiëring van het opbouwwerk. Politieke wegbereider
is Marga Klompé, de eerste
vrouwelijke minister in Nederland. Zij leidt vanaf 1956 het
vier jaar daarvoor opgerichte
Ministerie van Maatschappelijk
Werk. Klompé heeft de samen
levingsopbouw hoog zitten.
Voor haar is dit een onmisbare

overheidstaak. Bij de begrotingsbehandeling in 1968
schetst ze de betekenis ervan:
‘Het gaat hier om een proces,
dat bewust in gang wordt gezet om een territoriale samenleving – een dorp, een wijk,
een streek – direct te activeren,
en daarbij de bevolking te
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brengen tot inspraak, tot
medezeggenschap en tot het
mede-dragen van het beleid
voor het welzijn, in de buurt,
in het dorp, in de streek. Het
is dan de functie van het opbouwwerk, dit proces in gang
te zetten, te begeleiden, vorm
en inhoud te geven.’

1982
Landelijk Platform/Centrum Opbouwwerk (LPO/LCO)
Broedplaats van professionele ontwikkeling
BONTE WAAIER AAN ACTIVITEITEN – BEROEPSORGANISATIE – METHODIEKONTWIKKELING – BEWONERSORGANISATIE

Wil van de Leur verhuist in
1979 vanuit Leeuwarden
naar Den Haag. In de Friese
hoofdstad heeft hij als
directeur van het Centraal
Orgaan Leeuwarden (COL)
het opbouwwerk op de
kaart gezet en wat hij in
Leeuwarden had gedaan wil
hij nu landelijk gaan doen.
Als het door hem opgerichte
LPO een logo nodig heeft,
draait hij het beeldmerk
van het COL eenvoudig
180 graden om, zoals een
attente Volkskrant-lezer
ontdekt. Van de Leur is een
man van praktische en snelle
oplossingen.

Het Landelijk Platform Opbouwwerk groeit
na zijn oprichting snel uit tot een kraamkamer
van allerhande initiatieven op het vakgebied.
Vijfentwintig jaar lang maakt het zich sterk voor
professionele ontwikkeling. Het instituut kwijt
zich met volle overgave van deze taak. Totdat het
vak opbouwwerk zijn glans verliest en Haagse
plannenmakers roet in het eten gooien.
Drijvende kracht achter de
oprichting van het Landelijk
Platform Opbouwwerk (LPO) is
Wil van de Leur. Begonnen als
opbouwwerker in Leeuwarden
is hij vanaf 1978 als stafmedewerker samenlevingsopbouw in
dienst bij de Nationale Raad
voor Maatschappelijk Welzijn
(NRMW). Dit is een tamelijk
ouderwetse koepelorganisatie
waar de regenten van het
maatschappelijk werk de koers
bepalen. Zij hebben weinig op
met opbouwwerkers. In hun
ogen zijn die te links en te warrig. Voor Van de Leur is het al snel
duidelijk dat het opbouwwerk een zelfstandige organisatie nodig
heeft om zich als vak vrijuit te ontwikkelen. Die opvatting krijgt
steun van topambtenaar Gradus Hendriks, die bepaald niet
tevreden is dat zijn levenswerk verstrikt is geraakt in ideologische
scherpslijperij. Vlak voor zijn pensioendatum kent hij Van de Leur
75.000 gulden toe om een zelfstandige organisatie op poten te
zetten. Zo start in 1982 het LPO. Dan nog met een kleine bezetting.
Kraamkamer
Een bonte waaier aan activiteiten wordt ontplooid. Zo houdt het
LPO zich bezig met onderwijsvoorrangsbeleid, stadsvernieuwing,
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werk- en welzijnsprojecten, milieu en vergroening van wijken,
wonen in combinatie met stedelijke en sociale vernieuwing,
achterstandsbeleid, WAO-beraden en de mogelijkheden van
automatisering. En niet onbelangrijk: het LPO richt het Landelijk
Samenwerkingsverband Achterstandsgebieden (LSA) op.
Over deze en tal van andere onderwerpen wordt met grote regelmaat in het maandelijks verschijnende Mededelingen Opbouwwerk geschreven. Steeds gaat het om het ondersteunen van

initiatieven van onderop, om het sterker maken van bewonersen actiegroepen. Het LPO wil ervoor zorgen dat dit secuur en
vasthoudend gebeurt. Met hoogdravende en al te theoretische
exercities heeft men in het Haagse LPO-kantoor weinig op.
Het instituut trekt er hard aan om van het vak opbouwwerk een
erkend beroep te maken. Dat gaat echter uiterst moeizaam.
De populariteit van het welzijnswerk, waaronder het opbouwwerk,
neemt in het no-nonsense-klimaat van de jaren tachtig zienderogen af. Voor Van de Leur is dat reden om een lobby te starten
voor een eigen leerstoel voor het opbouwwerk.

Mededelingen Opbouwwerk
is vanaf 1982 het informatie
blad van het LPO/LCO.
In 1993 verandert de naam
in MO/Samenlevingsopbouw,
dat in 2012 opgaat in het
Tijdschrift voor Sociale Vraag
stukken.

Houdini-act
Al vrij snel pakken zich donkere wolken samen boven het LPO.
Achtergrond is de in 1989 ingezette Herstructurering Landelijke
Organisaties (HLO). Door deze van overheidswege gestarte
operatie zou het LPO zijn zelfstandigheid verliezen en worden
opgeslokt door een grotere organisatie, het Nederlands Instituut
voor Zorg en Welzijn (NIZW). Het plan is om in deze nieuwe
instelling alle in het land bestaande ondersteuningsorganisaties
op het brede welzijnsterrein onder te brengen.
Van de Leur en zijn staf spreken al hun Haagse contacten aan om
aan deze bestuurlijke ingreep te ontsnappen. Het slaagt daar als
enige organisatie wonderwel in. Deze Houdini-act wordt een paar
jaar later herhaald. Hierdoor blijft ook de tweede poging om het
LPO onder de vlag van het NIZW te brengen zonder resultaat.
Wel moet het LPO samengaan met de vier Werkplaatsen Opbouwwerk die in het land bestaan. Het gaat vanaf 1993 verder als
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Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO). Het LCO blijft on
vermoeibaar ijveren voor de verdere beroepsontwikkeling en
beroepsprofilering van het opbouwwerk. Het centrum telt halverwege de jaren negentig drie vestigingen, in Den Haag, Sittard en
Zwolle, met bij elkaar zo’n twintig medewerkers. Samen met de
Gradus Hendriks Stichting wordt een reeks publicaties op poten
gezet om de theorievorming en werkontwikkeling op een hoger
plan te tillen.

Uit de gratie
Lastig voor het LPO is dat samenlevingsopbouw minder en minder
het vanzelfsprekende domein is van één professie: het opbouwwerk.
Meerdere beroepsgroepen betreden het voormalige exclusieve
werkterrein. De jaarlijkse Vakconferenties, die door honderden
opbouwwerkers worden bezocht, kunnen die trend niet stoppen.
In 2001 wordt vanuit het LCO geprobeerd om met een beroepsorganisatie van opbouwwerkers het tij te keren, maar de BON
(Beroepsorganisatie van Opbouwwerkers Nederland) is geen
succes. Nederland telt rond de eeuwwisseling zo’n tweeduizend
opbouwwerkers, maar slechts een kleine honderd van hen sluit
zich bij de BON aan.
Een andere teleurstelling is dat het succesvolle Landelijk Samenwerkingsverband Achterstandsgebieden zich losmaakt van het
LCO. Kennis- en methodiekontwikkeling ten dienste van bewonersorganisaties behoort in de ogen van staf en directie tot de kern van
het LCO. Bewonersgroepen en LSA-voortrekker Henk Cornelissen
denken daar anders over. In 2005 verlaten zij het LCO.
Als het ministerie in datzelfde jaar nogmaals probeert om het
LCO onder te brengen in een grotere landelijke organisatie is de
druk te groot. Het lukt niet om voor de derde keer de dreiging
te ontlopen. Het opbouwwerk is uit de Haagse gratie geraakt.
Op 1 januari 2007 trekken de medewerkers van het LCO, inclusief
een gefrustreerde Van de Leur, in bij Movisie aan de Catharijnesingel in Utrecht. Een half jaar later overlijdt de 63-jarige Wil van
de Leur, op dat moment precies een kwart eeuw hét gezicht van
het opbouwwerk in Nederland

Op 1 januari 2007 trekken
de laatste medewerkers
van het LCO in bij Movisie
aan de Catharijnesingel in
Utrecht. De beroeps- en
methodiekontwikkeling
van het opbouwwerk is
vanaf dat moment een
verantwoordelijkheid van
dit brede kennisinstituut.

.
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2011
Burgerkracht en wijkteams
Gezocht: professionals met samenlevingsopbouwgenen
DECENTRALISATIES – BEZUINIGINGEN – GENERALISTEN – BUURTGERICHTE ACTIVITEITEN

Vanaf 2015 portretteert het
tijdschrift Zorg + Welzijn elke
maand een wijkteam en laat
er na een jaar een analyse op
los: de gemiddelde groeps
grootte is 12, de gemiddelde
leeftijd schommelt rondom
de 40, 45 jaar en de teams
bestaan voor driekwart uit
vrouwen. De drie foto’s
vormen een uitsnede van een
totaaloverzicht dat verschijnt
in mei 2016.

Als bij toverslag is daar het woord burgerkracht.
In de kortst mogelijke tijd is het een gevleugeld
begrip. Het sluit naadloos aan bij de al langer
bestaande kritiek op de verzorgingsstaat. Die zou
door zijn overmaat aan institutionalisering
verstikkend werken. Sociale wijkteams worden
geacht de aanjager van burgerkracht te zijn.
Maar daar komt weinig van terecht. Misschien is
meer samenlevingsopbouw een remedie.
Als Nico de Boer en Jos van der Lans begin 2011 klaar zijn met
hun essay over de toekomst van het welzijnswerk zoeken ze een
tot de verbeelding sprekende titel. Dat wil niet echt lukken, tot
Nico de Boer suggereert om ‘Burgerkracht’ boven het verhaal te
zetten. Het woord bestaat weliswaar niet, googelen levert alleen
treffers op over een Mexicaanse bevrijdingsbeweging, dus origineler
kan bijna niet. Bovendien drukt de term goed uit wat de auteurs
willen zeggen: burgers moeten sturing geven aan het welzijnswerk.
Zo komt het woord op de voorpagina van het essay en nog geen
twee jaar later staat het in nagenoeg elke beleidsnota over het
sociaal domein.
Participatiesamenleving
De gedachtegang achter de term burgerkracht sluit goed aan bij
de al langer bestaande kritiek op de verzorgingsstaat. Deze maakt
mensen te zeer afhankelijk en ontneemt hun grotendeels de regie
over het eigen leven, zo luidt de analyse. De Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) in 2007 ademt deze geest al uit. Het motto
is: voortaan moeten zorg- en welzijnsprofessionals anders gaan
werken. Dit noemt men toepasselijk: Welzijn Nieuwe Stijl. Deze
nieuwe denkwijze komt in een stroomversnelling als Koning
Willem-Alexander in de troonrede van 2013 de term participatiesamenleving omarmt. Namens het kabinet roept hij alle Nederlanders op om zoveel mogelijk mee te doen in de samenleving en
beter naar elkaar om te kijken. Naast instemming roept de nieuwe
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term ook maatschappelijke weerstand op. Verworvenheden als
individuele keuzevrijheid en persoonlijke onafhankelijkheid worden
nog steeds als een groot goed gezien. Veelvoorkomende reacties
zijn dan ook: “Moet ik dan nog meer doen? Ik doe al genoeg!” En:
“Ik ga toch niet mijn buurvrouw douchen en aankleden?”
In de media en het publieke debat wordt de term participatie
samenleving vanwege deze kritiek in één adem genoemd met
bezuinigingen. Dit wordt versterkt door de in 2015 ingevoerde
decentralisatie die gepaard gaat met een forse inkrimping van
budgetten. Gemeenten worden veel meer zelf verantwoordelijk
voor de activering en ondersteuning van hun burgers. De grote
vraag is: hoe kunnen we de verborgen kracht van burgers (en de
hen omringende sociale netwerken) beter zichtbaar maken en
benutten? Dit is precies de vraag die De Boer en Van der Lans
zich in hun essay stellen. Zij pleiten voor welzijnswerk dat niet in
opdracht van de overheid werkt of op een markt opereert, maar
dat burgers in de wijken professioneel terzijde staat. Niet toevallig
correspondeert dit met de discussie die in de jaren zeventig door en
over opbouwwerkers wordt gevoerd: staan welzijnsprofessionals
ten dienste van de gemeente of van de bewoners?

Nico de Boer
Nico de Boer (1955-2019) was
andragoog, journalist en zelfstandig onderzoeker. Hij heeft
vele publicaties op zijn naam
staan over sociaal werk, samen
levingsopbouw en wijkgericht
werken. Zijn hele arbeidzame
leven verdiepte hij zich in de
achtergronden van de ‘institutionele logica’ van de sociale
sector. Voortdurend stelde
hij zich daarbij de vraag hoe
burgers en professionals
weer meer het heft in handen
kunnen krijgen. Hij was sterk
verbonden met de wereld van
het opbouwwerk en drukte
een belangrijk stempel op de
discussies in dit vakgebied.
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Wijkteams
De decentralisaties die vanaf 1 januari 2015 een feit zijn, leiden in
vrijwel alle gemeenten tot de stichting van sociale wijkteams. De
bedoeling is om ondersteuning op maat en dicht bij de mensen aan
te bieden. Ideaaltypisch zijn deze teams een productieve samenwerkingsvorm van verschillende typen individuele hulpverleners
en wijkwerkers. De bedoeling is dat de betrokken professionals
elkaar in hun expertise versterken. Daardoor is iedereen goed op
de hoogte van wat er in de buurt speelt en kan gepaste actie
worden ondernomen. Dat blijkt makkelijker opgeschreven dan
gedaan. In de praktijk zorgen de hoge werkdruk en de groeiende
caseload ervoor dat teamleden zich fixeren op wat ze goed kunnen
en waar ze zich vertrouwd bij voelen: ouderwets hulpverlenen.
De taak van de wijkteams is tweeledig: het bevorderen van de
zelfredzaamheid van bewoners en het faciliteren van maatschappelijke initiatieven van burgers. Het gaat dus om een combinatie
van individuele hulpverlening en collectieve actie. Volgens De Boer
en Van der Lans is er in de wijkteams daarom behoefte aan ‘generalisten die gelijktijdig in de twee klassieke tradities van het sociaal
werk staan: het social case work en de community development’.
Praktijkstudies tonen aan dat er in de wijkteams een structureel
tekort aan samenlevingsopbouw-DNA is. Er schort iets aan de
grondhouding van veel sociale professionals, welzijnsmanagers
en lokale bestuurders. Het gaat er niet alleen om burgers aan te
spreken op hun individuele zelfredzaamheid en hen te helpen bij
het inschakelen van het eigen netwerk. Net zo belangrijk is het
om ze in contact te brengen met bredere buurtnetwerken en
hen deel te laten nemen aan buurtgerichte activiteiten.

Niet voor niks krijgen gemeenten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning nadrukkelijk de opdracht om de
sociale samenhang en de leefbaarheid in buurten te verbeteren.
Om daadwerkelijk duurzame ondersteuning te bieden, zouden
alle verantwoordelijke partijen in het sociaal domein meer op
zoek moeten gaan naar hun samenlevingsopbouwgenen

.

Voorpagina de Volkskrant,
18 september 2013 – de
dag nadat koning WillemAlexander in zijn eerste
Troonrede uitspreekt dat
‘de klassieke verzorgingsstaat
verandert in een participatie
samenleving. Van iedereen
die dat kan, wordt gevraagd
verantwoordelijkheid te
nemen voor zijn of haar eigen
leven en omgeving.’

Boekeditie Canon
samenlevingsopbouw
Op 31 januari 2020 werd tijdens
de Participatielezing van Jos
van der Lans de digitale Canon
samenlevingsopbouw gelanceerd, als vrucht van een
Masterclass waaraan in 2019
vijftien enthousiaste opbouwwerkers, docenten en beleids
medewerkers deelnamen. Zij
hadden zich tot doel gesteld
de hernieuwde belangstelling
voor samenlevingsopbouw en
community work van historische diepgang te voorzien.
Het werken aan gemeenschapsvorming in dorpen,
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CANON zorg voor de jeugd

jke opvang

Deze Canon samenlevings
opbouw staat niet op zich. Hij
is onderdeel uit van het onlineplatform canonsociaalwerk.eu,
een wikipendium waar sinds
2007 de brede geschiedenis
van de sociale sector wordt
ontsloten. Van eerdere Canons,
zoals die van de jeugdzorg,
gehandicaptenzorg, verslavingszorg, palliatieve zorg, volkshuisvesting en maatschappelijke
opvang, zijn met veel succes
boekedities gemaakt, die in

In het najaar van 2021 verschijnt de uit 25 vensters
bestaande boekeditie van de
Canon samenlevingsopbouw.
Grotere aantallen kunnen
tegen een sterk gereduceerde
prijs worden afgenomen. Dit
boekje vormt daarvan een
voorproef. Meer informatie
over deze uitgave en de wijze
van bestellen vindt u op de site:
canonsamenlevingsopbouw.nl
=> boekeditie. Of mail naar:
info@canonsociaalwerk.eu.

Nederland kent eind 2015 381 woningcorporaties, die een kleine 2,5 miljoen woningen beheren.
Deze indrukwekkende sociale woningbouw gaat terug op één initiatief uit het jaar 1852.
Rondom 1900 leefden meer dan een miljoen Nederlanders in een situatie die grote
overeenkomsten vertoont met de slums van de huidige Aziatische, Afrikaanse en LatijnsAmerikaanse metropolen
In 1900 woonden gemiddeld 5 personen in een woning van nog geen 50 m2, 10 m2 per persoon.
Nu wonen er gemiddeld 2,4 personen in een (nieuwe) woning van 160 m2: 65 m2 per persoon.
De laatste bewoonde plaggenhut van Nederland heeft in Tange-Alteveer stand gehouden tot
1941. Deze hut is nu te bewonderen in Openlucht Museum in Arnhem.
Op 8 november 1962 wordt de Hogenkampsweg in de wijk Dieze-Oost in Zwolle de miljoenste
naoorlogse Nederlandse nieuwbouwwoning feestelijk in gebruik genomen.
In 1998 overschrijdt het aantal koopwoningen het aantal huurwoningen. In 1947 was het
aandeel van het particuliere woningbezit nog maar 28%.
In veel grote steden wordt 1 op de 4 à 5 woningen tegenwoordig toegewezen aan bijzondere
doelgroepen.

In 1842 werd de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende
Dranken opgericht. De drankbestrijdersbeweging behoorde tot de grootste sociale
beweging van de negentiende eeuw.
Omstreeks 1880 dronk men gemiddeld in Amsterdam 15 liter pure alcohol per hoofd
van de bevolking. Per 146 inwoners had de hoofdstad een kroeg of tapperij.
In 1909 werd in Amsterdam het eerste consultatiebureau voor alcoholisme opgericht,
de kiem waaruit de overige verslavingszorg zou ontstaan. In 1970 werd ‘Drugs’ aan de
naam toegevoegd.
In 1948 introduceerde Consultatiebureau-directeur Henk Krauweel de
zelfhulporganisatie Anonieme Alcoholisten in Nederland.
In 1968 begon de psychiater Peter Geerlings met het verstrekken van methadon aan
heroïne-verslaafden.
Jaarlijks doen zo’n 60.000 mensen een beroep op de verslavingszorg. Iets minder dan
de helft kampt met alcholproblemen. Sinds de jaren tachtig richt de verslavingszorg
zich ook op gedragsverslavingen (gokken, eten, internet).

De Canon gehandicaptenzorg neemt de lezer mee langs de hoogtepunten, dieptepunten en
bijzonderheden van de moderne geschiedenis van de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking. Aan de hand van 25 vensters wordt zicht geboden op de
historische achtergronden van de zorg voor mensen die in de loop der geschiedenis op vele
manieren geëtiketteerd en apart gezet zijn, maar die we tegenwoordig zoveel mogelijk als
volwaardige burgers bejegenen. Elk venster vertelt een verhaal over een opmerkelijke
gebeurtenis of trend in deze geschiedenis van apartheid versus emancipatie, van
wegstoppen versus integreren, van nawijzen versus normaliseren.

De Canon volkshuisvesting neemt de lezer mee langs de hoogtepunten, dieptepunten en
bijzonderheden van de moderne geschiedenis van het wonen in Nederland. Aan de hand van
25 vensters wordt zicht geboden op de historische achtergronden van de opkomst van
woningbouwverenigingen, de gevolgen van de Woningwet in 1901 en de rol van huurders en
bestuurders. Elk venster vertelt een verhaal over een opmerkelijke gebeurtenis of trend in een
rijke geschiedenis waarin de sociale woningbouw stap voor stap weet te ontsnappen uit de
duisternis van de negentiende eeuw. Nooit eerder is deze geschiedenis zo overzichtelijk
gepresenteerd.

Deze Canon maakt deel uit van een digitaal wikipendium dat op internet de geschiedenis
van de brede sociale sector ontsluit (zie: www.canonsociaalwerk.eu). Daar is ook de
uitgebreide versie te raadplegen van de Canon gehandicaptenzorg, compleet met
beeldmateriaal, literatuurverwijzingen, historische documenten en links. Wie meer wil
weten over de moderne geschiedenis van de zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking kan hier gaan schatgraven: www.canongehandicaptenzorg.nl.

Deze Canon maakt deel uit van een digitaal wikipendium dat op internet de geschiedenis van de
brede sociale sector ontsluit (zie: www.canonsociaalwerk.eu). Daar is ook de uitgebreide versie te
raadplegen van de Canon volkshuisvesting, compleet met beeldmateriaal, literatuurverwijzingen,
historische documenten en links. Wie meer wil weten over de moderne geschiedenis van de sociale
woningbouw in Nederland en alles wat daar bij is komen
Zag jekijken,
het maarkan hier uitgebreid schatgraven:
www.canonvolkshuisvesting.nl.

De Canon verslavingszorg neemt de lezer mee langs de belangrijkste ontwikkelingen
van de moderne geschiedenis van de verslavingszorg in Nederland, die tot in de jaren
zeventig vooral in het teken stond van hulpverlening (‘reddingswerk’) aan alcoholisten.
Aan de hand van 25 vensters wordt zicht geboden op de historische achtergronden van
de ontwikkeling van de verslavingszorg en de kennisontwikkeling omtrent verslavingsgedrag. Nooit eerder is deze geschiedenis zo overzichtelijk gepresenteerd.
Deze Canon maakt deel uit van een digitaal wikipendium dat op internet de geschiedenis
van de brede sociale sector ontsluit (zie: www.canonsociaalwerk.eu). Daar is ook de
uitgebreide versie te raadplegen van de Canon verslavingszorg, compleet met beeldmateriaal, literatuurverwijzingen, historische documenten en links. Wie meer wil weten
over de moderne geschiedenis van de hulpverlening aan mensen met verslavingsproblemen en alles wat daarbij komt kijken, kan hier uitgebreid schatgraven:
www.canonverslavingszorg.nl.

zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking
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Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking
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In 1967 start de Engelse verpleegkundige en arts Dame Cicely Saunders het St Chritopher’s
Hospice. Velen deden er inspiratie op en namen bij terugkeer in hun land vergelijkbare
initiatieven.
Na een bezoek aan Engeland nam radioloog Brigitte van der Werf-Messing in 1972 het initiatief
tot de oprichting van Stichting Voorbij de Laatste Stad, die een experiment startte met een
unit voor terminale patiënten in het Rotterdamse verpleeghuis Antonius-IJsselmonde.
Met het toepassen van euthanasie op haar moeder, startte huisarts Truus Postma-van Boven
uit Noordwolde in 1971 een ontwikkeling, die er in 2002 toe leidde dat Nederland als eerste
land ter wereld euthanasie mogelijk maakte.
Het eerste Bijna Thuis Huis in Nederland werd in 1989 in Nieuwkoop opgericht op initiatief
van de huisarts Pieter Sluis. Inmiddels telt Nederland zo’n 125 hospices.
Na een indringend pleidooi van koningin Beatrix in haar kersttoespraak van 1996, volgt eind
jaren negentig de definitieve doorbraak van de palliatieve zorg.
De internist-oncoloog Alexander de Graeff heeft vanaf 1996 een voortrekkersrol gespeeld bij
het formuleren van richtlijnen voor palliatieve zorg.
Artsen verloren niet zo lang geleden de belangstelling als de dood onafwendbaar was. Dat daar
verandering in is gekomen is de verdienste van een aantal doorzetters en pioniers. In deze Canon
wordt aan de hand van 25 vensters hun verhaal verteld en daarmee de ontwikkeling van de
palliatieve zorg in Nederland in beeld gebracht. De vensters laten de inspanningen zien om in
de gezondheidszorgwereld serieus aandacht te vragen voor de zorg voor het levenseinde en die
bovendien niet te beperken tot lichamelijke verzorging, maar daar ook sociale, psychische en
spirituele aspecten bij te betrekken.
Deze Canon, mogelijk gemaakt door het ZonMw-programma Palliantie. Meer dan zorg, maakt
deel uit van een digitaal wikipendium dat op internet de geschiedenis van de brede sociale
sector ontsluit (zie: www.canonsociaalwerk.eu). Daar is ook de uitgebreide versie te raadplegen
van de Canon palliatieve zorg, compleet met beeldmateriaal, literatuurverwijzingen,
historische documenten en links. Wie nog meer wil weten van de geschiedenis van de
palliatieve zorg in Nederland, kan hier uitgebreid schatgraven: www.canonpalliatievezorg.nl.
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Deze Canon maakt deel uit van een digitaal wikipendium dat op internet de geschiedenis
van de brede sociale sector ontsluit (zie: www.canonsociaalwerk.eu). Daar is ook de
uitgebreide versie te raadplegen van de Canon zorg voor de jeugd, compleet met
beeldmateriaal, literatuurverwijzingen, historische documenten en links. Wie meer wil
weten over de moderne geschiedenis van de zorg voor de jeugd kan hier gaan schatgraven:
www.canonjeugdzorg.nl.

De Krankzinnigenwet van 1841 maakte een einde aan het vóór-medisch tijdperk waarin
van behandeling geen sprake was: de patiënten werden ‘bewaard’ of ‘opgeborgen’ in een
dolhuis of een gesticht.
In 1855 stichtte dominee Cornelis van Koetsveld in Den Haag een aparte ‘Idiotenschool’;
hij stond daarmee aan de wieg van de verstandelijk-gehandicaptenzorg in Nederland.
Pier de Boer werd in Amsterdam in 1921 de eerste nazorg ambtenaar. ‘Mijn instrumenten
zijn mijn schoenen’, zei hij. Tegenwoordig noemen we dit werk cliëntondersteuning.
Jacob Juch bedacht vanaf 1923 allerlei methodes om kinderen die de hele dag apathisch
zaten of lagen, in beweging te krijgen.
De joodse inrichting ‘Het Apeldoornse Bos’ had een speciale afdeling voor zwakzinnige
en moeilijk opvoedbare kinderen. Zij werden in 1943 allemaal in Auschwitz vermoord.
De naoorlogse VN-verdragen zijn een enorme stimulans geweest om discriminatie van
mensen met beperkingen tegen te gaan. Hoe ver is Nederland als het gaat om beleid om
volwaardig burgerschap mogelijk te maken?

CANON volkshuisvesting

De Canon zorg voor de jeugd neemt de lezer mee langs de hoogtepunten, dieptepunten en
bijzonderheden van de moderne geschiedenis van het opvoeden, onderwijzen en opgroeien.
Aan de hand van 25 vensters wordt zicht geboden op de historische achtergronden van de
zorg voor jeugdigen, variërend van kleine kinderen tot pubers en jong volwassenen. Elk venster
vertelt een verhaal over een opmerkelijke gebeurtenis of trend in deze geschiedenis van
straffen en belonen, van koesteren en disciplineren, van aanhalen en afstand nemen. Keer
op keer wordt duidelijk dat veel oude dilemma’s en redeneringen nog elke dag actueel zijn.
In tijden van decentralisaties en transities kunnen we daar niet alleen van leren, maar óók
– en misschien is dat wel net zo belangrijk – van leren relativeren.
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CANON gehandicaptenzorg

w.canonopvang.nl

Bleekneusjes en zenuwpeesjes werden vanaf 1883 naar vakantiekolonies gestuurd.
In honderd jaar namen daar 800.000 kinderen aan deel.
De zuigelingenzorg (1901) zorgde in korte tijd voor een daling van het sterftecijfer
van zuigelingen van 15% naar 3%.
In 1920 begon het speciaal onderwijs voor leerlingen ‘die wegens ziels- of lichaamsgebreken niet in staat zijn geregeld en met vrucht gewoon onderwijs te volgen’.
Benjamin Spock’s opvoedingsbijbel verloste vanaf 1950 Nederlandse ouders van het
verwijt dat ze niet streng genoeg waren.
Families First en de Eigen Kracht-conferenties halen de professional van zijn historische
voetstuk: hij/zij is een professionele gids geworden bij de oplossingen die mensen zelf
bedenken en organiseren.
De commissies Deetman/Samson schrijven een inktzwart hoofdstuk in de geschiedenis
van de jeugdzorg.
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ie van onderstand’.
Wilders en de oude

een grote behoefte blijken te
voorzien. In totaal zijn er meer
dan 80.000 van deze Canonboeken verspreid.
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buurten en wijken kent immers
al een lange geschiedenis, die
inmiddels meer dan een eeuw
beslaat.

