Volkskrant, 15 juni 1953
Min. Van Thiel over prov. opbouworganen:

Wel samenwerking MET, geen organen
VAN overheid
ZWOLLE, 14 Juni — Mr F. van Thiel, minister van Maatschappelijk
Werk, heeft op de jaarvergadering van de Overijselse Stichting
voor sociaal en sociaalcultureel werk te Zwolle gesproken over de
taak en de plaats van deze zogenaamde „provinciale
opbouworganen". Daarbij trok de minister een parallel met de
ontwikkeling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in de
sociaal-economische sector. „Enerzijds moet deze ontwikkeling
noodzakelijk geacht worden, anderzijds moet de overheid het
initiatief hiertoe zoveel mogelijk uit het bedrijfsleven zelf laten
voortkomen. Men kan deze parallel nog verder doortrekken.
Evenals de bedrijfsorganisaties inderdaad organen van het
bedrijfsleven moeten blijven en geen staatsorganen mogen
worden, moeten ook de provinciale opbouworganen zijn van het
kerkelijk en particulier initiatief, die samenwerken met de
(provinciale of rijks-) overheid, doch zij mogen geen organen
worden van deze overheid.
De praktijk bewijst bovendien, dat de samenwerking tussen de particuliere organen en die van de
overheid in een instituut “dat primair zijn basis vindt in de groep van particuliere organen, een zeer
gelukkige is". Gezien de nu reeds grote betekenis van de provinciale opbouworganen, die, naar de
mening van de minister, in de toekomst nog zal groeien, achtte hij het van groot belang, aan deze
organen een duidelijke taakomschrijving te geven. Mr Van Thiel noemde deze taak in beginsel
subsidiair: bevorderen en coördineren van de samenwerking van de afzonderlijke organisaties van
het particulier initiatief onderling, en met de overheid stimuleren van 't tot stand komen van
verschillende vormen van maatschappelijk werk; studie en planning.
Sociaal onderzoek
Als een zeer belangrijke taak van het opbouworgaan zag de minister het bevorderen van het sociale
onderzoek en het aandacht besteden aan de menselijke factor in de samenleving bij de opzet van
bepaalde plannen, als zodanig het werk aanvullend van instellingen als de economischteohnologische instituten en de provinciale planologische diensten. Bij ieder onderdeel van zijn taakomschrijving stelde de minister uitdrukkelijk, dat het van essentieel belang is, dat het opbouworgaan
niet zelf op maatschappelijk gebied werkzaam is. Het Individuele maatschappelijke werk dient te
worden uitgevoerd door de organisaties van het kerkelijk en het particulier initiatief.
Mr Van Thiel drong er op aan, dat de provinciale opbouworganen nauw contact onderhouden met
zijn departement. Landelijke coördinatie van hun werkzaamheden — door middel van de bestaande
landelijke particuliere instituten — achtte hij eveneens noodzakelijk. Zij zullen in de toekomst in een
of andere vorm bij de nationale samenwerking moeten worden ingeschakeld. Bijzondere aandacht
vroeg de minister voor coördinatie-in-eigen-kring van de organen, die werken op basis van een
levens- of wereldbeschouwing. Deze organisaties dienen „van onder op" zoveel mogelijk tot
samenwerking te komen. Hij beval dit probleem ter bestudering aan bij de besturen van de
provinciale opbouworganen.

