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Noordelijke Werkplaats: 
deskundigheid opbouwwerkers 
verbeteren  
 
WITMARSUM — Een vijftigtal opbouwwerkers heeft 
woensdag, donderdag en vrijdag in het 
vormingscentrum ..Vinea Domini" in Witmarsum 
geconfereerd over de Werkplaats Opbouwwerk Noord-
Nederland, die ruim drie jaar geleden werd opgericht en 
nu het exoerimentele stadium heeft afgesloten. De 
werkplaats is ontstaan uit een behoefte aan verbetering 
van de deskundigheid van opbouwwerkers. Het 
instituut zetelt in Drachten en bestrijkt de drie 
noordelijke provincies. 
 
„We zijn met elkaar tot de overtuiging gekomen dat het eerste lijns opbouwwerk beter opgezet moet 
worden. Sinds 1965 is de aandacht steeds meer verschoven naar de maatschappelijke vraagstukken. 
Nu zijn de opbouwwerkers bezig met dingen als bijvoorbeeld stadsvernieuwing, taalachterstanden en 
het voeren van korte acties tegen verkeerde toestanden. Dat vraagt deskunld", aldus de heer Arie 
Besteman, funktionaris van de Werkplaats. 
Hij geeft toe dat het niet gemakkelijk is geweest het instituut op poten te zetten. Het was moeilijk 
ruimte te vinden binnen de bestaande instellingen. CRM, de financier, zag het volgens de heer 
Besteman op een gegeven moment niet meer zo zitten en het projekt dreigde geliquideerd te 
worden. Toch besloot men door te gaan en dat deze beslissing goed is geweest kan worden afgeleid 
uit het besluit van CRM het projekt voor de volle honderd procent te subsidiëren. De Werkplaats is 
enig in zijn soort in Nederland en door CRM als voorbeeld gesteld voor de rest van het land. 
 
„Ik vermoed overigens dat we de komende jaren nog meer griezelige dieptepunten zullen 
doormaken omdat de tegenstellingen steeds groter worden. Dat verandert nu, men durft de 
problemen aan te pakken en loopt er niet steeds omheen. Er komen steeds meer actiegroepen, we 
moeten naar een mondige burger toe en een mondig politiek kader", aldus de heer Besteman. 
De Werkplaats neemt binnen het opbouwwerk een uitzonderlijke positie in en het bestuur erkent dat 
CRM met deze opstelling moeite heeft gehad. „Men dacht in de lijn van de gevestigde orde, maar 
ook ambtenaren groeien mee met de ontwikkelingen". Het bestuur vindt dat het met de opzet op de 
goede weg is, na twee moeilijke jaren. Er kan binnenkort een derde beroepskracht worden 
aangetrokken. Drs. K. Laansma, directeur Directoraat Samenlevingsopbouw van CRM noemde 
vrijdagmiddag als afsluiting van de conferentie de werkplaats geslaagd. 
 


