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1. De probleem.-projekt CLCLnpCLk in het opbouw

werk 
l.I. Wat vind je in de instellingen? 

In de instellingen, die geacht worden zich met opbouwwerk bezig 

te houden, worden zeer uiteenlopende bezigheden verricht . Ik denk 

aan instellingen voor opbouwwerk in de eerste lijn, zoals buurt

werkinstellingen, O~B.S.-projekten en sommige clubhuizen, maar 

ook die van het meso-niveau, zoals R.O.A.ls (stedelijke raden 

van overleg en advies) en P.O.A.ls (provinciale opbouworganen). 

Hieronder wil ik kort de ontwikkelingen in het werk van die in

stellingen noemen. 

In de buurtwerksektor (in het noorden federatief verenigd) ziet 

men globaal de volgende waaier van aktiviteiten: 

- aanbod groepswerk met kreatief en rekreatief karakter; de tra

ditionele huizen doen niets anders (eventueel uitgebreid met de 

verantwoordelijkheid voor de organisatie van rekreatîeve eve

nementen voor de gehele bevolking, zoals bejaardenreizen, 

oranjefeesten, sportdagen etc.); 

- projektwerk met bevolkingsgroepen; een aantal instellingen 

heeft de sprong naar opbouwwerk gemaakt en is zijn belang

stelling aan het verschuiven naar opbouwwerkprojekten. Men 

tracht het rekreatieve werk af te stoten en het edukatieve 

groepswerk öf zelf naast het opbouwwerk te doen , öf te laten 

doen door kultureel werkers van clubhuizen; 

- hand- en spandiensten partikuliere en beleidssektor; er zijn 

instellingen, die zich uitvoerig bezighouden met het vereni

gings l even,men wil dat al konsulterende verder ontwikkelen. 

Sommige instellingen begeleiden dorpskommissies (wonen de 

vergaderingen bij en helpen bij het opstellen van stukken). 

De laatste jaren werd herhaaldelijk een beroep gedaan op de 

buurtwerker vanuit de provinciale en gemeentelijke overheid om 

mee te doen met inspraak-procedures. 

De relatie tussen kultureel werk en opbouwwerk in ~~n instelling 

is in de meeste gevallen niet goed afgebakend. Men zit er wat mee, 

vaak ook omd~t de zittende bestuursleden gekomen zijn om de re

reatieve aktiviteiten vanuit het buurthuis te stimuleren. In vele 

gevallen zijn er goede aanzetten van verandering: in ~~n instel

ling in het noorden is men stap voor stap bezig het kreatieve 

werk met groepen kinderen om in het basisonderwijs te integreren. 
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De aan de instelling verbonden kultureel werker verricht werk

zaamheden in de school in samenwerking met de kinderen en onder

wijzers. Andere p rojekten maken scheidingslijnen èf in de in

stelling zelf è f met naburige clubhuizen , die het groepswerk 

grotendeels o vernemen . 

Voorzover er in het clubhuiswerk belangstell i ng is voor opbouw

werk, betreft he t meestal oudere clubhuizen, die al enige jaren 

werkten met groepen wi jkbewoners. Meestal komt vanuit dit groeps

werk het denken over de wi jk op gang en wil men als groep zelf 

bepaalde problemen van de wijk gaan 0plossen. Een verantwoord 

werken met wijkbewoners i n een opbouwprojekt vraagt ook hier 

om een duidel ijke taakafbakening van opbouwwerk en kultureel

werk aktivite i ten binnen de instelling. 

De R.O.A. ' s en r egionale welzijnsstichtingen op het meso-niveau 

werken aan: 

- sociale planningsopdrachten; al of niet voorbereid door onder

zoek worden adviezen opgesteld vanuit kommissies , die beschouwd 

kunnen worden a ls intergroepen . De inhoud van deze opdrachten 

is sterk traditioneel gekleurd : het gaat in vele gevallen om 

de totstandkomi ng van nieuwe welzijnsvoorzieningen, zoals be

jaardencentra , jeugdcentra , wijkcentra met gebruiksmogelijk

heden voor meerdere g roepen e.d. De instelling roept de kom

missies bijeen , verzorgt de invoer van onderzoekgegevens en 

begeleidt het werk t o t een advies, waarmee de overheid aan 

het werk wi l gaan ; 

- adviser i ng verenig ingen en bewonersgroepen uit wijken, dorpen; 

op de ins tellingen word t een veelzijdig beroep gedaan om te ad

viseren bi j he t vo rmge ven aan wensen van verschillende groepen 

uit de samenleving. De i nstelling erkent dit beroep en de 

werker gaat in zijn r ol van konsulent een kontakt aan met zo'n 

groepering v oor de duur van de advies-ontwikkeling. Door het 

terugkerende samenspel van R. O.A . en regionale welzijnsinstel

ling met de overheid , raakt de instelling op de hoogte van de 

manier , waarop wensen in beleidstermen vertaald kunnen worden; 

- projektwerk met bevolkingsgroepen; het komt voor , dat vanuit 

het advieswerk aan bevolkingsgroepen, werkers en instelling 

zich gaan identificeren met het projekt en probleem-oplossend 

met de bevolking aan het werk gaan. In de stad Groningen is 

hier mee de afgelopen jaren geëxperimenteerd in oude wijken . 

De R.O.A . kreëerde hiervoor speciale begeleidingskommissies 

vanuit het bestuur, met deskundigen. Teneinde de advies- en 
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de onderzoekfunktie van de R.O.A. niet aan te tasten, wordt nu 

gezocht naar een manier om een "pool" van eerstelijnsopbouw

werkers te formeren , die deze taken kunnen gaan overnemen. 

- hand- en spandiensten aan de partikuliere- en de overheids

sektor; voorlichtingswerk, het organiseren van tentoonstel

lingen, de koördinatie van verenigingen, de organisatie van 

grootse feesten, het zijn allemaal zaken, die vanuit deze in

stellingen plaatsvinden . 

De P . O.A.ls werken op provinciaal niveau aan: 

- sociale planningsopdrachten; de z.g. funktionele raden gelden 

hier als d~ intergroepen, die met behulp van onderzoekgegevens 

e n door de leden zelf ingebrachte informatie kunnen komen tot 

aangeklede adviezen voor de provinciale of gemeentelijke over

heden . Deze funktionele raden zijn kommissies met een blijvend 

karakter, samengesteld rond een thema, b.v . gezondheidszorg 

uit funktionarissen uit instellingen, die zich daarmee bezig

houden; 

- advi es- en participatiewerk in provinciale beleidskommissies; 

bij de 'beleidsontwikkeling op provinciaal niveau wordt het opbouw

orgaan gevraagd zijn "sociale" stem te late horen in de vele 

kommissies; 

- adviseren van overheid en partikulier initiatief in de provin

c i e; door de kennis, welke wordt verkregen in het samenspel 

met de overheden worden de opbouworganen interessante advies

punten voor gemeenten, instellingen van partikulier initiatief 

en bevolkingsgroepen, die zich met bepaalde vraagstukken bezig

houden en de aandacht van het beleid voor hun problemen willen 

vragen; 

- de verzorging van inspraak-procedures onder de bevolking; in 

samenwerking met G.S . en de planologische diensten (het opbouw

orgaan heeft een stoel in de P.P.C., Provinciale Planologische 

Commissie) worden procedures opgesteld om bepaalde beleidsvoor

nemens op het terrein;van de ruimtelijke ordening (ontwerpstruk

tuurplannen) ter beoordeling voor te leggen aan de bevolking . 

Bij de organisatie en de begeleiding van de inspraak spelen 

werkers van het opbouworgaan een grote rol; 

- hand- en spandiensten; de opbouworganen kennen vanuit het ver

leden een grote verscheidenheid in het verlenen van service aan 

a llerlei verenigingen. Voorlichting, kursuswerk, uitlening van 

materialen, hulp bij dokumentatie en de ontwikkeling van het 

welzijnswerk zelf. 
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De specifieke positie van de opbouworganen tegen het provinciale 

beleid aan, betekent ook, dat hen van die plaats vele verzoeken 

om 	 medewerking bereiken. Deze reeks werkzaamheden overziende, 

kun 	 je enige konklusies trekken: 

a. 	het werken met bevolkingsgroepen aan de oplossing van pro

blemen in opbouwwerkprojekten in de eerste lijn is nog steeds 

onderontwi kkeld. 

De eerstelijnsinstellingen verliezen veel tijd aan rekreatief 

werk en de meso-instellingen zijn niet eerstelijnsgevoelig; 

b. 	de sociale planning, die op gang gebracht wordt vanuit de 

meso-lijn wordt ingevuld met opdrachten vanuit het beleid in 

plaats vanuit de bevolking. Je vind bij deze sociale planning 

te weinig betrokkenheid met de problemen van de sociaal-zwak

kere groeperingen in onze samenleving. Veel tijd gaat verlo

ren met advies en overleg in zogenaamde beleidsontwikkelings

groepen, die hun opdrachten krijgen van de overheden . Eerste

lijnsgevoelige sociale planning kan zeer effektief zijn, maar 

is slechts mogelijk in rechtstreeks kontakt met probleembe

trokkenen (zie Groningen) . 

1 . 2 . 	 Oude en nieuwe ontwikkelingen. 

Hieronder wil ik kort eens de faktoren noemen, die tot de "ve:c

stening" van het opbouwwerk hebben geleid. Ik verwijs naar de 

uitvoerige verhalen van Peper (1) en Kramer (2) hierover. 

a. 	de strukturen in het welzijnswerk zijn belemmerend voor de 

ontwikkeling van projekten, die van politiek belang zijn in 

de samenleving. De belangrijkste kenmerken voor deze struk

turen zijn tweeërlei: 

- bij het vaststellen van doelen en taken van de instelling 

spreekt meestal een bestuurskollege van de instelling zich 

uit, dat in allerlei andere funkties direkt profijt of 

schade kan hebben van de beleidsontwikkeling van de instel 

ling " De bestuursstruktuur van een provinciaal opbouwor

gaan met de kommissaris der koningin als voorzitter is hier

van het duidelijke voorbeeld. 

de financiering van de instellingsaktiviteiten verloopt via 

subsidies van de gemeente, provincfe en rijk. De subsidiëring 

van het rijk (d.w.z. het Ministerie van cultuur, rekreatie 

en maatschappelijk werk) volgt na het besluit tot subsidie

toekenning door de lagere overheid, i.c. provincie of ge

s 
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meente. Subsidietoekenning verloopt dus in wezen door die 

beleidsinstantie, die in het werkveld van de instelling 

rechtstreeks te maken heeft met de politieke implikaties 

van projekten. 

b. het ontbreken van een professionele ideologie en werk

technieken; 

Het aksent heeft lange tijd gelegen op de ontwikkeling en 

begeleiding van "intergroepen" van funktionarissen betrok

ken bij de oplossing van problemen. Het opbouwwerk stelde 

zich non-direktief op. Direktief en aktiegericht handelen , 

dat nodig is om de problemen van achtergebleven groepen 

op te lossen, kwam niet voor. "Veelal wordt bij het op

bouwwerk het aksent gelegd op de funktie van een non-direk

tieve begeleiding van snel veranderende maatschappelijke 

situaties. Met name in maatschappelijk stagnerende gebie

den komt echter steeds sterker de behoefte naar voren aan 

een vorm van opbouwwerk, die uitgaat van een direktief en 

aktiegericht handelen", schrijft L.H. Mulder in 1968 (3) . 

"Waar schrijnende mistoestanden bestaan zijn vaak geen 

kansen tot toepassing van de methode van het opbouwwerk 

aanwezig", schrijft Van Tienen en Zwanikken in 1969 (4). 

c. de invloed van het ministerie op de ontwikkeling van het 

opbouwwerk; Hiervoor werd al genoemd de verzwakking van 

de autonomie van de instelling door het subsidiëringssys

teem. Ik wil nog twee andere aspekten noemen: 

- de aanhoudende stroom samenwerkingsideologie uit het 

ministerie is mede van grote invloed geweest op het veld. 

De radengedachte, de opwekking tot participatie van de 

bevolking in het beleid door de aangeboden kansen van 

het opbouwwerk en de ontkenning van belangentegenstel

lingen verankerd in groepen van een bevolking, waardoor 

geen samenwerking mogelijk is en strijd om de macht 

noodzaak zijn voorbeelden van de opvattingen van het de

partement, die als een steen om de nek van een veld 

hebben gelegen dat nodig tot ontwikkeling moest komen. 

- het gestoei met de akkomodatie-geldeni daar wetten en 

kriteria van voor de verdeling van deze gelden altijd 

hebben ontbroken, waren het de landelijke en regionale 

"dominante koalities" (4) die besluiten hierover moesten 

nemen u De ontwikkeling van deze koalities met de schijn 

van bevolkingsparticipatie voltrok zich voor een groot 
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deel via de instellingen voor opbouwwerk. 

d. 	het ontbreken van akties en protesten in de kultuur van 

onze bevolking; 

Opbouwwerk was er hoofdzakelijk voor en met de beleids

mensen van de meso-Iaag. Het raakte institutioneel inge

kapseld, zodat in het werk geen problemen, die aan "ge

vestigde belangen" zouden raken, teruggevonden konden worden . 

Er was echter binnen de Nederlandse samenleving ook nie

mand, die zich eraan ergerde. De vijftiger jaren waren ge

zagsgetrouw. De slachtoffers van onze noest werkende sa

menleving waren niet ijverig genoeg of wisten zich niet 

te beheersen. 

Gelukkig zit er verandering in . Dezelfde faktoren die zo'n 

grote invloed hadden op de minder aantrekkelijke situatie 

van het opbouwwerk, spelen een rol bij de vernieuwingen. De 

voornaamste vernieuwingen komen echter niet uit onze sektor, 

maar uit de samenleving zelf en van de overheden. De akties 

van de arbeiders, de studenten, de milieubewuste middenklas

sers en de werkende jongeren voltrokken zich buiten het wel

zijnswerk om. In de standpunten van politieke partijen kwam 

verandering en de overheden zijn bezig nieuwe beleidsmoge

lijkheden te onderzoeken en door te voeren. De welzijnssek

tor zelf raakte vanuit het jeugd- en jongerenwerk betrokken 

bij de akties. De drugakties, de alt~rnatieve hulpverlening, 

de experimentele arbeidsbemiddeling en de kraakakties werden 

gesteund door welzijnswerkers , die met de aktieve jongeren 

werkten . Het beleid wordt zich bewust van haar blinde vlek

ken van de laatste 15 jaar en koerst bij. In Groningen zoekt 

een program-kollege naar wegen om de stadsvernieuwing van de 

binnenstad met de bevolking op gang te zetten. Het blijkt, 

dat opbouwwerkers goed gebruikt kunnen worden . Ze zijn er 

niet en zullen straks als ze komen, hard moeten hollen om het 

progressieve beleid bij te kunnen blijven. Niet overal zijn 

overheden eerlijk in hun intenties bij het betrekken van de 

bevolking in de beleidsontwikkeling. Bij het analyseren van 

een aantal inspraakprocedures, zoals die op initiatief van 

gemeenten en provinciale overheden zijn gehouden , kwamen we 

tot de ontdekking (werkkonferentie opbouwwerkers Witmarsurn, 

1973), dat de inspraak begonnen was om een goedkope sanktie 

van de bevolking voor de ontworpen plannen binnen te krijgen. 
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De intentie om werkelijk een nieuw beleid te gaan maken, 

waarbij de leefbaarheid van achtergebleven gebieden en de 

toekomstkansen van sociaal-zwakkere groepen verbeterd zouden 

worden, bleek te ontbreken. 

In de opbouwwerk-sektor zelf is de ontwikkeling van een pro

fessionele ideologie op gang gekomen. In 1968 begonnen de eerste 

gesprekken over sociale aktie (6) , de Nota Samenlevingshulp ver

scheen (7) en Amerikaanse literatuur over aktiegericht opbouw

werk, zoals de reader van Kramer & Specht (8) kwamen ter be

schikking . De eerste projekten met bevolkingsgroepen zijn 

ondanks (of dankzij) de moeilijke strukturen gereed gekomen. 

Het Transvaal-projekt te Leeuwarden en de Rijnmondakties (9) 

zijn voorbeelden geweest, die hebben laten zien dat het moge

lijk is , dat men met de bevolking aktie kan voeren ter verbe

tering van de leefsituatie, ook al ziet het beleid het in het 

begin niet zitten . 

De strukturen van welzijnswerk zijn nog steeds "gesloten", ge

richt op kontrole .in plaats van op ontwikkeling . Op het meso

niveau zal dat het meest gaan wringen. De greep van het beleid 

op de instellingen is daar het grootst. De bemoeienis van de 

bevolking met deze instellingen is het kleinst. De instellingen, 

die in de eerste lijn met bevolkingsgroepen werken in opbouw

werkprojekten, hebben op dit moment de steun van een veranderd 

politiek klimaat. In hun werkgebieden zelf zijn meer groepen, 

die iets willen en er ~s een neiging eens om z ch heen te gaan 

zien en niet langer alles te slikken. Het beeld van de werker 

als rekreatieve klusjesman zal snel verdwijnen. Om het te laten 

verdwijnen is een verantwoorde werkopstelling noodzaak. Juist 

bij het direktief aktiegericht werken is een weloverwogen keuze 

van projekten en zorgvuldige afwikkeling ervan , tegelijk met 

een goede plaatsing van de projekten in het belei~ onvermijde

lijk. 

Werkers, die zich onafhankelijk kunnen opstellen bij de projekt

keus en niet afhankelijk zijn van "gevestigde belangen", zijn 

nodig. De autonomie wordt voor een belangrijk deel mede verkregen 

door het vermogen van de werker te laten zien, dat hij inder

daad effektief werkt aan de oplossing van sociale problematiek. 

1. 3 . Kiezen voor de probleem-projekt aanpak. 
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Het echec van veel bestaand (duur) welzijnswerk, zo valt uit 

het voorgaande af te leiden , is dat het bepaalde groepen/ge

bieden niet bereikt. In plaats daarvan doet men rekreatief werk, 

terreinverkaveling (Peper gebruikt het begrip "organisationele 

involutie") en deelt men akkomodatiegelden van de landeliike 
" 

overheid uit. Het ontwe rpen van nieuwe strukturen, nieuwe or

ganisaties en nieuwe werkbegeleiders zal dit echec niet ophef


fen. De ontwerpers zullen immers allen afkomstig zijn uit de be


staande clubjes. Men zal slechts dat ontwerpen, wat van meet af 


aan vast zit opgesloten ~ussen de bestaande instituties en dan 


achteraf verbaasd zijn , dat het niet werkt. 


De ontwikkeling van het opbouwwerk kan op gang komen, als: 


a. 	de instellingen van de eerste-lijn gaan kiezen voor opbouw

werkprojekten rond p roblemen van achtergebleven groepen/ 

gebieden; 

b. 	de meso-instellingen hun sociale planningsaktiviteiten gaan 

richten op de problematiek van de eerste lijn en zich los

maken uit de greep van de traditionele bestuurlijke kaders . 

De probleem-projektaanpak, die ik in de volgende pagina's wil 

uitwerken, biedt vooral aanwijzingen voor de afwikkeling van op

bouwwerkprojekten binnen instellingen voor eerstelijnsopbouw

werk. Er wordt niet ingegaan op de ontwikkeling van deze meso

instellingen. Goede sociale planning blijft onontbeerlijk bij 

het werk in de mikro-sfeer . 

De probleem-projektaanpak houdt in (zie blok 1 . "Ontwikkeling 

opbouwwerk in projektvorm"): 

a . 	 koppeling met sociaal probleem:de instelling kiest voor een 

enge doelstelling van het willen oplossen van sociale pro

blemen in het werkgebied. Ik beschouw deze versmalling van 

doelen als een grote verrijking . Het werkelijk willen op

lossen van sociale problematiek in de mikro-situatie is n.l. 

veel moeilijker dan men denkt. Het vraagt om grote kundig

heid en koppige i nzet van werker en instelling over een ter

mijn van meerdere jaren. 

In sociaal opzicht lijkt het me ook niet meer dan 
redelijk. Na jarenlang deze groepen en gebieden ver
geten te zijn, wordt het tijd, dat men ze gaat terug
vinden in de koers van het werk. De problematiek, waar
in deze groepen verzeild zijn geraakt is in hoofdzaak 
te danken aan de eenzijdige sociale veranderingskoers, 
die werd opgedrongen door de dominante groepen. 
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b. Werken aan de oplossing van het probleem in planmatige 

projektvorm; de werker stelt een projektplan vast, waarin 

uitgaande van de gewenste probleemoplossing een strategie 

wordt ontworpen. De strategie leidt tot het beschrijven van 

de voornaamste taken. In werkplannen vindt men de konkrete 

werkzaamheden terug , die verricht moeten worden. Belang

rijkste elementen hierin zijn: de strategiekeus en de uit

werking in taken en werkplannen. De projektvorm kan op deze 

wijze een inzicht geven in de tijdsbesteding van de werker, 

waardoor het projekt realistisch een plaats kan krijgen in 

het beleid van de instelling. 

c. het werken met de probleem-betrokkenen aan de oplossing van 

het probleem. Het samen zoeken naar een oplossing, daarvoor 

aktie voeren en de feilen binnen de eigen gemeenschap opzoe

ken , is onvermijdelijk, bij een sociale problematiek . De ex

terne oorzaak, die de eerste reeks problemen tot gevolg had 

(b.v . het vervallen van de woningen door het weigeren van 

eigenaars ze op te knappen) werd gevolgd door andere oor

zaken (b.v. het wegtrekken van vele gezinnen, het afbreken 

van krotten) met als resultaat dat betrokkenen, niet meer 

lijden aan de hinder van ~~n probleem (de slechte woning) 

maar van velen. Dat lijden is nauwelijks meer te achterhalen 

in hun ervaringen. Het is verwerkt tot een gevoel van min

derwaardig zijn, verlatenheid en agressiviteit ten opzichte 

van de ongrijpbaren, die er verantwoordelijk voor waren . 

Het aanreiken van nieuwe mogelijkheden zal pas effektief 

worden, wanneer men zelf ontdekt en vaststelt wat er mee ge

beuren gaat. (In het voorbeeld: het opknappen van woningen 

wordt pas een oplossing , als het gedrag van huiseigenaren, 

het huisvestingsbeleid , het woon gedrag van de huurder en de 

inrichting van de wijk gaan veranderen). Er komt geen oplos

sing als ze niet gezamenlijk wordt gezocht. 

d . het in werking zetten van krachten, die de struktuur van de 

samenleving, waaruit de oorzaken voortkwamen van het probleem, 

gaan veranderen. In het opbouwwerkprojekt zelf vindt een 

eerste verkenning van die struktuur plaats, want het bestaande 

kader zal de ruimte moeten geven voor de probleemoplossing . 

Na de afronding van het projekt moet het krachtenspel worden 

beïnvloed, waardoor die struktuur ook meer in algemene zin 

gaat veranderen. 
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Blok 1. Ontwikkeling Opbou~w~rk in Projektvorm. 

2. 

3. 

I. sociale analyse 

- opstellen sociale kaart 

- met kaart groepen bevolking 
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1 . 4. Van probleem-naar-projekt. 

Sociale kaart. 

Een sociale analyse gaat aan de vaststelling van probleemvel

den en de specificering tot de problemen, waaraan in het pro

jekt gewerkt gaat worden, vooraf. De term in het opbouwwerk 

voor het opstellen van de analyse is "het maken van een sociale 

kaart". In par. 2.1. wordt hier afzonderlijk op ingegaan. 

Het verzamelen van gegevens over het werkgebied van de instel

ling verloopt het best, wanneer het kontinu gebeurt binnen de 

instelling. De meeste statistische gegevens, die verkrijgbaar 

zijn (tellingen bevolking, woningen , arbeidsplaatsen e.d.) 

geven onvoldoende inzicht in de specifieke aard van het gebied. 

De tellingen zijn wel vaak een goed uitgangspunt. Via gesprek

ken met mensen, die het samenlevingsverband goed kennen, wordt 

duidelijk wat de ontstaansgeschiedenis van een bepaald getal is. 

(Een daling in het bevolkingsaantal kan afgeleid worden uit de 

cijfers over een aantal jaren. Eén plotselinge jaarlijkse stij

ging met daarna een konstant aantal over een aantal jaren doet 

vermoeden, dat de gemeenschap nieuwe groeikracht heeft gevonden. 

Wanneer je te weten komt, waaraan die stijging te wijten is, 

krijg je meer zicht op die groeikracht. De stijging kan veroor

zaakt worden door het gereedkomen van een blokje nieuwe woningen. 

Het wordt dan weer belangrijk te weten te komen wie er in wonen. 

Zijn het forensen? Wel van oudsher streekgenoten? Zijn ze alle

maal in dezelfde plaats werkzaam? Is er kans op meer uitbreiding? 

Door antwoorden te vinden op deze vragen wordt duidelijk, wat 

de waarde is, die aan het stoppen van de daling moet worden 

toegekend) . De opbouwwerkers zullen zelf tellingen moeten ver

richten en gegevens gaan ophalen bij personen, die eigenlijk 

niet van plan waren over hun werkzaamheden statistiekjes op 

te stellen. 

Kaartgroepen zijn mensen uit het gebied, die samen met de op

bouwwerker aan de samenstelling van zo'n sociale kaart werken 

(zie artikel P. Dijkhuis in "Opbouwwerkers over Opbouwwerk", 

Werkkonferentie 1974). 

De informatie die nodig is om de betekenissen van allerlei 

cijfermateriaal te ontdekken, is meestal in zo'n groep aanwe

zig. In de meeste gevallen zal een dergelijke kaartgroep ook 

de voorlopige initiatiefgroep worden wanneer met een opbouw-
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werkprojekt wordt gestart. 

Initiatiefgroep. 

Het bespreken van de problematiek met betrokkenen zal, wanneer 

dat al op gang kwam een zekere verdieping krijgen bij het door

nemen van de specifieke gegevens over het probleemveld. 

De initiatiefgroep van bewoners krijgt door deze gesprekken meer 

greep op eventuele oplossingen en wat daarvoor gedaan zou moeten 

worden. 

Achterstellingjachterblijvingjbedreiging. 

De ontstaanswijze van elke problematiek is verschillend . Door 

de ontstaansgeschiedenis te kennen, weet de opbouwwerker welke 

oorzaken erbij een rol speelden, hoe lang het proces al aan de 

gang is, welke partijen er in de loop van de tijd iets aan ge

daan hebben, welke groepen er het meest onder te lijden hebben. 

De problematiek kan ontstaan zijn door~ 

a. achterstelling: door oorzaken buiten de gemeenschap zelf, is 

de gemeenschap op meerdere leefbaarheidsaspekten ernstig aan

getast; 

b. achterblijving: door oorzaken, die men buiten of in de gemeen

schap moet zoeken zijn bepaalde leefaspekten van de gemeen

schap ernstig achterop geraakt, de leefbaarheid van de ge

meenschap is echter nog in takt; 

c. bedreiging: door oorzaken, die buiten de gemeenschap zelf 

liggen, dreigt de gemeenschap in de nabije toekomst een aan

tasting van ~~n of meerdere aspekten te moeten ondergaan . 

Aangenomen wordt, dat de gemeenschap verder redelijk funk

tioneert, doch zich wil verzetten tegen de dreigende ont

wikkeling. 

Ik wil nader ingaan op het verschil tussen achterstelling en 

achterblijving, omdat hier niet alleen verschillende soorten 

problematiek, maar eigenlijk ook verschillende gemeenschappen 

achter schuil gaan. 

Achterblijving 

leefba arheid 

Achterstelling 

ernstig aangetast in takt, bepaalde leef as
pekten aangetast 

probleembewust 

signalering 

betr okkenen 

algemene klachten over
heersen 

anderen 

geen neiging tot groeps
vorming 
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, 

Achterstelling Achterblijving 

gemeenschap 1. niet of slecht ont
wikkeld netwerk van 
organisaties 

1. netwerk van organisa
ties aanwezig 

oorzaak 

2. scheidingen tussen 
groepen, waarbij geen 
kontakt meer tussen 
groepen mogelijk is 

3. stereotypie-vorming 
door omringende leef
gemeenschappen en be
leid 

2. homogeen of sociale 
bruggen aanwezig tussen 
gescheiden groepen 

3. geen stereotypie-vorming 
geen bijzondere relatie 
met beleid 

extern (vaak in de histo- intern of extern. 
rie van de gemeenschap 
terug te vinden~ 

De gemeenschappen, waar men achterstelling aantreft, komen 

overeen met die, waar we opbouwwerk bijzondere situaties vin

den. De problematiek heeft zich uitgestrekt tot veel meer ter

reinen en de situatie lijkt alleen maar erger te worden . De 

betrokkenen zien de problematiek dan ook niet erg specifiek 

meer, men roept meer in het algemeen dat het beroerd is. 

Kader , organisaties, vergaderkultuur en neiging tot het vinden 

van oplossingen zijn niet aanwezig of slecht ontwikkeld. De 

bewoners zijn sterk op zichzelf teruggetrokken. Men gaat om in 

de groepen van oude bekenden of familieleden, die een sterk 

gezinskarakter hebben. Problematiek wordt vaak van buiten de 

samenleving zelf over de gemeenschap gesignaleerd. 

Samenlevingsverbanden, waar achterblijving een rol speelt, 

staan er wat beter voor. De problematiek is eigenlijk ontstaan 

doordat de gemeenschap op een aantal punten vergeten is mee te 

groeien . Men raakt zich daarvan bewust en wil dat gaan verande

ren. De redenen van het niet meegroeien behoeven niet altijd 

in de gemeenschap zelf gezocht te worden. 

Het is heel goed mogelijk, dat de middelen ervoor onthouden 

zijn aan de gemeenschap, de technische deskundigheid 0ntbrak 

of veranderingen in de omgeving, waardoor het probleem voel

baar werd, te snel werd doorgevoerd . 

1.5. Strategie en planvaststelling. 

1.5.1. Strategie. 

Het nastreven van veranderingen voor een samenlevings

verband in een opbouwwerkprojekt wordt slechts effek

tief, wanneer geprobeerd wordt volgens een bepaald plan 
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die veranderingen te bereiken. De doelen van de ver

andering moeten worden vastgesteld, de veranderings-

route van de belangrijkste elementen van het samen

levingsverband moet worden opgesteld en via een schat-

ting van de sterkte der te overwinnen hindernissen moet 

de inbreng en ontwikkeling van de eigen krachten plaats 

vinden . Dit totale beinvloedingsplan wordt strategie 

genoemd in het opbouwwerk. Cox e.a. (10) gaan uitvoerig 

in op de verschillende manieren om invloed te ontwikkelen 

en uit te oefenen. Afhankelijk van de aard van het probleem 

stellen zij strategieën voor voor konsensus-situaties . 

konsensus-situaties, 

overredings-situa
ties 

aktie-situaties 

waarin waarden van de omringen
de samenleving en probleem-be
trokkenen m.b.t. de problema
tiek gelijk zijn; 

waarin er verschillen zijn in 
beoordeling van de problematiek 
door betrokken en omringende 
samenleving , doch er nog met 
overreding, argumenten u~twisse
ling kan worden gewerkt en onder
handeld; 

waarin de omringende samenleving 
(inkl . de partijen die voor de 
oplossing moeten zorgen) via ak
ties eerst moeten worden gedwong
en tot luisteren, praten en onder
handelen. 

De strategie in een opbouwprojekt wordt uiteraard in 

hoge mate beïnvloed door de bereidheid van de partij, 

die t . z.t. een veer zal moeten laten voor oplossingen, 

te luisteren en mee te werken. Het is echter niet juist 

om het hele veranderingsplan door die ontwikkeling van 

de andere partij te laten bepalen . Een verandering in 

het opbouwprojekt omvat meer: de probleembewustwording 

van initiatiefgroep en achterban, de bestudering van 

mogelijke oplossingen en het gekompliceerde proces van 

het invoeren van een verbetering in de gemeenschap zelf. 

De veranderingsaanpak, welke een strategie voorschrijft 

moet rekening houden met de aandacht die aan vier groe

pen moet worden besteed: 

a. probleembetrokkenen, te weten initiatiefgroep en 

achterban _ Deze groepen zijn de basis, waarop het 

projekt zich verder gaat ontwikkelen. 
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STRATEGIE 

I. ontwikke
ling 

Blok 2. Strategi e en opbouwwe r k • 

• 

PROBLEEM 

PROBLEEMBETROKKENEN 

initiatiefgroep + 

achterban 

achterstellin~ - samenstelling initia 
tiefgroep 

- bewustwording 
- aktivering achterban 
- ontmaskeren eigen 

beeldvorming 
- richten op konkrete 

problemen. 

2. konfronta- achterblijvin! - konfronteren met pro 
tie bleem + ontstaan 

3. aktie bedreiging 

- zelf veranderings 
groep laten worden 

- machtslijnen binnen 
gemeenschap evt. ver 
anderen 

- eigen oplossingen 
vaststellen 

- goed organiseren 
aktiegroep 

- achterban - steun 

o PLO S SIN G S BET ROK KEN E N 

besluitvorming 

- via overleg, overre
ding naar vorming 
aktief kontinue aan
dachtspunten 

- konfronteren met pro 
bleem en eigen nala
tigheid 

- bewerken via druk 
omringende achter
ban 

- via onderhandeling 
zelf beleidsvoorstel 
len gaan formuleren 

- via druk naar wijzi
ging beleidsstand
punt 

deskundigheid 

- teamvorming verschil 
lende disciplines, 
beleidsspecialisten 

- plan voor aanpak 
meerdere problemen 

- specifieke oplossin! 
- laten vaststellen 

voor plaatselijk pre 
bleem 

- stem geven aan ondel 
ontwikkeld beleids 
apparaat 

- vaststellen van na
delen van dreigende 
maatregelen 

- juridische mogelijk
heden onderzoeken 

polit i eke 
standpuntvorming 

- fondsen 
- politieke steun 

- verkennen nieuwe o~ 
lossingen 

- nieuwe fondsen 
- politieke steun 
- zelf landelijk maa~ 

regelen vragen 

- via deze groep naar 
landelijke pers 

- zelf landelijk akt~ 
gaan voeren 



b. 	oplossingsbetrokkenen in de sfeer van de besluitvor

ming, te weten overheid, werkgevers, stichtingen e.d. 

aan te duiden als de groep, die over de macht en mid

delen beschikt om de oplossing voor het probleem toe 

ta staan, te ontwikkelen en door te voeren; 

c. 	Oplossingsbetrokkenen in de sfeer van de deskundigheid, 

te weten technici, onderzoekers, beleidsspecialisten 

e.d., die nodig zijn om de vertaling van eisen van 

probleembetrokkenen in haalbare beleidsvoorstellen te 

verzorgen. In de meeste gevallen beschikken besluit 

vormers over de hulp van deze groepen. Zij bepalen ook, 

wanneer de hulp van deze groepen naar de probleem-be

trokkenen toe gaat. Het blijkt zeer goed mogelijk te 

zijn voor het projekt zelf deskundige steun te ont

wikkelen en zich gedurende de ontwikkeling van het 

projekt daarvan te verzekeren. 

De 	 weg, afgelegd door de opbouwwerker met groepen van 

probleem-betrokkenen voor de oplossing van het probleem, 

kan op 2 manieren gezien worden: 

-	 het is een proces-weg met groepen mensen, die als 

partij in een spel optreden, waarbij ze in de ont

moeting met andere spelpartijen zichzelf organiseren, 

langzaam maar zeker hun weg vinden en aan het einde 

van het spel een zekere plaats op de spelkaart heb

ben veroverd; 

-	 het is een procesweg van groepen problemen, waarbij 

elke groep problemen een eigen karakter heeft (tech

nisch, juridisch, beleidsmatig-politiek, financiëel). 

De oplossing van die problemen verloopt niet syn

chroon, de koördinatie van oplossingen (wel nood

zakelijk, want de interdependentie van de problemen 

is vrij groot) gaat gebrekkig en de storing vanuit 

de omgeving op dit denkproces is enorm. 

Voor de laatste weg zijn deskundigen nodig, die zich 

in het kader van het projekt en de besluitvormings

groep willen inzetten . 

d. 	oplossingsbetrokkenen in de sfeer van de politieke 

standpuntvorming, te weten leden van politieke par

tijen, leden kamerfrakties (vaste kamerkommissies), 

hoge ambtenaren, e.d. Zeker in het kleine Nederland 
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is het heel goed mogelijk landelijk de politieke 

aandachtsklub te vinden, die voor het projekt poli

tieke steun betekent. Nog afgezien van de steun, die 

het projekt tijdens de rit van een dergelijk kader 

kan ondervinden (politieke invloed op de starpoli

tieke meso-situatie, nieuwe beleidsinzichten, midde

l e n uit landelijke fondsen) is dit kader van groot be

lang voor het vinden van een strukturele oplossing, 

voor de oorzaken, die in de mikro-sitautie het problee m 

tot gevolg hadden. 

Daar een projekt zich beurtelings in fasen bevindt van 

overleg, aktie en onderhandeling (afhankelijk van partij 

en fase van probleemontwikkeling), is het indelen van 

strategieën naar beïnvloedingsproces te beperkt . Wanneer 

we het probleem zelf als uitgangspunt nemen, vinden we 

me er richtlijnen voor de opstelling van het opbouwwerk. 

Me t achterstelling, achterblijving en bedreiging is het 

moge lijk een drietal strategische aanpakken te onderschei

den: (zie blok 2: Strategie en opbouwwerk). 

a. Ontwikkeling: 

Voor samenlevingsverbanden met problemen, die vallen 

onder achterstelling moet de aanpak van de opbouwwer

ker het karakter hebben van ontwikkeling. De groepen 

in de samenleving zelf moeten nog gevormd worden, de 

bewustwording van het probleem op gang gebracht en er 

moeten standpunten over de gewenste oplossingen ont

wikkeld worden. De bij de probleemoplossing betrok

ken groepen hebben een benadering nodig, die hierbij 

aansluit. Het is volstrekt onvoldoende als de groep 

besluitvormers niet verder komt dan passief de nodige 

ruimte vinden om aan de eisen tegemoet te komen. Juist 

omdat de gemeenschap in verloop van tal van jaren ver

waarloosd is . De problemen in de gemeenschap zijn vele 

en staan in een onderling versterkende werking ten op

zichte van elkaar. Diskontinu beleidsbeslissingen zijn 

derhalve bij voorbaat gedoemd te mislukken . De stra

tegie moet er op gericht zijn de beslui t vormers voor 

meerdere jaren over te halen de ontwikkeling van de 

gemeenschap tot een kontinu aandachtspunt te maken. 

Op het eerste gezicht lijkt er niet veel deskundig-
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heid nodig te zijn voor achterstellingssituaties. 

De technische know-how voor de verbeteringen die in 

de gemeenschap moeten worden aangebracht, zal in

derdaad niet van een niveau zijn, dat het in dàt 

projekt opnieuw moet worden uitgedacht. Het aksent 

op de ontwikkeling van de deskundigengroep zal hier 

echter moeten liggen op het vinden van een multi

disciplinair team, dat de interdependentie van de 

problemen gaat onderzoeken en ontwikkelingsplannen 

gaat maken, waarbij de ontwikkeling van afzonder

lijke vraagstukken als huisvesting en woonomgeving, 

huisvestingsbeleid, werkgelegenheidsontwikkeling 

en onderwijs op elkaar worden afgestemd. De bena

dering van de politieke , verder weggelegen rand 

wordt belangrijk voor de verkrijging van middelen 

en aandacht op de langere termijn. 

b. Konfrontatie: 

In situaties, waarin sprake is van achterblijving, 

moet de aanpak van de opbouwwerker gericht zijn op 

konfrontatie. De groepen in de gemeenschap zelf 

moeten gekonfronteerd worden met het probleem en de 

reden van ontstaan. Waarom konfrontatie? In de ge

meenschappen , waarin dit soort problemen spelen, is 

in wezen het kader en de vaardigheid aanwezig, waar

door de achterblijving vermeden had kunnen worden . 

De stemmen in de gemeenschap, die de problematiek 

aan de orde hebben gesteld, zijn gesmoord. De domi

nante groeperingen in de gemeenschap hebben hun be

langen in en buiten de gemeenschap veilig gesteld en 

zetten zich niet meer in voor de ontwikkeling van het 

samenlevingsverband. Ze zitten echter nog wel op een 

plaats in de gemeenschap, waarin ze als leiders 

nieuwe ontwikkelingen kunnen afhouden, goedkeuren of 

stimuleren . Het zou onverstandig zijn, als in de op

bouwwerkaanpak de bijsturing van deze zaken zou ont

breken. Situaties, die nu zijn in te schatten als ken

merkend voor achterblijving kunnen vijf jaar later 

verschoven zijn (door wegtrekken, nieuwe problemen 

etc.) naar achterstelling. Dit groeiproces moet ook 

door de nabij gelegen besluitvormersgroep worden 
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doorgemaakt. Potentiëel hebben zij de macht en de 

kennis, waardoor al veel eerder de problematiek aan

gepakt had kunnen worden. Als beleidsgroep op~reert 

men naar alle waarschijnlijkheid te star, met wei

nig visie en in dienst van de "gevestigde" belang

engroepen . De konfrontaties uit het projekt kunnen 

een vruchtbare heroriëntering voor deze groep worden. 

Dat gaat niet in êên keer en zonder hulp van andere 

groepen. Daar waar een beleidsgroep echter ~l een 

aantal jaren achter de feiten aanloopt, staat de 

nieuwe politieke achterban al een tijdje klaar om 

de stoelen in te nemen. Door de groep deskundigen 

voor de oplossing van het specifieke probleem van 

de situatie te laten uitdenken, wordt het falen van de 

bestaande beleidsgroep nog eens duidelijk aan het 

licht gesteld. De verkenning van het politieke kader 

is bij deze aanpak zeer belangrijk. Vaak gaat het om 

verbeteringsaangelegenheden (huisvesting, onderwijs, 

gezondheidszorg) die op veel meer plaatsen in Neder

land spelen, waarvoor aparte fondsen gekreëerd worden 

en nieuwe wetten in de maak zijn. 

c. aktie: 

In de situaites, waar bedreiging speelt, heeft de op

bouwwerker geen andere keus, dan met snelle akties 

de dreiging ~e voorkomen of met de bevolking maatre

gelen te nemen, waardoor het effekt van de komende 

dreigende ontwikkeling wordt afgezwakt. De beperkte 

tijd, die de opbouwwerker ter beschikking heeft, 

maakt werken aan de ontwikkeling van de gemeenschap 

of voor de gemeenschap belangrijke groepen onmogelijk . 

Via effektieve akties moeten de partijen die voor de 

schadelijke nieuwe ontwikkelingen verantwoordelijk 

zijn onder druk worden gezet. 

De initiatiefgroep moet goed georganiseerd zijn en 

via handtekeningen, hearings e.d. een achterban heb

ben opgebouwd, waar zij aan kunnen refereren . De 

groep besluitvormers moet ontmaskerd wordeniwaarom 

willen zij de nieuwe ontwikkelingen, hoe worden zij 

er beter van, welke sociale verantwoordelijkheden 

worden door de groep met voeten getreden wanneer de 
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ontwikkeling toch verder gaat. De deskundigen moe

ten in snel tempo aan het werk om het nadelige ef

fekt van de nieuwe ontwikkelingen te analyseren 

(geluidsoverlast, waterverontreiniging, verkeerson

veiligheid, werkeloosheid e.d.). De juridische 

ogelijkheden om verandering tegen te houden, moeten 

snel verkend worden. De voortgang bij de tegenpar

tij moet in de gaten gehouden worden. Een verder 

weg gelegen politiek aandachtskader moet gevonden 

worden om vanuit andere punten invloed uit te oef

nen. De laatste jaren is veel gepubliceerd over de 

techniek van het aktievoeren. Vaak aan de hand van 

verslagen van gevoerde akties. Door het te snel grij

pen naar d~t middel en het weinig degelijk hanteren 

ervan, is de kans op het ontstaan van een soort ak

tiemoeheid, zowel bij bevolkingsgroepen als bij be

sluitvormers e~groot. De beleidsmensen weten inmid

dels vrij goed hoe ze er mee om moeten gaan . Bij de 

faktoren, die de machtspositie van een partij bepa

len, speelt de tijdsfaktor een belangrijke rol . 

Beleidsgroepen denken in jaren en een slecht geor

ganiseerde aktiegroep ligt in een aantal maanden op 

apegapen. Uitstellen, rekken van termijnen waarin 

antwoord op vragen moet worden gegeven, aanspannen 

van juridische procedures en het sturen van de po

litieke aandacht op andere vraagstukken, zijn effek
~ 

tieve beleidstechnieken om de machtspositie te be

houden. 

Van te voren valt niet te zeggen, hoe er geopereerd 

moet worden. De aard van de tegenpartij bepaalt de 

aanpak. Zijn ze bestand tegen politieke druk? Zijn 

ze zelf al met alternatieven bezig? Gaan ze tot de 

aanval over door een schisma in de achterban aan te 

brengen? Verwarren ze de issue door allerlei toe

komstbeelden op te hangen, die niets meer met het 

probleem te maken hebben? Zijn er politieke kracht

patsers bezig, die alleen om gaan wanneer ze in de 

vorm van hun persoon aangevallen worden? Invoelen, 

een schatting maken van de te verwachten effekten 

en weer een nieuwe aktiviteit ondernemen. De pro

bleemoplossers in de sfeer van de politieke stand
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puntvorming zijn bij deze aanpak broodnodig. Door 

de tijdsdruk, waaronder het aktie-systeem (initia

tiefgroep, achterban en opbouwwerker) moet werken, 

is politieke steun van regionale en landelijke groe

pen hard nodig. 

Publiciteit van kranten, radio en televisie moet 

nauwkeurig gepland worden. Het wijzigen van de be

leidsbeslissing is een kwestie van snel toenemende 

druk, die vanuit allerlei fronten op de partij wordt 

uitgeoefend. Hoe eerder andere partijen dan het ak

tie-systeem daarmee beginnen, des te beter. 

1.5. 2. Planvaststelling. 

Is de aanpak in globale zin door de opbouwwerker 

vastgesteld, dan kan het projektplan worden ingevuld. 

In het plan wordt het doel vertaald tot projekttaken 

voor de vijf groepen: de groep probleem-betrokkenen, 

de drie groepen betrokkenen bij de oplossing via 

besluitvorming, deskundigheid en politieke stand

puntvorming, alsmede door de instelling (team van 

opbouwwerkers, bestuur en sponsors). De projekttaken 

bevatten de voornaamste werkzaamheden, die ten dien

ste van het projektdoel moeten worden verricht. Bij 

invulling van de projekttaken wordt een eerste schat

ting gemaakt van de tijd, die het zal kosten voordat 

de taak gereed zal zijn. De totale tijd voor het ge

hele projekt valt hier uit af te leiden. 

De opbouwwerker schrijft hierna zijn werkplan voor 

het eerste half jaar van het projekt. De instelling 

neemt een beslissing over het projekt en gaat voor 

de middelen zorgen, die voor de afwikkeling van ta

ken nodig blijken te zijn. Elk half jaar werkt de 

opbouwwerker een nieuw werkplan uit. Door het optre

den van onvoorziene nieuwe ontwikkelingen zal het 

nodig zijn, dat hij een evaluatie van de voorliggen

de periode aan het nieuwe werkplan vooraf zal laten 

gaan. 

1.6. Voor tgang van het Projekt. 

He t verloop van een aktie voor wijkverbetering, zie blok 3 
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geeft een indruk hoe een projekt kan verlopen. Mooi gaat 

het praktisch nooit. Er zullen altijd onverwachte dingen 

gebeuren, waardoor niemand "het meer ziet zitten", of die 

het werk een enorme steun geven. Konflikten zijn niet te 

vermijden en moeten ook niet vermeden worden. Als de tijd 

rijp is voor een botsing, dan kan die maar beter plaats 

vinden. Waar het precies beginnen is, weet niemand meer, 

maar het wordt iedereen die aan het projekt meewerkt lang

zamerhand duidelijk, dat een partij uit de boot gaat vallen . 

De sfeer tijdens vergaderingen wordt slechter, afspraken 

worden niet nagekomen, onderhandelen met elkaar wordt rond

uit slopend, en langzaam maar zeker komt het punt dichter

bij, waarop er of een openlijk konflikt komt, of de partij 

echt uit de boot gaat vallen en zich gaat terugtrekken. 

Konflikten werken verruimend op het gezichtsveld van alle 

partijen. Je zou kunnen zeggen, dat groepen zonder konflik

ten nauwelijk naar een verbreding van het aandachtsveld 

kunnen groeien (12.). De konflikten werken als een schok, 

waardoor de grenzen wijder worden, men meer inzicht krijgt 

in mogelijkheden van de ander en realistischer handelen is 

het gevolg. 

Schoksgewijze groei 
aandachtsveld door kon
flikten via konflikt 
(K.) 1, 2, 3 . 

Konflikten tussen initiatiefgroep en achterban zullen in de 

meeste gevallen leiden tot een andere samenstelling van de 

initiatiefgroep. De doelen zullen bijgestuurd worden en de 

achterban is door het in de grote vergadering uitgevochten 

konflikt sterker op het projekt betrokken geraakt. 

De opbouwwerker zal in de meeste gevallen geen konflikt

partij zijn. Het is wel te verwachten, dat hij bij tijd en 

wijle de frustraties op zijn nek krijgt. Als hij een partij 

is geworden in een diepgaand meningsverschil over het pro

jekt met de betrokkenen, kan hij maar beter naar huis gaan. 

Konflikten met de partijen, betrokken bij de besluitvorming 

over de middelen, die ter beschikking komen voor de oplossing 

van het probleem, zijn onvermijdelijk. Alleen al het ver

schil in sfeer, waarin een wijkkomitee werkt en een beleids-
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Blok 3. AKTIE VOOR WIJKVERBETERING. 

FASE BUURTKOMITEE ACHTERBAN BELEID 	 AKTIVITEITEN 

1. 	Aktivering - op zoek naar - informeren - moet gaan mee - eerste akties in de buurt 
representatie over buurt werken 
ve status - buurtgevoel - geeft informa 

- op zoek naar kweken via tie over ei  - sociale analyse en inventari 
informatie pers, feest gen plannen satie problemen 
over buurt etc. 
(hulp opbouw

werke r en des 
kundigen 

2. Opzet eisen- . representatiefl  gezamenlijke - onderhandeling - plannen voor woningverbeteringN pakket wijk voor bewoners vergadering met buurtkom - plannen voor woonomgevingUl verbetering - koördineren met buurtkom mitee over - voorstellen verbetering onder
van plannen mitee plannen wijs, gezondheidszorg 

- stimuleren - fondsverstrek - onderhandelen binnen de wijk 
eerste verbe king voor Ie gaat van start (huurders, huis
teringen akties eigenaren, middenstand - wijk

- suksesjes ver tegenstellingen 
kopen 

3. 	Uitvoering - koördineren f- ook zelf aan - samenwerken - plannen worden u i tgevoerd 
uitvoering het werk van buurt met - wensen van wijkbewoners zijn 

-	 stimuleren ei~ ouderpartici  diensten van tarug te vinden in de uitvoe
gen werkzaam patie onder gemeente ring 
heden (goed wijs - beleidsgroep 
kope timmerza-' 
ken in de buur 
wijkfeest 



dienst, is goed voor huizenhoge irritati~s bij beide par

tijen. Het beleid moet meegroeien, dus een konflikt, een 

verzoening en opnieuw proberen is aanzienlijk beter, dan 

het geïsoleerd raken van groepen . De beleidsgroep gaat 

dan tegenspelletjes bedenken. De dynamiek van de gepla~de 

stabiliteit komt op gang (Warren 13). 

Wanneer de werker in konflikt komt met de instelling, komt 

de voortgang van het projekt in gevaar. Als de werker enigs

zins zorgvuldig gewerkt heeft, is de kans op konflikt klein. 

Immers, de instelling weet vanaf het begin, waar ze mee be

zig is. Wanneer het onderweg toch gebeurt, dan is het goed 

de aard van de konflikten intern eerst eens goed te bestu

deren. Waar liggen de irritaties? Wat voor vertekende beeld 

vorming ligt er bij beide partijen? Zit de werker eigen on

vermogen af te reageren op de instelling? Hoe lang doet hij 

dat al? Is het instellingsbestuur wel bereid projektwerk 

te doen, maar bang voor de politieke implikaties? Is het 

bijpraten van de sponsors verwaarloosd? 

Een konflikt brengt deze zaken aan het licht. De instelling 

en de werker kunnen er wel bij varen, als het eens goed wordt 

uitgepraat en er worden verbeteringen in het werk aangebracht. 

Veel van de konflikten tussen werkers en besturen koncen

treren zich op oneigenlijke zaken als visies, doelstellingen, 

persoonlijk gedrag e.d. Er is sprake van schijnkonflikten, 

die de lethargie van instelling en werkers moeten verbergen. 

1 . 7. Projekt generalisatie. 

Het belangrijkste effekt van een opbouwprojekt (op de pro

bleemoplossing na) moet de beïnvloeding zijn van de politieke 

standpuntvorming. De problematiek speelt in veel meer mikro

situaties, die niet allemaal van opbouwwerkprojekten kunnen 

worden voorzien. Het doorspelen van de aard van het probleem 

en de mogelijke oplossing naar de landelijke politieke kaders 

is van groot belang (zie blok 4, Van Projekt naar Systeemver

andering) . De meso-beleidslaag, die eerst werd overvallen 

door vragen uit de mikro-situatie waar ze geen antwoord op 

had, krijgt via de landelijke beleidsontwikkeling de nodige 

middelen om op eigen in~tiatief in meer mikro-situaties de 

problematiek aan te pakken. 

Een geslaagd opbouwwerkprojekt zal bij de betrokken bevol
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Blok 4 . 

NIVEAU 

kingsgroepen nieuwe intitiatieven oproepen . De invulling 

van de aangebrachte verbetering wordt pasklaar gemaakt 

en op een de samenleving eigen manier verzierd. Verenigingen 

ontstaan, speciale kleine voorzieningen blijken nog nodig, 

men probeert zwakke groepen verder te helpen . 

Voor de instelling is het effekt al merkbaar voordat het 

projekt behoorlijk is afgelopen. Door de publiciteit rond 

het projekt zijn vele andere groepen in het werkgebied in 

beweging gekomen en verzochten de instelling hen te helpen. 

De instelling heeft het moeilijk zijn werkers te beschermen 

~n niet overal tegelijk te laten optreden . Het probleem van 

de klusjesman is terug. Binnen de instelling is veel kennis 

vergaard over de technische kanten ~an de probleemoplossing. 

De meso-beleidslaag zoekt de instelling op om hiervan ge

bruik te maken en de instellingssteun te krijgen bij het be

spelen van mikro-situaties. Vele instellingen krijgen na 

een aantal geslaagde projekten voor het eerst na jaren steun 

uit de meso-Iaag voor hun werk. Als dat inhoudt, dat men in

derdaad gevoeliger wordt voor de problemen van de eerste 

lijn, is het klimaat om problemen in het werkgebied aan te 

pakken , aanzienlijk verbeterd. 

VAN PROJEKT NAAR SYSTEEMVERANDERING . 

SOCIALE BEWEGING BELEIDSINNOVATIE ONSOLIDATIE 

Mikro 
(plaatse
lijke situ
aties) 

- start opbouwwerk
projekt 
onflikt met meso 

1) leid 

- veranderingsvoor
stellen vanuit 
meso-niveau 

aanbrengen ver
anderi gen 

Meso 
(beleid in 
de regio, 
stad) 

Makro 
(landelijke 
overheid, 
politieke 
organen) • 

) ) 

ieve opstel-
ling eid 

- bundelin aktie
groepen 

- landelijke ak 'es 
begin politieke 
standpuntvorming 

= veranderingsweg. 
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vertaling nieuwe 
beleidsuitgangs
punten 

- wetgevende 
financiële 

ngen 

wikkeling 
ensten belast 

et uitvoering 

instrukties 
voor uitvoering 
wet, verkrij
ging gelden. 



Opmerkingen: 

1. 	 Het gestarte opbouwwerkprojekt in de mikro-situatie wil 

een probleem oplossen, waar het beleid in de meso-laag 

meestal onvoldoende middelen voor heeft. De laag, niet 

gewend aan het nemen van nieuwe intitiatieven, stelt zich 

defensief op. Aangenomen mag worden, dat de problematiek 

in meer mikro-situaties voelbaar is. Vanuit verschillende 

akties vormt zich een patroon van standpuntvorming, lan

delijke aandachtsontwikkeling voor het probleem en poli 

1 	 tieke beïnvloeding, dat op een sociale beweging lijkt. 

2. 	De politieke standpuntvorming komt op gang en de landeI 	 I 
I 	 lijke overheid start met wetgevende arbeid, welke het 

I 	 wegnemen van de problematiek beoogt. Het maatschappelijk 
I 

systeem wordt geacht anders te gaan funktioneren. De aan

genomen wet wordt voorzien van beleidsinstrukties, wel

ke het opereren van de wet op lager niveau regelen. 

3 . 	 De meso-laag wordt gekonfronteerd met de nieuwe wet met 

instrukties. De verkenning naar de mikro-situaties komt 

op gang. De meso-laag maakt van de wet gebruik haar dien

sten de middelen te verschaffen, die voor de uitvoering 

van de verbetering in de mikro-situatie nodig zijn. 

. I 


I 
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2. Leermateriaal. 
2.1. Het maken van een sociale kaart 

1. DE START VAN EEN PROJEKT: TOEVAL OF WELOVERWOGEN BESLUIT? 

Het begin van een opbouwwerkprojekt blijkt in de praktijk 

niet samen te vallen met het moment, waarop de opbouwwerker 

ten tonele verschijnt . In de meeste gevallen is er heel wat 

aan vooraf gegaan. Een onderzoekje van een provinciaal funk

tionaris, een aktie van bewoners waar een wethouder is inge

doken, een bestuur van een buurt- of clubhuis, dat zich al 

jarenlang bezighield met het probleem maar eigenlijk niet 

goed tot daden kon komen. De komst van de opbouwwerker is 

het resultaat van een geslaagde subsidie-aanvraag of geho

noreerd verzoek aan een opbouwinstelliQ~ om hulp. Ook al 

ontbreekt de voorbereiding vanuit de bevolking, de start 

van een projekt moet in alle gevallen zijn: een analyse 

van het samenlevingsverband, waarin zich de problemen voor

doen. Na deze analyse stelt de opbouwwerker de voornaamste 

probleemvelden vast en bespreekt deze met de betrokkenen. 

Eerst daarna volgt de eerste werkstap: beschrijving van het 

projekt, opstellen van het projektplan en aanvaarding van 

het projekt in het beleid van de instelling, waar de op

bouwwerker werkzaam is. De analyse van het samenlevingsver

band, de vaststelling van de probleemvelden. Projektvast

stelling houdt in, dat de opbouwwerker een sociale kaart 

gaat maken. Zonder een sociale kaart, die inzicht verschaft 

in de achtergronden van de verschillende probleemvelden, 

blijft een keuze voor een opbouwprojekt een slag in de lucht, 

toevallige faktoren bepalen het besluit . Een weloverwogen 

keuze , waarbij de opbouwwerker en de instelling de projekt

keus kunnen verantwoorden, houdt in de meeste gevallen in, 

dat de kans voor het onderweg stoppen met het projekt van

wegen onoverkomelijke moeilijkheden, aanzienlijk kleiner is. 

Twee oorzaken zijn te noemen: door een zorgvuldige analyse 

wordt de vertekening weggenomen, die de probleemdefiniëring 

door een groep geëngageerde mensen nu eenmaal heeft en het 

zicht op de afwikkeling wordt realistischer wanneer men door 

een behoorlijke bestudering van de groei van het probleem 

als men bij de bestudering ervaart hoe komplex, de ontwikkeling 

in de gemeenschap is geweest , die het probleem ging inhouden. 
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2. WERKWIJZE. 

-

De sociale kaart komt tot stand via een globale inventari

satie van gegevens over de physieke- en sociale ruimte, het 

kennisnemen van het gevoel van waardering van de bevolking 

en het vaststellen van probleernkarakter en projekt. 

De kaart omvat 4 stappen (zie schema): 

2.1 . Feitelijke gegevens over leefvelden van het samenle

vingsverband. 

-

De opbouwwerker verzamelt systematisch materiaal over 

physieke ruimte, waarin het samenlevingsverband leeft 

(wegen, verkeer, bodemgesteldheid, verbindingen met 

aangrenzende kernen etc.), alsmede de sociale ruimte 

die is ontstaan (bestuurlijk, sociaal-ekonomisch, 

onderwijs en ontwikkeling etc.). 

Rapporten, ambtenaren van gemeentehuis, inspekties e.d. 

moeten hem aan dit materiaal helpen. In de meeste ge

vallen is het onvoldoende gegevens te krijgen over de 

huidige stand van zaken op dat specifieke aspekt van 

de gemeenschap (b.v . bevolkingssamenstelling). Juist 

de stand van de afgelopen jaren en de te verwachten 

ontwikkeling maakt duidelijk waar de problemen liggen. 

Van groot belang blijft het, op elk terrein te weten 

te komen of er specifieke plannen zijn van beleidsin

stanties, industrie, handel etc. 

Schema Werkwijze Sociale kaart . 

s tati~t~i~e~k~e~n~-----------------~ 
onde n ;) ~ken fei tel.i jke subjektieve 

beleving be
volkings-

- enkele 
arbp]<! :i ,'ureau- gegevens 
S('1 l '.' f a :1 ie over gemeen-

:, " '~, l...-_----:;s;.;c;:;,;h;.;.;;;a~ ___ ~ _._ ._-' 
~ , 
.ge rek met probl m-I 
\ , 

...... betrokkenen ,," -- --- .. ---
vaststelling 
probleemvelden 

- hearing 
- groepsge-
- sprekken 

Indeling naar aard en 
veranderbaarhe~ 
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Over 7 aspekten van het samenlevingsverband verzamelt de op

bouwwerker gegevens: 

1. 	Geografische kenmerken. 

a. 	het landschap (vergelijk landschapsveranderingen over 

laatste 40 jaar); 

b. 	 de bodemgesteldheid (delfstoffen?); 

c. 	de waterhuishouding (lozing industrieën, hoogte grond

waterstand); 

d. 	het milieubeheer; 

e. 	ligging (geografische barrières als rivieren, spoorlijnen, 

drukke wegen e.d.); 

f . 	 verbindingen met de buitenwereld (wegen, openbaar vervoer, 

per gezin aanwezige vervoermiddelen, aanwezigheid verkeers

plannen); 

g. 	 grenzen (bestuurlijk); 

h. 	 plannen voor de toekomst. In welk stadium zijn deze plan

nen? 

2. 	Woonsituatie . 

a. 	eigen woonbezit; 

b. 	 huurwoningen, huren; 

c . 	 ouderdom en kwaliteit van de woningen; 

d. 	dichtheid van de bebouwing; 

e. 	situering woningen, buurten en wijken; 

f. 	speelgelegenheid e.d.; 

g. 	 geregistreerde woningbehoefte; 

h . 	 verhuisbereidheid (indikatie voor de gebondenheid aan de 

wijk, buurt of streek); 

i. 	bouw- , sanerings- of afbraakplannen. In welk stadium zijn 

deze plannen? 

3. 	Voorzieningen en akkomodaties voor: 

a. 	gezondheidszorg (aanbod, gebruik, nieuwe voorzieningen); 

b. 	sociale zorg (gezinsverzorging, bejaardenhulp, maatschap

pelijk werk e.d., aard van samenwerking onderling); 

c. 	binnen- en buitensport (akkomodatie-aanbod en -gebruik); 

d. 	vergaderingen, uitvoeringen; 

e. 	het uitgaansleven; 

f. 	overige rekreatie (koppelen aan gegevens over rekreatie

gewoonten) ; 

g. 	het winkelen (gegevens over het koopgedrag); 

h . 	 plannen voor nieuwe voorzieningen. In welk stadium zijn 

deze plannen? 
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4. Bevolkingssamenstelling: 

a. leeftijdsopbouw (evenredig naar geslacht); 

b. geboorte- en sterftecijfer; 

c. herkomst (oorspronkelijke bevolking, nieuw ingekomenen, 

buitenlandse werknemers); 

d. migratiepatroon; 

e. migratiesaldo; 

f. totale bevolkingsgroei/daling; 

g. kerkelijke indeling; 

h. politieke verhoudingen, verkiezingsuitslagen; 

i. prognoses inzake de toekomstige bevolkingssamenstelling. 

5. Sociaal-ekonomische gegevens over: 

a. beroepenstruktuur; 

b. plaats van werken (woon-, werk- en zwerfforensen); 

c. vraag naar arbeidskrachten/werkeloosheidscijfers; 

d. inkomensverdeling; 

e. vermogensverdeling (analyse herkomst bovenlaag) ; 

f. a~nvullende informatie over bijvoorbeeld de agrarische 

situatie, het toerisme e.d.; 

g. verwachtingen ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling . 

In welk stadium zijn eerstvolgende plannen? 

6. Vorming en ontwikkeling. 

a. kindercrèches , peuterspeelzalen; 

b. kleuter- en basisscholen (geografische ligging, levensbe

schouwlijke kleur, leerlingenaantal, deelname ve~volgon

derwijs, gebruikte methoden, kwaliteit materialen, gym

zalen e. d . ) ; 

c. scholen voor vervolgonderwijs (ook in andere plaatsen); 

d. instituten voor vormingswerk werkende jongeren (aantal 

gebruikers, partiëel leerplichtigen, aanbod van program

ma's); 

e. muziekscholen, kreativiteitsontwikkeling, club- en buurt-

huizen; 

f. onderwijsniveau bevolking; 

g. onderwijsresultaten (toets- of examenresultaten enz . ); 

h. verloop onderwijskrachten; 

i. toekomstplannen. In welk stadium zijn deze plannen? 

7 . Interaktiepatronen (waarbij het nood- ~'~ ~~Jk c C' ~ de ont
staansgeschiedenis daarvan te weten) 
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a. verenigingsleven, 

sociaal kultureel werk; 

b. kerkelijk leven; 

c. vakorganisaties e.d.; 

d. ekonomische sleutelfiguren, 

belangengroepen; 

e. politieke organisaties; 

f. bestuurskolleges van gemeenten, 

gewesten, waterschappen, pro

vincies; 

g. adviesraden, -kolleges e.d. 

h. informele (lokale) leiders; 

voorzover van toepassing: 

· aktiviteiten 

· participatiegraad 

taken 

· verantwoordelijkheden 

eventueel via namenrooster 

en kommunikatielijnen: 

informatieknooppunten 

machtsposities 

i. (indien "objektieve" onderzoekgegevens beschikbaar zijn) 

gangbare normen, waarden, gedragspatronen. 

2 . 2 . Subjektieve beleving bevolkingsgroepen. 

De verzameling van feitelijke gegevens is in de meeste ge

vallen niet tot het einde uit te voeren. Er bestaat b.v . in 

de meeste werkgebieden geen goed overzicht over het forensen

verkeer. Om de aard van het openbaar vervoer te kunnen beoor

delen, is een inzicht in het aantal potentiële gebruikers 

noodzaak. Feitelijk lukt het de opbouwwerker niet met eigen 

middelen deze zaak helder te krijgen. Gesprekken met groe

pen mensen uit het gebied kunnen hem echter wel informatie 

geven op zoln punt. 

De belangrijkste extra-informatie, die de opbouwwerker in 

het kontakt met bevolkingsgroepen kan verkrijgen, is de be

leving van het bestaande in het leven van alle dag. Is men 

zich bewust van een eventueel probleem? Ergert men zich blauw, 

of is men overdreven agressief? Pas in het gesprek wordt dui

delijk welke het probleemkarakter is . Via vragen komt de op

bouwwerker achter de ontstaanswijze van het probleem . 

De belangrijkste maatstaf voor het probleemkarakter schuilt 

waarschijnlijk in het bezien van de konsekwenties van het on

opgelost blijven van het probleem voor het samenlevingsver

band zelf op kortere of langere termijn. In welk opzicht 

wordt schade berokkend aan de andere leefaspekten van de ge

meenschap? Welke ontwikkelingen worden afgeremd of verhinderd, 

waardoor de achterstand alleen maar groter wordt. 
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2.3. Vaststelling probleemvelden naar ontstaanswijze en verander

baarheid. 

Zijn de probleemvelden geïnventariseerd, dan is het nodig 

ze nog eens nader te bezien , voordat besloten wordt om met 

opbouwwerk te beginnen. Wijze van ontstaan en veranderbaar

heid moeten onder de loupe genomen worden, om een besluit 

over al of geen opbouwwerk te nemen (zie "Strategie en op

bouwwerk" par.) 

a. Het tekort van het samenlevingsverband. 

Ingedeeld naar ontstaanswijze. 

1. achterblijving. Blijft in het samenlevingsverband een 

bepaald woon- en leefaspekt beneden peil, dat normaal 

in Nederland wordt bereikt? Een antwoord geven op deze 

vraag betekent, dat een zorgvuldige analyse moet ein

digen in een vergelijking met wat voor dat aspekt 

gangbaar is in de omgeving, c.q. elders in Nederland. 

Er zijn tal van voorbeelden te geven, waarbij bij een 

analyse in deze zin andere zaken binnen de gezichts

kring van het opbouwwerk zouden komen, dan vaak tot 

nu toe het geval is. Als voorbeeld: een analyse van 

de beschikbare onderwijsvoorzieningen levert op het 

oog een redelijk beeld op, gegeven het aantal beschik

bare leerlingen is het aanbod van scholen juist. Een 

analyse van het niveau van de scholen v.w.b. gebruik

te leermiddelen, ouderparticipatie, plaats van de 

school in de verdere samenleving, opleidingsroute 

van de leerlingen enz. kan een totaal ander beeld op

leveren. Een voorziening kan nominaal wel aanwezig zijn, 

maar kwalitatief niet tot ontwikkeling zijn gekomen. 

2. achterstelling. Is er sprake van een samenlevingsver

band of bepaalde delen daarvan, die, ook al is er spra

ke van een redel~jk aanbiedingspeil van voorzieningen 

voor het woon- en leefmilieu niet in staat blijkt te 

zijn daarvan gebruik te maken. Vaak is het bij deze 

gemeenschappen en groepen een geval van achterstelling 

vanuit een herkenbare zaak, b.v . ethnische minderheid, 

geografisch isolement, sociaal onaantrekkelijke leef

tijdskategorie, ekonomisch onaantrekkelijke beroeps

groep . De moeilijkheid bij deze bevolkingsgroepen is 

is, dat de achterstelling zichtbaar wordt binnen de 
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groep door het langzaam maar zeker zich gaan gedragen 

vanuit de houding waarin men de achterstelling niet 

meer als zodanig beleeft , maar zich erbij aanpast. 

De z.g. O.B.S.-projekten (Opbouwwerk Bijzondere Si

tuaties) worden meestal opgericht voor dit type pro

bleem . Een kenmerk van dit soort problemen is het ach

terblijven qua voorzieningenpeil op meerdere woon- en 

leefaspekten, zodat de achterstand en het probleemka

rakter van de betr. samenleving alleen maar groter 

wordt . Het ontbreken van een gemeenschapsstruktuur, 

die vanuit een kontinue aandachtshouding zorgt voor 

een ontwikkeling van de gemeenschap, is tevens meestal 

één van de kenmerken. 

3 . bedreiging. Ten gevolge van een snelle, dominante ont

wikkeling van bovenaf , komt het samenlevingsverband 

of een leefaspekt daarvan plotseling in de knel. Het 

wegvallen van de voornaamste plaatselijke werkgelegen

heid door sluiting van een fabriek , de aanleg van een 

rijksweg, waardoor een dorp in twee delen wordt opge

splitst, sanering via afbraak, waardoor een wijk geheel 

of gedeeltelijk wordt vernietigd. 

Het zijn allemaal voorbeelden van bedreiging, die ge

analyseerd moet,en worden door de opbouwwerker, op aard 

van de dominante ontwikkeling, mogelijke tegenakties, 

reakties van de betrokken bevolkingsgroepen etc. 

De analyse van de problemen betekent, dat tegelijkertijd 

meestal zoveel informatie binnenkomt, dat mocht besloten 

worden tot opbouwwerk de doelomschrijving van het projekt 

vrij gemakkelijk wordt en in konkrete bewoordingen kan 

geschieden. 

b. veranderbaarheid. De analyse van de sociale situatie 

moet tevens aandacht schenken aan de vragen , die vanuit 

de professie gesteld moeten worden, zodat een antwoord 

kan worden gegeven op de vraag of men als opbouwwerker 

van start moet gaan. Is er een herkenbare groepering in 

het betr. samenlevingsverband, die probleembewust is? 

Is die bereid om hulp te ontvangen? Wordt het probleem 

veroorzaakt door een dominante ontwikkeling, die wordt 

beheerst door een machtsgroepering die ook in de samen

leving zelf een sterke positie inneemt? Zijn er gebeurte-
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nissen in de gemeenschap geweest met een sterk trauma


karakter, waardoor de inzet om sociale problemen op te 


lossen voorlopig ontbreekt? 


Een antwoord op deze vragen maakt een oordeel mogelijk 


over de toe te passen strategie, invalshoeken waarvan 


gebruik gemaakt kan worden, de middelen waarover de op


bouwwerker moet beschikken voor het werk . 


2.4. 	Projektkeus. 

Zijn de specifieke problemen gevonden en is de aard van het 
~ 

te volgen opbouwwerk verkend , dan kan de projekt-~ plaats

vinden. In twee fasen moeten deze worden afgewikkeld: 

a. 	 in een gesprek met de groep probl~embetrokkenen. Zij droe

gen de informatie aan en werden geïnformeerd . Zij zullen 

straks de oplossing samen moeten gaan zoeken. 

b. 	 in het beleidsontwikkelingsproces van de instelling om 

de benodigde middelen en steun voor het werk te vinden. 
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2.2. Kunst - en handgrepen voor aktiewerk 

Inleiding. 

Aktie voeren komt op erg veel verschillende manieren voor. De 

politieke wereld zit er vol mee , in grote organisaties wordt 

de ene coup na de andere voorbereid en gepleegd, de steden 

hebben geëngageerde groepen tegen het afbraakproces; ons land 

kent gelukkig een aantal groepen tlie aan het werk zijn voor 

landen uit de derde wereld en aparte sektoren kennen zo hun 

aktiegroepen voor de verbetering van de werkkondities als 

geestelijke gezondheidszorg, jonge balie. 

Als je naar dat aktiewerk kijkt vanuit een "technische" hoek, 

zo van hoe doen ze dat nou, hebben ze hier wel aan gedacht, 

waarom vergaten ze dit of dat moment, dan doe je het werk naar 

mijn gevoel onrecht. Aktiewerk kan n.l. alleen maar lukken met 

een sterke emotionele betrokkenheid van de groepen. Die betrokken

heid is al aanwezig bij het begin, een verontwaardiging over de 

slechte situatie waartegen men zich verzet of wat algemener: een 

verontwaardiging tegen het onrecht dat we in Nederland of in deze 

wereld laten bestaan zodat bepaalde groepen mensen kunnen genie

ten van bepaalde privileges. Zonder die betrokkenheid zou er niet 

veel aktie gevoerd worden, want tijdens de aktie is het niet al

tijd even leuk: de suksessen blijven uit, er is nooit geld, de 

deelname van de achterban is onberekenbaar, de vijand is vaak on

zichtbaar en deze en andere frustraties maken het leven in de 

kleine aktiegroep niet altijd even gemakkelijk. Het op de proef 

stellen van de relaties in deze groep stellen de vastberadenheid 

van elke persoon om door de te gaan, aan de orde. 

Een aantal opmerkingen maken over de gang van zaken bij het aktie

werk kan dus niet anders dan erg betrekkelijk zijn. Het zijn 

schuchtere pogingen tot verduidelijking, anders niets. Als ze niet 

verduidelijken, dan zijn ze niet goed. 

Nogmaals: deze opmerkingen zijn sterk technisch van aard. Je gaat 

er vanuit, dat aktiewerk een kwestie is van een doel bereiken, 

waarbij de middelen worden gegroepeerd in een zeker tijdsbestek. 

Het aspekt maatschappijvisiejbetrokkenheid krijgt hier niet veel 

aandacht. 
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A. Op zoek naar het aktle-doel. 

Laten we aannemen, dat de start ligt bij een aantal personen, 

die zeggen: "Nou is het genoeg , we nemen het niet langer, we 

gaan iets doen". Als dat de verpesting is van het milieu door 

stank, rook, verkeer en slecht water, dan heb je wel een alge

meen doel . maar nog geen aktie-doel, dat zo konkreet is dat 

je ernaar kunt gaan streven het te bereiken. De groep moet 

eerst een lnventarisatie van feiten plegen, daarna een analyse 

van die felten en dan heeft men een probleemstelling of aktie

doel. 

Een inventarisatie van feiten houdt in, dat zo exact moge-

lijk feiten worden verzameld over de konkrete aantasting van 

het milleu . Wat betekent de rook-ontwikkeling, hoe gevaarlijk 

is die voor ouderen en kinderen, door wie wordt hij veroor

zaakt, hoeveel fabrieken gaan er nog bijkomen, zodat ook de 

verpesting-prognose kan worden gemaakt. Als je dit inzicht 

wil krijgen, dan zit je vaak al in een sterk afhankelijke 

positie van deskundigen. Mensen, die over het algemeen hun 

kennis ter beschikking stellen van de tegenpartij. Dat verandert 

tegenwoordig snel. Rotterdam heeft laten zien, dat de deskun

digen van de bedrijven direkt/indirekt meegewerkt hebben met 

de groepen, zodat deze de goede feiten kregen. Kun je geen 

deskundigen op vrijwill~gersbasis krijgen, probeer dan 910-

b~al aan tQ ge'~~, wat verder door deskund1gQ~ op ,rrijwilligers

bàsis krijgen, probeer dan globaal aan te geven, wat verder 

door deskundigen zou moeten worden onderzocht. Neem het op in 

de aktie en probeer landelijke organisaties als T.N.O., Uni

versiteiten e.d. te interesseren dat voor jou te doen. 

Dat is de objektieve verzameling van feiten. Er bestaat ook 

een subjektieve, n.l. hoe beleven de bewoners de problemen. 

In de inventarisatie-fase zijn gesprekken met bewoners van 

groot belang om een indruk te krijgen, hoe zij er tegenover 

staan. Dit wordt een eerste schatting van de steun, die je 

kunt krijgen van een achterban. 

De analyse van je feitenmateriaal moet erop gericht zijn, dat 

je een aktie-doel kunt vaststellen , waaraan je inderdaad kunt 

gaan werken en waarbij de achterban redelijkerwijs kan worden 

ingeschakeld. Als ik uit een hoeveelheid feiten konkludeer, 
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dat de maatschappij rot is en d at ik een nieuwe maatschappij 

struktuur wil hebben, dan trek ik wellich t een juiste konk l u

sie, maar heb ik geen aktie-doel, waa rmee ik konkre et i e t s 

kan gaan doen. Van belang is aktie-doelen t e gaan ste lle n, 

waarop je je konkreet kunt gaan richten en waarvan enigs

zins geldt: 

- dat ze aansluiten bij de beleving van de achterban; 
Als de achterban zich verzet tegen de r ooko ntwikke ling d an 
verzet ze zich niet tegen de fab riek. Niet zozeer de fab rieks
sluiting is gewenst, maar wel het ophouden van de s t a n k. 

- dat t egen het aktie-doel een duide l ij k e te genpartij gaat 
ontstaan; 
Eén bepaalde ondernemer of overheid is beter dan een onzicht
bare, algemene vijand. 

B. Het i n formeren. 

Als de aktiegroep genoeg weet, dan moet ze overgaan t ot i nfor

meren van achterb an, buitenwacht en tege nstander. De i nforma

tie moet bevatten de feiten zo objek tie f mogeli jk g epresenteerd , 

d e oorzakpn v a n het ontstane probleem en de op los sing , d . w. z . 

aangegeven moet worden wie de schuldige i s en hoe er gewerk t 

moet worden doo r de schuldige(n ) om u i t de ontstane t r oep te 

komen. J e informatie moet dus "hard" zijn, in de d isk uss i es 

d ie volgen , mo e t j e aan feiten kunnen vas thoud e n , waartegen 

men niets kan inbrengen. Naarmate je i n formatie harder is, 

kan men n i e t zeggen, "och, het valt wel mee "."Ik merk e r 

nooit wat van" enz. 

De manier wa arop je informatie verspreid wordt, i s e r g a f 

hankelijk v an de a ard van je probleem. Als dat p r obleem sterk 

aans l uit bij de beleving van de mens en , die in d e streek wo 

nen, b.v . milieuverontreiniging, d an k an een kort e voor l i ch

tingskampagne voldoende zijn o m te mobi l iseren. Als het p ro

bleem nie t z o e rg algemeen beleefd word t, b.v. abortus , d a n 

moet j e meer tijd uittrekken voor d e kampagn e en me e r schakels 

inlassen (b.v. landelijke pers, te l evisie, kleine ak t ies voor 

publiciteit organiseren enz.). De voorlichtingsfase i s erg be

langrijk voor de steun,die je later k unt ve rwac hte n voor je 

aktie. Affiches, tentoonstellingen met foto's, hu i s-aan- h uis 

folders, kindertekeningen, exkursies zijn allema al mogeli jk

heden om het feitenmateriaal bi; de b ewoners bewust te ma ken. 
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Het informeren van de tegenstander heeft een ander karakter. 

Je feiten moeten in een rapport, waarin namen van de s kundi

gen staan. Met dit rapport word t een perskonferentie gegeven, 

waarbij duidelijk wordt, dat je ook de bewoners a a n he t mo

biliseren bent, d.w.z. je feiten gekoppeld zijn aan ak t ie. 

Verder moet dat rapport bij je tegenstander, b.v. de over

heidterechtkomen. Dat hoeft niet rechtstreeks, dat kan via 

partijfrakties, adviesbureau's etc. gaan. Rechtstreeks kon

takt opnemen met je tegenstander betekent n.l. een eerste 

konfrontatie van jouw wensen t.o.v. hun verlangen niets te 

doen. Èen dergelijke konfrontatie kan je pas gaan ondernemen 

als de eigen achterban sterk genoeg georganiseerd is, du s 

meestal aan het eind van een voorlichtingskampagne. Dan i s 

het goed mogelijk een hearing te organ iseren, waa rbij de 

reakties op je voorlichting terugkomen en de bereid heid k a n 

worden nagegaan om verdere aktie te steunen. Va nu i t zo' n 

hearing kan een eerste stap voor de konfrontatie worden 

voorbereid. Als de reakties positief zijn, kan v a nu i t de 

bevolking een handtekeningen-aktie samen met petitie, demon

stratieve optocht worden georganisee rd. Valle n de reak t ies 

tegen, dan moet de voorlichting worden voortge ze t . (Om we er 

een beet j e enthousiast te worden is he t wel goe d om d an een 

schi j nkonflikt te organiseren, met humor. B.v. a k t ie-groep 

milieu maakt een stinkmiddag op een pladts in d e s tad, wa a r 

dat niet hoort. Krijgen publiciteit en ste lle n kon fl ik t i n 

v'oorui tz ich t. ) 

c. Aktie: De konfrontatie-kringloop. 

Als je een aktie-doel hebt geste ld , d an gaat he t erom gel ij k 

te krijgen, jouw wil wens je op te leggen a an e e n a nder . Dat 

is e e n kwestie van invloed of macht. Als aktie-groep heb je 

zonder meer geen macht. Je kunt macht krijgen, d oordat je 

kan laten zien, dat je een talrijke achterba n hebt . Wan neer 

je aan die achterban dan b.v. k an duide l ijk maken, da t b e paal 

de partijen, waarin men vertrouwen had, he n op dit ak t iep unt 

teleurstellen. dan zal dit kunnen betekenen dat die par tijen 

je aktie-standpunt gaan overnemen. Dat l uk t ni e t a lt ij d , 

partijen hebben tegenwoordig minder angst om de ach terban 

teleur te stellen op een aktie-p unt omdat ze weten, dat ze 

hen toch niet kwijtrake n als stamvee. Een a nder pun t waarop 
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de aktie-groep macht kan gaan verzamelen, is het laten zien 

van het gebrek aan deskundigheid en beleidsbekwaamheid bij 

de overheid . Overheden worden geacht wél bekwaam te zijn. 

Ze vinden het naar als ze voor onbekwaam worden versleten, 

dat geldt niet voor iedereen. Als een aktie-groep hen onbe

kwaam vindt, dan stoort hen dat niet. Als de kollega-over

heden op regionaal of landelijk niveau hen onbekwaam achten, 

dan wordt het erger. Een aktie-groep die geen gehoor vindt 

bij zijn direkte overheid , doet er dus goed aan met zijn 

aktie-rapport meningen te krijgen van deze instanties, waar

van verwacht mag worden, dat de betr. tegenstander dat niet 

leuk vindt, gezichtsverlies gaat krijgen. 

Dit hele spel van vergroting van je invloed, wanneer je aktie

doel duidelijk is , is een kwestie van konfronteren, terugke

rend steeds op een andere manier. Van handtekeningen-aktie 

naar direkt gesprek van buurt met wethouder, vraag in de ge

meenteraad, onrust op landelijk niveau , vragen in de Kamer, 

de inspecteurs van een departement opzoeken, die er eigenlijk 

voor verantwoordelijk zijn, de kontroleurs van gemeentebeleid 

opzoeken, de financiers van het gemeentebeleid opzoeken en 

personen, die dwars liggen zwart maken, totdat ze gevoelig 

worden. 

In de konfrontatie-periode is er naast het uitoefenen van 

invloed op je tegenstander, zodat hij je gelijk wil gaan geven, 

nog van groot belang: 

- het oppikken van de informatie, die daardoor loskomt; vaak 
komt pas in de konfrontatie boven tafel waarom een bepaalde 
situatie is ontstaan . De medewerkers van gemeenten/onderne
mingen gaan anonieme tips doorgeven aan de aktiegroep over 
het verleden en de toekomst. Die informatie moet naar je 
achterban en naar het netwerk om je tegenstander . 

- het helder houden van je aktie-doel; iedereen moet steeds 
duidelijk weten wat de aktie-groep wil. Dat moet niet te 
snel veranderen , tenzij er zoveel nieuwe informatie op tafel 
komt, dat het niet meer reëel zou zijn. Dat stabiel blijven 
in je wensen , heeft te maken met de tijd, die je tegenstan
der nodig heeft om van beleid A naar beleid B (in jouw rich
ting) te komen. Dat kost tijd (rapporten, kommissies enz.) 
en die hebben ze nodig. 

D. Onderhandelen en afsluiten . 

Vaak kom je als aktie-groep zelf niet meer toe aan deze fase . 

Je aktie-standpunt wordt overgenomen door andere instanties 
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(b.v . partijfrakties) , die onderhandelen en bereiken een 

beslissing van de tegenstander . In dat geval moet je zorgen , 

dat er vertegenwoordigers van de groep invloed hebben op die 

onderhandelaars in een vrij direkte relatie, waarin van dag 

tot dag kommentaar kan worden gegeven op de onderhandelingen. 

Was het in de konfrontatie-periode van groot belang om de 

verschillen tussen jou, als aktie-groep en de tegenstander 

en verwanten te benadrukken, bij de onderhandelingen wordt 

het op een zeker moment van belang te laten zien dat de zaak 

waarvoor je knokt een gemeenschappelijke is. De reden daar

van is, dat je in deze fase er meer uitsleept, als je bij 

wijze van spreken ook nog een stukje eer voor de oplossing 

aan je tegenstander gunt. Je haalt er 6an niet alleen een 

gunstiger beslissing voor de zaak uit, maar ook een grotere 

interesse bij je tegenstander om tijdens de uitvoering van 

het besluit zorgvuldig en gedegen te werk gaan. (Als je knok

te om een woning/buurt verbetering in plaats van een sanering

afbraak, dan moet je de wethouder enthousiast maken, zodat 

zijn wijk tot voorbeeld voor andere steden kan worden. Waar

om? Dan krijg je ook nog zijn medewerking voor een subsidie 

woningverbetering op een manier, die jou als aktie-groep nooit 

zou lukken, omdat je gewoon de wegen niet kent.) 

Bij onderhandelen/afsluiten is het probleem, het erbij houden 

van je achterban. Tijdens de voorlichting en konfrontatie ge

beurden er nog spannendé dingen, een emotionele hearing, een 

foute uitspraak van een hoogwaardigheidsbekleder, publiciteit 

was gemakkelijk te krijgen. In deze fase wordt dat moeilijker. 

De mensen vergeten het, raken terug te vallen in de "apathie" 

en gaan ambivalent denken over de aktie-groep. Houdt de infor

matielijn via een soort nieuwsbrieven, artikelen in wijkkran

ten enz. op peil en maak gebruik van buurt- stadsaktiviteiten 

om je aktie onder de aandacht te houden . Bij het afspringen 

van onderhandelingen moet je n.l. terug naar de achterban , 

hetgeen steeds moeilijker wordt als ze eerst gemobiliseerd 

waren . Mensen gaan niet meer de deur uit, als ze het gevoel 

hebben voor een zaak te knokken die toch nooit resultaat zal 

hebben. AFFISJEER JE EERSTE SUKSESJES . Maak ruim gebruik van 

kleine suksesjes. Een eerste speelterrein , een tentoonstelling 

voor een buurtverbetering zoals die is toegezegd . Een eerste 

hinderwetvergunning die werd geweigerd. Werk met de kinderen 
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om het probleem onder de aandacht te houden . (Kinderen zien 

een speelse aktiviteit, thuis praten ze erover en de ouders 

krijgen het probleem weer in huis.) 

Als er garantie is , dat het aktie-doel is bereikt en de uit

voering van de beleidsmaatregel neemt een aanvang, stop dan. 

Ga evalueren als aktie-groep, neem iets nieuws ter hand, maar 

gun jezelf een soort rustpunt. 

E. De drager van de aktie: het wel en wee van een aktie-groep. 

De reden waarom mensen meedoen met aktie , lijkt erg vanzelf

sprekend: de verontwaardiging, protest tegen een foute si

tuatie. Alhoewel dat de noemer is, die de mensen in een aktie

g r oep bindt, blijkt het in de ontwikkeling van een groep tij

dens de aktie anders te liggen. Motieven, die in het begin 

niet zo duidelijk waren, krijgen dan bijna uitsluitend de 

overhand. Niet alleen in het gedrag van zo'n persoon, maar 

vooral voor de anderen die naar hem kijken. Piet wordt be

leefd als iemand die het liefst leidertje wil speleni Jan als 

de knutselaar met de stencil/offsetmachinei Karel wil steeds 

de deskundige speleni Marjan zoekt steeds naar de verborgen 

machten in de maatschappij struktuur i Sophie raakt verstrikt 

in haar belangstelling voor de mensen in de groep i Willem 

wil het liefst met de groep een kornrnune maken, de aktie-groep 

geeft zelf het voorbeeld van een experiment in ander leefge

drag . 

De fasen waar de groep doorheen gaat, zijn wisselend, onvoor

spelbaar ook, omdat de buitenwereld van grote invloed is op 

het ontwikkelingsproces . Wat kan er gebeuren: 

- groep wordt groep i 

Een aantal personen bij elkaar met een geuIeenschappelijk 

doel, is nog geen solidaire groep. Gezamenlijke aktivitei

ten binden meer, dan gezamenlijke diskussies . Als de Jroep 

naar buiten is gekomen met een informatiestencil, rapport, 

hearing, de krant, dan wordt de groep een groep. Je zou 

~unnen zeggen, dat "gezamenlijke" gaat ze binden. Je ziet 

dat aan kleine symbolen, kleding, versiering van de aktie

ruimte met afficnes , foto's van toen enz. 
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- de groep gaat een rand krijgen; 

Als de aktie gekompliceerder wordt, is er behoefte aan men

sen, die ten behoeve van een deel-aktiviteit even inspringen. 

Of er komen mensen bij de aktie-groep in een later stadium, 

die een tijdje meedoen , maar toch uiteindelijk weer uit de 

boot vallen. (Of niet , maar het dan moeilijk krijgen zich thuis 

te voelen in de groep omdat ze de start misten) . De personen 

in de rand van de groep hebben meestal zelf minder last van 

die positie, dan de kern. In de kern zijn gevoelens van on

behagen over die rand , die men erbij wil houden/of/afstoten. 

Onderling in de kern zijn er ruzies over, die-endie heeft 

geen goede instelling, het werk van de randfiguren wordt niet 

meer kontroleerbaar en bepaalde kernleden wordt verweten 

dat ze hun wil aan de kern opleggen via het manipuleren van 

de randleden. De frustratie kan vrij hoog oplopen in zo'n 

fase. Lakoniek blijven wordt erg moeilijk. Een soort leider/ 

voorzitter, die de gemeenschappelijke noemer blijft onder

strepen, brengt de groep over zo'n moeilijke fase heen . 

de kern gaat splijten; er komt een nieuwe voorhoede; 

Juist als de aanpak van de aktie wat gaat verschuiven, be

staat er kans op het binnenkomen van nieuwe personen, die 

gedurende een bepaalde periode van de aktie sterk het mid

delpunt van de aktiviteiten zijn. De personen die erg aktief 

waren bij het mobiliseren van de bevolking , zijn vaak niet 

dezelfde bij het grondig bestuderen van overheidsrapporten, 

het kontakten leggen met deskundigen en het informeren van 

raadsfrakties. De eerste zullen in zo'n fase van de aktie 

teleurgesteld wat naar de achtergrond verschuiven, zeggen dat 

het allemaal te technisch en dom wordt aangepakt, willen af

haken. De stijlen waarop bepaalde mensen in een aktie-groep 

willen werken verschilt n.l. nog al. Het variëert van koel, 

nuchter, zakelijk tot persoonlijk, sterk betrokken, improvi

serend. Beide stijlen zijn nodig om tot een goed einde te 

komen . Een groep die splijt, heeft hoogstens het probleem 

tijdelijk opgelost, het dilemma blijft. 

- groep gaat duidelijker een bepaalde stijl en discipline krijgen; 

In de loop van de tijd gaat een groep zich zo uitkristalli

seren, dat het voor de deelnemers duidelijk wordt wat er in 

zo'n groep wel en niet kan worden verwacht . De vergaderingen 

zijn op bepaalde avonden, de rapportering vindt op een be-

44 



I 

paa lde manier plaats, het voorzitterschap is geregeld via 

een bepaalde procedure of berust bij een bepaalde persoon , 

voor bepaalde taken weet men, dat men wel bij die en niet 

bij die hoef t te vragen . Als de stemming niet zo best is , 

dan we e t de groep hoe ze e r uit moet komen. Gewoon verder 

gaan en wachten tot het beter wordt, of een informele avond 

organiseren . 

Waarschijnlijk wordt het voor iedereen gemakkelijker te blij

ven participeren in een a ktie-groep, als er dit soort (al of 

niet uitgesproken) afspraken zijn ontstaan. De mensen zijn 

er aan gewend ge r aakt . Mikken op dat wenningsproces, is be

lan gri jk voor aktievoerders . Wissel niet te gauw van afspraak, 

ondersteun bepaalde symbolen (opening van vergaderingen, ver

siering ruimtes, hoe heb je aandacht voor personen), benadruk 

het groep-zijn door te vertellen dat je door de buitenwacht 

als g roep wordt gezien en maak geen punt van leiderschap 

(noch door het op te eisen, noch door het te weigeren als 

de groep graag ziet, dat j e het voor hun even doet) . 

4S 


