
DeWONN: 
een werkplaats 
voor opbouwwerk. 

Hoe wordt daar gewerkt. 
En voor wie? 



Werkplaats 
Opbouwwerk ::::? c::;::::=::::= 
Noord-Nederland 
vervult vanuit het 
noorden een 
landeli;ke functie 
in het verbeteren . 
en ontwikkelen 
van het 
opbouwwerk. 

. Opbouwwerk. 
Wat, waar, voor wie .... 
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Opbouwwerk: 
voor en met 
mensen die minder 
kansen en minder 
mogeliikheden hebben. 

Het opbouwwerk werkt samen met groepen 
mensen en ondersteunt hen bij het behartigen 
van hun belangen. Het zet zich in voor mensen 
die stelselmatig minder kansen hebben dan 
anderen. Die te weinig kennis, invloed en 
mogelijkheden hebben om geheel zelfstandig 
hun belangen te behartigen. Dat gaat vaak 
gepaard met een laag inkomen, geen of slecht 
werk, geringe opleiding, slechte woonomstan
digheden, weinig zicht op verbetering van hun 
situatie. 

Het opbouwwerk ondersteunt bijvoorbeeld 
bewonersgroepen die zich voor verbetering van 
hun huizen ofhun buurt inzetten. Het zet 
samen met werklozen of WAO'ers werk
gelegenheidsprojecten op. Etnische groepen 
worden bijgestaan bij hun belangen
behartiging. En het opbouwwerk is op afroep 
beschikbaar om dorpscommissies en huurders
verenigingen met raad en daad bij te staan. 

Het opbouwwerk wil bevorderen dat de 
mensen meer greep krijgen op hun eigen 
woon-, werk- en leefsituatie. Door de 
zelfwerkzaamheid te stimuleren kunnen 
mensen in de toekomst met minder of geen 
hulp van buitenaf hun eigen boontjes doppen. 

Werkplaats 
Opbouwwerk 
Noord-Nederland: 
verbeteren, 
ontwikkelen, 
vernieuwen van het 
opbouwwerk. 

D e Werkplaats Opbouwwerk 
Noord-Nederland (WONN) verbetert, 
ontwikkelt en vernieuwt het opbouwwerk. 
De WONN bevordert een planmatige aanpak 
in het opbouwwerk, waardoor er 
resultaatgericht en efficiënt gewerkt kan 
worden. Daartoe worden nieuwe werkwijzen 
ontwikkeld en worden bestaande verder 
verbeterd. 
De WONN werkt voor al diegenen die zich 
met belangenbehartiging door middel van 
opbouwwerk bezighouden. Het is een 
studiecentrum en geeft adviezen aan 
instellingen voor opbouwwerk en aan 
vrijwilligersorganisaties. De WONN 
organiseert experimentele projecten, doet 
onderzoek en verricht scholingsactiviteiten. 
Daarnaast stelt de WONN studiemateriaal 
samen, onder meer om te gebruiken op 
conferenties. Zij haalt beroepskrachten en 
vrijwilligers bij elkaar voor studie en beraad en 
voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën. 

De WONN werkt nauw samen met 
beroepskrachten en belangenorganisaties in de 
drie noordelijke provincies. Want alleen in 
voortdurende wisselwerking tussen theórie en 



praktijk kan de beoogde verbetering en 
vernieuwing van het werk tot stand komen. 
De resultaten worden landelijk gepresenteerd 
en verspreid. 

DeWONN: 
produkten en 
resultaten 

Het werk van de WONN krijgt een tastbaar 
karakter in de verschillende produkten die 
worden opgeleverd. Met een zekere regelmaat 
verschijnen er brochures, artikelen en boeken, 
worden onderzoeken verricht die met een 
verslag worden afgerond, worden studiedagen 
en conferenties georganiseerd met daarbij ter 
voorbereiding een documentatiemap en ter 
afsluiting een verslag. 

Al deze produkten, vaak het resultaat van 
een wisselwerking tussen theorie en praktijk, 
worden landelijk aangekondigd en verspreid. 
Sinds 1978 geeft de WONN samen met een 
uitgever, de z.g. PRAKTIJKreeks over 
opbouwwerk uit. 
De Stichting Werkplaats Opbouwwerk 
N oord-N ederland wordt gesubsidieerd door 
het Ministerie van WVc. 

Het WONN-team bestaat uit een 
onderzoeker, een bijscholer en een 
projectleider, bijgestaan door administratieve 
medewerkers. 
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