
Uitgangspunten vrouwen en 
opbouwwerk 
zijn nog steeds actueel 

Methodische uitgangspunten 
en aanzetten tot een nieuwe 
aanpak van het opbouwwerk, 
zoals deze indertijd zijn gefor
muleerd vanuit vrouwen en 
opbouwwerk, hebben nog 
steeds een grote actualiteits
waarde. Zij kunnen bijdragen 
aan de verbetering van een 
meer up-to-date werkend op
bouwwerk. Dat betoogde 
Monique Jongerlus in maart j l . 
by haar afscheid van het Werk
centrum Opbouwwerk Zuid-
Holland. Haar inleiding is hier
onder opgenomen. 

Het gedachtengoed van vrouwen en 
opbouwwerk is gebaseerd op de vol
gende drie punten: 
- de positievan vrouwen, waarbij 

het zowel om beroepskrachten 
als om'vrijwillig'actieve be
woonsters gaat, in een door man
nen gedomineerde organisatie
cultuur. 

- de belangen die vrouwen hebben 
rond de woning en de woonomge
ving, gekoppeld aan de maat
schappelijke positie van 
vrouwen. 

- een aanpak en methode om met 
bewonersgroepen te werken, 
waar met name vrouwen, bij ge
baat zijn. 

De positie van vrouwen In de 
buurt 
De eerste baanbrekende stappen bij 
het in beeld brengen van de belan
gen van vrouwen in relatie tot de wo
ning en woonomgeving, zijn gezet 
door Lenie Janssen in 'FemSoc-
teksten 6' en het 'Tijdschrift voor 
agologie'. Op grond van haar ver
haal bouwden we in het begin van de 
jaren tachtig de volgende redene
ring op: 

* Vrouwen zijn hoofdbewoonsters, 
gebruiksters van een buurt. De 
buurt is zowel woon-, werk- als leef
omgeving van vrouwen in hun func
tievan huisvrouw en moeder (geënt 
op huishoudelijke arbeid). Een dis
cussie die indertijd gevoerd werd. 

Vrouwen hebben daarom specifieke 
belangen die in het verlengde liggen 
van die verzorgende en huishoude
lijke arbeid. 

* De woning en dedirecte woonom
geving oefenen een belangrijke in
vloed uit op het dagelijkse leven van 
vrouwen, met name wat betreft de 
werkomstandigheden. Deze kun
nen verzwarend zijn door bijvoor
beeld: een onveilige oversteek
plaats, eenvochtig huis, de 
aanwezigheid van veel hondepoep, 
of juist verlichtend door: de aanwe
zigheid van crèches en een kind
vriendelijk woonmilieu. 

* Aan de positie van vrouwen liggen 
de bestaande seksistische arbeids
verdeling tussen binnen- en bui
tenshuis, en de machtsverhouding 
tussen mannen en vrouwen ten 
grondslag. 

* Opgrond van deze positie hebben 
vrouwen specifieke belangen die zo
wel materieel als immaterieel van 
aard zijn. Deze belangen zijn aan de 
ene kant gericht op taakverlichting, 
aan de andere kant op het vergroten 
van de eigen leef- en bewegings
ruimte, zoals: doorbreking van het 
isolement door mogelijkheden voor 
ontmoeting te creëren; doorbreking 
van de eenzijdige gezinsbouw; 
vrouwvriendelijke werkgelegenheid 
dicht bij huis; een sociaal veilige om
geving. 

In mijn ogen had deze redenering de 
volgende waarde voor het op
bouwwerk: 
- een tot dan toe voor het opbouw

werk nog onzichtbare maat
schappelijke situatie werd zicht
baar gemaakt 

- ontmythologisering van het zoge
naamde 'algemene bewonersbe
lang' waar het opbouwwerk zich 
in die tijd voornamelijk op baseer
de (er was eerder sprake van be
langentegenstellingen) 

- vrouwen konden zo richting ge
ven aan de gegroeide onvrede i n 
hun bestaan. Concrete wensen, 

knelpunten, problemen, konden 
worden gesignaleerd en ver
beterd. 

In de jaren die volgden is er, met re
sultaat, een beweging in gang ge
zet. Er zijn allerlei perspectieven 
ontwikkeld wat betreft taakverlich
ting, medezeggenschap, netwerk
vorming, emancipatie en scholing. 
Voor zichzelf spreken de volgende 
percentages: In 1979 voerde slechts 
61/2°/o van de 400 opbouwwerk
instellingen een beleid dat gericht 
was op vrouwenproblematiek en 
vrouwenbelangen. In 1984 was dat 
gegroeid tot 47%. 
Om welke activiteiten het allemaal 
precies ging, komt dadelijk aan de 
orde. Eerst wil ik het nog hebben 
over de kritiek die er volgde op de 
gedachtengang zoals we die gefor
muleerd hadden. Deze kritiek kwam 
pas enige jaren later en de belang
rijkste bijdrage daaraan leverde Ma
ria Nooren in haar artikel: "Opbouw
werk de voordeur door' '.verschenen 
in "Marge" (1985). Een zeer degelijk 
artikel met uitspraken die pas in 
1988/'89 vanuit andere hoeken, een 
vervolg schijnen te krijgen. 

Een punt van kritiek dat we van 
meerdere kanten te horen kregen, 
was: het gaat in de buurt niet alleen 
om vrouwen die huisvrouw en/of 
moeder zijn. Er zijn verschillende 
groepen vrouwen te onderscheiden, 
zoals: ouderen en werkenden. Het is 
een te homogene benadering van 
vrouwen. 

De kritiek van Maria Nooren omvat 
een hele waslijst. Ik noem een aantal 
kernpunten: 
1. Vrouwen worden aangesproken 
op haar werk als huisvrouw en moe
der, maar dan ook alleen daarop. Im
pliciet wordt daarmee toch weer de 
vanzelfsprekendheid bevestigd, dat 
vrouwen dat werk doen en dat de be
langen die met dat werk verbonden 
zijn, echte vrouwenbelangen zijn. 
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Vrouwen worden teveel als een ver
lengstukvan haar werk gezien. Haar 
positie zou dan ook niet vanuit het 
kader van de buurt geanalyseerd 
moeten worden, maarvanuitdein-
houdelijke betekenis van haar werk 
in relatie tot de totale maatschappe
lijke arbeid. De arbeidsdeling naar 
sekse blijft anders in stand. 
2. De 'strijd achter de voordeur' doet 
niet mee. 
3. Er wordt kritiekloos aangesloten 
bij de beleving van vrouwen (ideeën 
die maatschappelijk gemeengoed 
zijn, zijn niet zo'in the picture'; bij
voorbeeld: wat is een ideale vrouw?) 
Vrouwen vervullen immers een be
langrijke rol in het reproduceren van 
seksistische verhoudingen. Hier
door zullen mannelijke collega's 
nauwelijks aan de keerzijde van het 
probleem werken, namelijk: aan het 
seksegebonden rolgedrag van 
mannen. 
4. De invloed van het maatschappe
lijke verkeer buiten de buurt blijft bui
ten beschouwing. 
5. Er is geen onderscheid gemaakt 
i n de condities waaronder vrouwen 
haar arbeid verrichten (bijvoor
beeld: klassegebonden.) 
6. Het werk wordt fragmentarisch 
benaderd. Belangen rond bevruch
ting en bevallen, worden niet in de 
analyse meegenomen. 
7. Er worden geen eisen geformu
leerd rond doorbreking van de ge
zinsideologie en het feit dat juist 
vrouwen verantwoordelijk worden 
gesteld voor de opvoeding en socia
lisatie van de kinderen. 

Kritiekpunten zoals hier geformu
leerd, hebben weinig doorwerking 
gehad in de praktijk van het opbouw
werk met en voor vrouwen. Op het 
moment dat in 1985 dit artikel ver
scheen , waren er na een eerste aar
zeling nog nauwelijks voorbeelden 
gerealiseerd waarin op grond van de 
totale gedachtengang, zoals ik die 
schetste, werd gewerkt. Overal wa
ren initiatieven ontstaan, met name 
naar taakverlichtende activiteiten en 

ontmoeting toe. Voorbeelden hier
van zijn: een kwalitatief goed en vei
lig huis, voldoende speelgelegen-
heid in de buurt, een koffie-ochtend, 
etc., maar al deze activiteiten ston
den op zichzelf. Jammer genoeg 
zijn er toen geen praktijken ont
staan, die systematisch en geïnte
greerd detaakverlichting en de be
wegingsvrijheid van vrouwen vorm 
gaven. Nu wordt er in enkele Projek
ten (bijv. lokale economie) be
leidsmatig aandacht aan gegeven. 

Het vrouwenopbouwwerk heeft zich 
dus vooral op deelaspecten verder 
ontwikkeld. Hierbij gingen geduren
de de afgelopen jaren de thema's 
steeds meer in de richting van het 
vergroten van de leef- en bewe
gingsvrijheid van vrouwen zelf. 
Naast de al eerder genoemde taak
verlichtende activiteiten zijn vanaf 
1983/'84 de belangrijkste thema's: 
Economische initiatieven van vrou
wen, gericht op: 
- besparingsactiviteiten zoals bij

voorbeeld: een ruildienst of een 
textielprojekt. Activiteiten dus, die 
besparingen opleveren in de 
huishoudportemonnee. Deze ac
tiviteiten zijn nog taakverlichtend 
van aard ook. 

- belangenbehartiging rond socia
le zekerheid (ondersteuning initi
atieven van Komitees Vrouwen in 
de WAO en Bijstand). 

- belangenbehartiging rond woon
lasten (gericht op bewustwording 
zoals de conferentie'. 'Mevrouw 
betaalt de rekening'; energie
besparingsactiviteiten). 

- betaald werk en economische 
zelfstandigheid. (Vrouwenbedrij-
ven, arbeidshulpverlening in de 
wijk; lokale economie; cursussen 
beroepenoriëntatie) 

Wonen: voor een deel gericht op 
- taakverlichting (bijvoorbeeld: een 

handige indeling van het huis) 
Maar ook op eigen belangen van 
vrouwen (bijvoorbeeld: een eigen 
kamer in huis, het doorbreken van 
de eenzijdige gezinsbouw). 

- invloed van vrouwen bij renovatie 
en nieuwbouwplannen 

- cursussen woonbewustwording. 

De nieuwste thema's, beide zeer ac
tueel, zijn: 
de nieuwe armoede: 
- vrouwen opnieuw'in the picture', 

feminisering van de armoede 
- met positiegroepen werken aan 

eigenbelangen 
- de integrale werkwijze nieuw le

ven ingeblazen en 
- werken aan verpauperde woning-

bouwcomplexen 

Sociale veiligheid. Dit thema heeft 
een groot maatschappelijk draag
vlak, vooral ook op gemeentelijk ni
veau. Het spreekt met name vrou
wen erg aan, biedt vanuit het 
opbouwwerk vele aanknopingspun
ten. 

De thema's binnen het Vrouwenpro-
jekt van het Werkcentrum Opbouw-
werkZH zijn: Economische initiatie
ven van Vrouwen, de Nieuwe 
Armoede en Sociale Veiligheid. An
dere thema's, waarin op onderdelen 
aan vrouwenbelangen aandacht 
wordt besteed zijn: milieu/wonen, 
relatieverbetering migranten - Ne
derlanders en buurtbeheer. 

Zoals ik al eerder opmerkte, zijn op 
dit moment een aantal kritiekpunten 
die Maria Nooren formuleerde, van
uit een heel andere hoek nieuw le
ven in geblazen. Zo geeft het lande
lijke Komitee Vrouwen in de Bijstand 
sinds 1987 strategisch gezien priori
teit aan het aan de kaak stellen van 
het huwelijk als middelpunt van de 
samenleving. Samen met bondge
noten, waaronder opbouw-
werksters, willen zij dit op zoveel mo
gelijk niveaus aan de orde gaan 
stellen. Onder andere door voorlich
tende activiteiten te ontwikkelen. 
Bovendien verscheen onlangs het 
boekje: 'Een zorg minder', het laat
ste produkt van de landelijke werk
groep Vrouwen en Economische ini
tiatieven. Dit boek probeert een 
theoretische bijdragete leveren aan 
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de discussie om op andere manie
ren over arbeid en arbeidsdeling te 
denken. Geen gemakkelijktoegan-
kelijk boekje. Wel biedt het interes
sante gedachten vanuit een positie
ve benadering. Zover ik het 
begrepen heb, gaat het om het 
volgende: 
De positie van vrouwen in het huis
houden moet niet alleen gezien wor
den als belemmerend. Vrouwen pro
duceren immers zorg, verrichten als 
zodanig arbeid. Deze arbeid bena
drukt een ander arbeidsmodel dan 
die van loonarbeid. In de wijze waar
op zij deze arbeid verrichten zijn 
vrouwen geen achterblijvers, maar 
vormen eerder een voorhoede. 

Misschien lukt het nu en/of binnen
kort, anno 1990, om opbouwwerk 
ooit nog eens 'door de voordeur te 

laten gaan'. Ik zou dit toejuichen, al
leen al vanwege het feit dat binnen 
afzienbare tijd arbeidsplicht voor 
vrouwen een gegeven is. Positieve 
benaderingswijzen die niet direct 
het huidige maatschappelijke 
bestaansrecht van vrouwen onder
uit halen, zijn hierbij onontbeerlijk. 
Daarnaast zullen alternatieven op 
microniveau, hand in hand moeten 
gaan met veranderingen op macro
niveau. Een gemakkelijke weg is het 
zeker niet. 

Met een laatste opmerking sluit ik dit 
deel van mijn inleiding over de be
langen van buurtvrouwen af. Vrou
wenopbouwwerk is een witte aange
legenheid gebleven. De 
belangenbehartiging met migran
tenvrouwen is nog niet echt van de 
grond gekomen in het opbouwwerk. 

Ik ga nu verder in op het beroep op
bouwwerk en haar rituelen. Ikcon-
centreer dit rond de positie van vrou
wen in een door mannen 
gedomineerde organisatiecultuur, 
en de opbouwwerkbenadering 
waarbij met name vrouwen gebaat 
zijn. 

Het beroep en haar rituelen 
opbouwwerk en haar 
mannelijk Imago 
Het boek: 'Opbouwwerk in Vrou
wenhanden' van de NOW-werk-
groep Vrouwen en Opbouwwerk, 
onder redactie van Marian van de 
Boomen, Lenie Janssen en Carla 
Biemans en de Special 'Vrouwen en 
Opbouwwerk' van het Werkcen
trum, zijn de eerste twee publikaties 
geweest, die in 1983 een redelijk 
grote verspreiding hebben gevon
den. In het boek is veel aandacht 
voor de positie van vrouwelijke be
roepskrachten en vrijwilligsters. 
Hierbij gaat het vooral om wat het 
betekent om als vrouw in een door 
mannen gedomineerdecultuurte 
moeten werken. Zowel qua aantal 
als qua invloed kwamen vrouwen er 
niet echt aan te pas in het opbouw
werk, vonden wij. Bovendien wordt 
een 'vrouwelijke' werkwijze geïntro
duceerd die haaks staat op de 'man
nelijke' werkwijze. De nadruk die in 
de gangbare praktijk ligt op: formele 
structuren; de vergadercultuur; het 
eenzijdig streven naar materiële re
sultaten en de grootschalige aanpak 
van problemen, wordt hierin becri-
tiseerd. 
Op dat laatste onderwerp gaat ook 
de Special "Vrouwen en Opbouw
werk' in. Hierin vindt men al meer 
systematiek en concrete aanwijzin
gen hoe de 'vrouwelijke' werkwijze 
er dan uit zou moeten zien. 
Deze publikaties maakten de nodige 
reacties los. Die reacties liepen sterk 
uiteen, van herkenning, ondersteu
ning, inzicht en enthousiasme bij 
veel opbouwwerksters en vrijwillig 
werkende vrouwen, tot felle kritiek, 
zowel van mannen als van vrouwen. 
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Ik stond zelf in de vuurlinie, omdat ik 
zowel meegewerkt had aan het boek 
als samen met Maria Nooren de 
Special geschreven had. Nog leven
dig staat mij een bijeenkomst voor 
de geest, georganiseerd dooreen 
aantal 1e en 2e-lijnsopbouw-
werksters die ons min of meer ter 
verantwoording riepen. 
Waar ging die kritiek over? 
Achteraf vind ik de kritiek die Margot 
van Laan formuleerde in een scriptie 
van haar studie aan de Universiteit 
van Utrecht, het meest hout snijden. 
De grootste tekortkoming van het 
boek en de Special vindt zij dat het 
opbouwwerk niet vanuit haar metho
dische uitgangspunten en na
gestreefde doelen met de daarbij 
behorende visie wordt geproblema
tiseerd. Het gaat in het boek en de 
Special over een beroepshouding. 
Hierin staan vrouwen tegenover 
mannen en 'vrouwelijk' tegenover 
'mannelijk'. Voorde bestaande hou
ding worden psychologische verkla
ringen gezocht, waarin mannelijke 
waarden als hard en rationeel, een
zijdig en rechtlijnig, tegenover vrou
welijke waarden als macht en emo
tioneel worden gezet. Deze 
gedachtengang gebaseerd op de 
bestaande socialisatieprocessen 
van meisje tot vrouw en van jongen 
tot man, vindt zij te beperkt. 

Andere kritiek van vrouwen, met na
me afkomstig uit het wijkwerk in 
Utrecht: Zij vonden de benadering te 
historisch, een eenzijdige reductie 
van maatschappelijke tegenstelling 
tot mannelijk en vrouwelijk en onvol
doende gericht op een grotere mas
sale machtsvorming van onderop, 
hetgeen veel opbouwwerksters 
destijds in het vaandel droegen. 
Veel mannen voelden zich aange
vallen en bedreigd, vonden het na
velstaren of zeiden dat werken met 
vrouwen vanuit een feministische vi
sie geen opbouwwerk was. Onte
genzeggelijk zeg ik nu: er klonk on
macht in door. We hadden een 
defensieve houding en we hadden 

het nodig on ons af te zetten. Het 
klonk zwart-wit en schreeuwerig 
maar voor velen was het dan ook 
werkelijktobben. 

Het onderwerp vrouwen en opbouw
werk sloeg niet voor niets aan, Veel 
vrouwelijke beroepskrachten en ook 
actieve bewoonsters ondervonden 
veel weerstand tegen haar werken 
met vrouwen. 
- ze kregen onvoldoende waarde

ring voor hun werk, omdat het an
ders was 

- zijblekenzwaktestaaninhunor-
ganisatie 

- en deden daarom niet wat ze 
eigenlijk zouden willen 

- ze lieten zich terug sturen en weg
drukken 

- hielden hun mond en haakten af. 

Illustratief hierbij is een onderzoek 
dat Lionel v. Rheenen in 1981 in En
geland uitvoerde, naar de verschil
len in aanpaktussen mannelijke en 
vrouwelijke opbouwwerkers. Dit on
derzoek bevestigt enerzijds de knel
punten die opbouwwerksters 
destijds ervoeren en voor een deel 
nog steeds ervaren. Anderzijds 
geeft het aanwijzingen voor de werk
wijze waar veel vrouwen zich het 
prettigst bij voelen. 
Opvallend is bovendien dat opbouw
werk, dat in Engeland voor een groot 
deel door vrouwen gebeurt, vanuit 
professioneel oogpunt een lage sta
tus heeft. De resultaten: 
- opbouwwerksters besteden hun 

tijd meer aan bewoners in verge
lijking met hun mannelijke colle
ga's; mannen hebben meer con
tacten met collega's, ambtenaren 
en politici, vergaderen vaker en 
doen meer aan coördinatie en or
ganisatie 

- in hun aanpak hebben vrouwen 
onder andere meer geduld 

- ze hebben een beter gevoel voor 
leerprocessen 

- vrouwen zitten daar waar de ver
anderingsprocessen zich af
spelen 

- zij zijn in staat de afstand tussen 
bewoners en beroepskrachten te 
verkleinen. 

Mannen identificeren zich meer met 
de baan 'an sich', waarbij werk het 
centrale punt in hun leven is. Zicht
bare resultaten zijn voor hen hier
door belangrijk, omdat dit status 
geeft en het werk gemakkelijker 
rechtvaardigt. 

Na een periode van afzetten tegen 
en van rechtlijnig denken, volgde 
een fase, waarin vrouwen vooral 
zichzelf sterker, zichtbaarder wilden 
maken. (Wat eveneens past binnen 
de wijze waarop emancipatiebewe
gingen zich ontwikkelen). 

Al snel volgden er cursussen en stu
diedagen over vrouwen en macht -
het steungroepenmodel - ; beleids
vorming; loopbaanontwikkeling en 
positieve actie. Bovendien ontston
den plaatselijke en wijkgerichte 
emancipatieplatforms. Het Werk
centrum Opbouwwerk ZH introdu
ceerde het thema: "Vrouwen en 
Macht' binnen het opbouwwerk en 
liet in de provincieZuid-Holland een 
onderzoek doen naar de feitelijke 
positie van opbouwwerksters bin
nen bewonersorganisaties ende 
wens en mogelijkheden om met 
vrouwen te werken. 

Het derde punt dat ik aan het begin 
van mijn inleiding noemde, is de 
aanpak om met bewonersgroepen 
te werken, waar met name vrouwen 
bij gebaat zijn; ook wel feminisering 
van de methode opbouwwerk ge
noemd. De al eerder genoemde 
Special was er aan gewijd en ook 
een deel van het boek 'Opbouwwerk 
in Vrouwenhanden'. Ik denk nu: 
"Jammerdaterna deze aanzetten 
daarna niet veel meer gebeurd is." 
Op de valreep dus een laatste po
ging mijnerzijds. 
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Voor deze gelegenheid heb ik daar
om alle punten nog eens op een rijtje 
gezet. Hoe keken we in het begin 
van de jaren '80 tegen het opbouw
werk aan en welke kritiek hadden we 
daarbij? 
Waarmee we vooral het opbouw
werk bedoelden zoals het werd be
schreven in groteen middelgrote 
steden. 
Wij vonden de opbouwwerkmetho
de rechtlijnig en star. Waar kenmerkt 
het zich in onze ogen door? 
1. formele vergadercultuur 
2. het streven naar structurele verbe

teringen op buurt- en wijkniveau, 
wat betreft materiële voorzie
ningen 

3. het collectiveringsprincipe (pro
blemen worden verbreed tot col
lectieve problemen 

4. een geografische oriëntatie en 
verbreding van problemen in te
genstelling tot bijvoorbeeld posi
tieverbreding of een functionele 
verbreding van problemen 

5. het gesproken woord als verreweg 
het belangrijkste strategische 
middel 

6. nadrukkelijke zaak-en taakge
richtheid 

7. de homogeniteitsgedachte als 
werkprincipe (het gaat om be
woners) 

8. het vijanddenken - de gemeente, 
de woningbouwvereniging als 
vijand. 

Wat stelden wij daar tegenover? 
Ik denk dat het belangrijkste is, dat 
er andere en nieuwe zaken naar vo
ren werden gebracht en als belang
rijk werden gezien. We stelden na
melijk andere prioriteiten, zowel wat 
betreft probleembenoeming en 
werkwijze, als ten aanzien van resul-
taatbenceming. Bovendien kozen 
we voor een doelgroep. De doel
groep vrouwen, metnamedethuis-
vrouwen zoals we ze noemden. 
En onze inzet was gericht op de po
sitieversterking van vrouwen. 

Probleembenoeming 
Hierbij ging het om: 
- Het benoemen van zaken die 

dicht bij huis spelen als een pro
bleem dat opgelost moet worden 
(kleinschalig). Bijvoorbeeld een 
speelvoorziening in de straat, een 
veilige oversteekplaats, een 
schone straat en schone por
tieken. 

- Het herkennen van problemen 
die immaterieel van aard zijn. Het 
overbekende voorbeeld, maar le
vensgroot aanwezig, van het 
geïsoleerde bestaan van veel 
vrouwen (het bevorderen van so
ciale contacten, het scheppen 
van ontmoetingsmogelijkheden). 

Resultaatbenoeming 
Als resultaat kun je bijvoorbeeld be
noemen dat iemand na verloop van 
tijd het woord durft te voeren. In dit 
kader pasten: 
- het mondig maken van mensen 
- (in)formele netwerkvorming 
- persoonlijke groei (bijvoorbeeld: 

iemand is een bepaalde oplei
ding gaan volgen.) 

Werkwijze: 
In de werkwijze golden andere 
aandachts- en uitgangspunten, 
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zoals: 

Mens en zaak niet scheiden. 
Je werkt immers met mensen aan 
een bepaald probleem. Bijvoor
beeld: sociale veiligheid. Wil je daar 
in een buurt iets aan doen met een 
bepaalde groep mensen dan zal je 
van elkaar moeten weten hoe ieder
een überhaupt tegenover dit pro
bleem staat. Bovendien maakt het 
u it of je een oudere of een jongere, 
een man of een vrouw bent. Je posi
tie en de bril die je op hebt, kleuren 
immers je keuze voor oplossingen. 
Het klinkt misschien onlogisch maar 
voor elk probleem zijn na verloop 
van tijd standaardoplossingen ge
vonden, en die worden toegepast, 
los van de precieze situatie en van 
juist die mensen die er wat mee wil
len en er last van hebben. 

Hel stellen van procesdoelen. 
Dit betekent datje rekening houdt 
met sfeer en klimaat en met het 
groepsfunctioneren. Het betekent 
dan ook dat je daar doelen op formu
leert. Bijvoorbeeld: Opeen bewo
nersvergadering stel je je tot doel er
voor te zorgen dat mensen met een 
ander gevoel (opluchting of een ge
voel van: hier kunnen we iets aan 
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doen) naar huis gaan. Een doel dat 
je ook kunt toetsen. Emoties en ge
voelens die mensen uiten, worden 
zo niet als lastig beschouwd. Je sluit 
er op aan en maakt die gevoelens 
produktief. 

Oog voor het welzijn van individuen 
en verschillen in motieven en belan
gen van mensen. 

Aanpassen aan degenen met min
derervaring. 

Aandacht voor de specifieke functio
nele positie-omstandigheden van 
vrouwen. 
Bijvoorbeeld: praten over kinderen 
tijdens vergaderingen is praten over 
werk. 

Aandacht voor taakverdeling. 
Met als doel deconcentratie van 
macht en het doorbreken van voor
spelbare hiërarchie. 

Een frequenter gebruik van directe
re, andere actiemiddelen. 
Bijvoorbeeld: theater. 

Evenredige waardering van onzicht
bare en zichtbare taken. Bijv. voor
zitten, het rondbrengen van buurt-
krantjes en het bellen van 
ambtenaren. 

Spreiding van taken. 
Inzoverre dat mogelijk en functio
neel is. 

1 

Gebruik maken van diverse werk
vormen. 
Bijv. rollenspel, rondjes. 

Het stimuleren van leerprocessen. 
Door aandacht voor het leren aan de 
klus. Door aandacht voor scholing. 

Wat ik nog wel wil noemen, is de 
plicht die het opbouwwerk volgens 
mij heeft om een aantal tegenpresta
ties te leveren voor al het onbetaalde 
werk dat vrouwen doen. (Bewoners
organisaties worden immers voor 
een groot deel door vrouwen gedra
gen.) Zij leveren, in mijn ogen, de 
grootste bijdragen en de meest ef
fectieve bijdragen. Tegenprestaties 
zouden kunnen zijn: 
- een werkwijze zoeken die past en 

aansluit bij vrouwen 
- een keuze maken voor die proble

men die vrouwen aangaan 
- een werkwijze en middelen bie

den waardoor vrouwen vooruit 
komen. 

Dat betekent aan vrouwen die baga
ge meegeven waardoor ze in het 
'openbare' leven (wat is openbaar?) 
vooruit kunnen komen. Dit, met als 
doel dat zij bewonersorganisaties en 
-groepen ontgroeien (pikant detail) 
en leren voor zichzelf perspectieven 
te ontwikkelen. Taakgerichte scho
ling en loopbaanontwikkelings-cur
sussen zouden onderdeel moeten 
zijn van de opbouwwerkpraktijk. 

Daarnaast vind ik dat opbouwwer
kers nog steeds hun voordeel kun
nen doen met de methodische aan
zetten die destijds door vrouwen 
ontwikkeld zijn. 
Op de conferentie 'Opbouwwerk in 
de jaren '90' noemde prof. Iden-
burg, hoogleraar bestuurskunde 
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, 
opbouwwerk een 'zorgend' beroep. 
Hij formuleerde de volgende 
stelling: 
'Opbouwwerk is een zorgend be
roep. Het zorgt ervoor dat mensen 
weer kunnen participeren in de sa
menleving. Het zorgt ervoor dat 
mensen de macht over het eigen be
staan kunnen (her)nemen. Het zorgt 
voor netwerkvorming in de strijd te
gen sociaal isolement en vereenza
ming. Als criterium daarbij geldt dat 
de nadruk wordt gelegd op het ver
mogen van betrokkenen om, uit
gaande van hun eigen capaciteiten 
en hun eigen problemen, oplossin
gen te vinden.' 
Opvallend is dat zoiets uit de mond 
van een man komt, terwijl duidelijk is 
dat vrouwen op deze wijze al lang in 
depraktijkwerken. 

Tussen mannen en vrouwen zijn er 
overeenkomsten in gedachten goed 
mogelijk. Alleen is het jammer dat 
als vrouwen dit ontwikkelen het niet 
op de voorgrond komt. 

Monique Jongerius • 
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