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Ten geleide 

De Beroepenveld-commissie Opbouwwerk 
is voor het eerst bijeengekomen in novem
ber 1985. Het opstellen van het beroepspro
fiel door de commissie vond plaats in (en 
tussen) een aantal werkvergaderingen. Bij 
de discussies en het opstellen van teksten 
werden de beroepspraktijk en aktuele 
maatschappelijke ontwikkelingen tot uit
gangspunt genomen. Weliswaar werd in de 
betreffende periode vrij regelmatig van ge
dachten gewisseld (en informatie uitgewis
seld) met het overleg van Methodiek-
docenten opbouwwerk (zowel op HBO-ni-
veau als op het niveau Voortgezette Oplei
dingen), doch opzettelijk niet met het voor
nemen tot een gemeenschappelijk docu
ment te komen. De verantwoordelijkheid 
van opleidingen om zg. eindkwalificaties 
te ontwikkelen, is immers een andere dan 
die van instellingen en beroepsbeoefena
ren om een gesystematiseerd beroepspro
fiel op te stellen. 

Het aldus ontwikkelde concept-beroeps
profiel werd door de Sectie Opbouwwer
kers van de NOW aan een discussie
conferentie van beroepsbeoefenaren voor
gelegd. Daarnaast zond het Landelijk Plat
form Opbouwwerk het concept-beroeps
profiel voor commentaar aan de lokale en 
regionale opbouwwerk-instellingen. 

Het aldus vastgestelde Beroepsprofiel Op
bouwwerk heeft uiteraard geen eeuwig
heidswaarde De Commissie, die zich ook 
tot taak stelt ontwikkelingen in de oplei
dingssector te bevorderen en meer sturing 
te geven, acht het noodzakelijk dat regel
matig herijking plaatsvindt, waaronder ac
tualisering, zodat het Beroepsprofiel Op
bouwwerk een bruikbaar instrument zal 
kunnen blijven. 
Hiertoe zijn door de Commissie o.m. voor
stellen ingediend bij het Ministerie van 
WVC. Voorts is in het Gestructureerd Over
leg Sociaal-Cultureel werk vastgesteld dat 
in dit veld het beroep opbouwwerk als 
eerste zal worden aangepakt. 

Den Haag, juni 1987, Beroepenveld-
commissie Opbouwwerk. 

1. Beroep: Opbouwwerker 

1.1. Doelstelling opbouwwerk 
De algemene doelstelling van het opbouw
werk is "het verlenen van diensten aan 
groepen uit de bevolking die zich inzetten 
om de kwaliteit van hun woon-, leef- en 
werksituaties te behouden of te verhogen". 

1.2. Positionele kenmerken 
Het beroep opbouwwerk wordt positioneel 
gekenmerkt door een rechtstreekse kop

peling aan personen en groepen die initia
tieven (willen of moeten) nemen, teneinde 
verbetering te brengen in (onderdelen van) 
hun maatschappelijk situatie. 
Veelal betreft dit sociaal-economisch en/of 
sociaal-cultureel als "zwak" gekwaliGceer-
de groepen, categorieën en situaties. 
Het primaat ligt bij de zelfwerkzame initia
tieven van personen, groepen en organisa
ties, waaraan het opbouwwerk ondersteu
ning biedt. Genoemd primaat komt o.m. tot 
uitdrukking in de omstandigheid dat waar 
enigszins mogelijk de laag-, dan wel hoog
georganiseerde bevolkingsinitiatieven fun
geren als "opdrachtgever" van het op
bouwwerk. 
Een tweede positioneel kenmerk wordt ge
vormd door de omstandigheid dat opbouw
werk bijna steeds beschikbaar wordt ge
steld vanuit een ideële beroepsmatige or
ganisatie, welke o.m. borg staat voor werk
geverschap, collegiale samenwerking, kwa
liteit en continuïteit van de dienstverlening. 
Een derde positioneel kenmerk wordt ge
vormd door de omstandigheid dat gegeven 
een aantal overheidsbeslissingen een be
langrijke zeggenschap m.b.t. het opbouw
werk is neergelegd bij de Gemeentebestu
ren, welke goeddeels verantwoordelijk zijn 
voor de financiering. 

1.3. Setting van .hef opbouwwerk 
Opbouwwerk is werkzaam in een samenle
ving waar maatschappelijke ongelijkheid 
bestaat. De ondersteuning van groeperin
gen die zich inzetten voor het behoud of 
de verhoging van de kwaliteit van hun 
woon-, leef- en werksituaties dient in die 
maatschappelijke context te worden ge
plaatst. 

Deze kwaliteit hangt voor een bevolkings
groepering af van: 
- de mate waarin zij beschikt over goede

ren en toegang heeft tot diensten in ver
houding tot andere groeperingen. On
der goederen en diensten worden hier 
onder meer verstaan: arbeid, inkomen, 
huisvesting, onderwijs; 

- de mate waarin zij zeggenschap heeft 
over de produktie, distributie en het be
heer van de onder a. genoemde goede
ren en diensten; 

- de mate waarin zij erin slaagt interne be
langen tegenstellingen te overwinnen 
alsmede die met andere achtergestelde 
groeperingen; 

- de mate waarin zij zich bewust is van 
haar maatschappelijke positie en daar 
naar kan handelen 

De setting waarin het opbouwwerk be
stuurlijke gezien opereert kenmerkt zich 
door de omschrijving: opbouwwerk is een 
instrument van en voor de bevolking. Hier
mee wordt aangegeven dat de bevolkings
groepen de inhoudelijk verantwoordings-
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kaders zijn van het opbouwwerk (het in
houdelijke opdrachtgeverschap). Tegelij
kertijd is er een formeel verantwoordings-
kader, de werkgever waarbij de opbouw
werker als werknemer in dienst is. 

2. Taakgebied 

Het werkterrein van het beroep opbouw
werk kent de volgende karakteristieken: 
- een horizontale dimensie (relaties tussen 

groepen, groeperingen en maatschap
pelijke bewegingen); 

- een verticale dimensie (de betrekkin
gen tussen burgers en overheden, cq. 
instituties). 

Deze twee dimensies hangen met elkaar 
samen en beïnvloeden elkaar, waarbij de 
betrekkingen tussen groepen, groeperin
gen en maatschappelijke bewegingen als 
een horizontale as beschouwd 
kunnen worden en de betrekkingen tussen 
overheden en burgers als een vertikale as. 
Het opbouwwerk functioneert in het span
ningsveld van sociaal- economische en 
sociaal-culturele ontwikkelingen. Dit span
ningsveld kan ook omschreven worden als 
een veld waar immateriële vraagstukken en 
materiële vraagstukken in samenhang met 
elkaar zich manifesteren. 
Het opbouwwerk is werkzaam in micro-si
tuaties, waarin maatschappelijke ontwikke
lingen en de gevolgen daarvan tot uitdruk
king komen. De macro-ontwikkelingen 
hebben m.aw. hun neerslag in micro-situa
ties, de direktie woon-, leef- en werksitua
ties, welke de aktuele aangrijpingspunten 
bieden voor de inzet van opbouwwerk. 
Het opbouwwerk wordt naar invalshoek on
derscheiden in: 
- territoriaal opbouwwerk (buurt, wijk, ge

meente, regio); 
- categoraal opbouwwerk (specifieke be

volkingsgroepen); 
- ideëel opbouwwerk (gericht op thema's) 
Opbouwwerk beweegt zich met zijn onder
steunende aktiviteiten op terreinen waar 
bevolkingsgroepen zich inzetten om de 
kwaliteit van hun woon-, leef- en werksitua
ties te behouden of te verhogen. 

Opbouwwerk is vooral aktief op de volgen
de terreinen: 
- het werken aan het tot stand komen, het 

behouden of de verbetering van voor
zieningen zoals bijvoorbeeld accomoda-
ties, bouwbureaus, rechtshulp, gezond
heidscentra en specifieke welzijnsvoor
zieningen. 94% van de in 1984 onder
vraagde opbouwwerkinstellingen meldt 
bemoeienis met voorzieningen; 

- wonen en woonomgeving met de na
druk op huurdersbelangen en renova
tie/stadsvernieuwing noemt 92% van de 
instellingen als werkterrein; 

- 85% van de instellingen ontwikkelt acti
viteiten in verband met de werksituatie 

van bevolkingsgroepen. Het merendeel 
daarvan is nog gericht op de opvang 
van de (sociaal-)psychologische gevol
gen van werkloosheid. In toenemende 
mate vinden ook innovatieve benaderin
gen een plaats. 

Daarnaast zijn de leefsfeer in buurt en wijk, 
het verkeer en onderwijs en vorming voor
name aandachtsvelden voor opbouwwerk. 

Tendenzen 
In vergelijking met voorgaande jaren is de 
bemoeienis met de werksituatie van bevol
kingsgroepen toegenomen. Naar verwach
ting van de instellingen zal deze tendens 
doorzetten. Ontwikkelingen op het terrein 
van arbeid en inkomen, voortschrijdende 
automatisering en de invoering van het 
nieuwe stelsel voor Sociale Zekerheid, met 
ingrijpende gevolgen voor het leven van al
ledag zijn daaraan niet vreemd. 
De aandacht voor renovatie en stadsver
nieuwing is verhoudingsgewijs vermin
derd. Deze lijn zal zich voortzetten. Ver
wacht mag worden dat daarentegen het be
heer van de vernieuwde materiële omge
ving en dat van de sociale omgeving (vei
ligheid, sociaal-culturele infrastructuur) in 
toenemende mate tot werkzaamheid van 
opbouwwerk zal uitlokken. 
Tenslotte, onderwijs is op de agenda van 
opbouwwerkinstellingen gestegen. Het zal 
deze plaats voorlopig wel behouden. Ver
keer zou in samenhang met de nieuwe aan
dacht voor beheer onder de noemer ver-
keersleefbaarheid op enkele plaatsen op 
de agenda van de instellingen kunnen 
stijgen. 

Opbouwwerk heeft naast een territoriale al
tijd een categorale ingang gekend. In ver
gelijking met de jaren zeventig toen buurt
en wijkorganisaties in het algemeen vol
gens functionele differentiaties waren op
gebouwd, vormen thans specifieke groe
pen vaker aangrijpingspunt voor opbouw
werk. Het gaat in het bijzonder om jonge
ren, etnische groepen, uitkeringsgerechtig
den, woonwagenbewoners, bejaarden en 
gehandicapten. In dit rijtje ontbreken de 
vrouwen omdat zij daarin niet thuis horen. 
Voor elk van de genoemde groeperingen 
geldt dat daarbinnen de positie van vrou
wen afzonderlijk aandacht behoeft. Het ziet 
er niet naar uit dat daarin op korte termijn 
verandering zal komen. 

3. Kerntaken van het opbouwwerk 

Algemene omschrijving 
Het opbouwwerk kent de volgende 
kerntaken: 
- de sociaal-organisatorische ondersteu

ning, welke gericht is op de organisatie
ontwikkeling van bevolkingsgroepen en 
het versterken van hun positie in het 
maatschappelijke en politieke krachten
veld; 17 
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- de strategische ondersteuning, welke 
beoogt de handelingsmogelijkheden 
van bevolkingsgroepen te vergroten; 

Vervolgens is er een kerntaak te benoemen 
die echter niet als op zichzelf staand aan
bod door het opbouwwerk wordt aangebo
den, doch onderdeel uitmaakt van de eer
der genoemde kerntaken: 
- de educatieve ondersteuning, gericht 

op aanleren van vaardigheden die lei
den tot groei van het inzicht in belem
merende vaardigheden welke ten goe
de komen aan het functioneren in de 
zelf-organisatie; en het aanleren van 
vaardigheden welke het strategische 
vermogen vergroten. 

SpeciGcatie 
De sociaal-organisatorische ondersteuning. 
- organisatie advieswerkzaamheden m.b.t. 

diagnose, organisatieontwerpen, imple
mentatie en functioneren van organi
saties; 

- het genereren van hulpbronnen (zowel 
know how als financiële); 

- netwerkontwikkeling extern (coalitie
vorming); 

- netwerkontwikkeling intern (vorming 
relatie-achterban). 

Strategische ondersteuning. 
- advieswerkzaamheden m.b.t. het in kaart 

brengen van machtsbalansen (beïnvloe
dende factoren); 

- advisering m.b.t. mogelijke strategieën; 
- het in kaart brengen van de effecten van 

strategieën; 
- de advisering m.b.t. keuze-processen op 

grond van te verwachten effecten w.o. 
kosten-baten-analyses; 

- advisering m.b.t. planning, program
mering en timing. 

Educatieve ondersteuning. 
Relevante vormen van educatieve on
dersteuning zijn het leren op grond van 
concrete praktijk-ervaringen (leren door 
werken) en het cursorisch leren. 
Bij educatieve ondersteuning is sprake van 
zowel het aanleren als het afleren, waa
ronder. 
- het aanleren van vaardigheden tot het 

maken van situatieanalyses en 
probleem-analyses; 

- het aanleren van vaardigheden welke 
betrekking hebben op het komen tot 
probleemoplossingen; 

- het aanleren van organisatorische vaar
digheden; 

- het aanleren van strategische vaar
digheden. 

Afgezien van de in het bovenstaande 
gespecificeerde kerntaken zijn er essentië
le voorwaardenscheppende taken. 
- archivering; 

- werkplanning; 
- financiële administratie voeren; 
- onderzoek; 
- informatisering; 
- communicatie-taken (schrijven van no

ta's, verzorging PR; 
- verslaglegging/evaluatie 

4. Algemeen kwalitatieve aspecten 

Hierbij is een drietal dimensies van belang 
gebleken, te weten dat: 
- ta.v. de vaardigheden de nadruk ligt op 

het ambachtelijke kunnen; 
- ta.v. de kennis naast de analytische ken

nis het accent ligt op het vermogen om 
visie te ontwikkelen en het synthetische 
denken; 

- ta.v. de houding de volgende aspecten 
essentieel zijn: stressbestendigheid en 
flexibiliteit, een communicatieve instel
ling en een evenwicht tussen betrokken
heid en afstandelijkheid. • 


