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\Voord ten geleide

De auteurs van dit boek zijn er zich van bewust, dat het verschijnen
van dit boek verschillende reacties zal oproepen. Een ervan zal zijn of
de tijd rijp was om een poging te wagen tot formulering te komen
van een min of meer theoretisch concept, terwijl de meningen over het
opbouwwerk in N ederland nog zo weinig met elkaar in overeenstem
ming zijn.
Hun overweging is geweest, dat er eenmaal een begin moet worden
gemaakt, hoeveel er ook op een dergelijke eerste vormgeving zal zijn
aan te merken. Zij hopen met deze inleiding een gesprek op gang te
brengen, dat uiteindelijk de bestaande leemte in theorievorming in
N ederland kan opvullen.
Veel profijt hebben de auteurs getrokken ui t de bij dezelfde uit
geefster verschenen terreinverkenning van Mejuffrouw Boer, een boek
dat niet alleen om zijn pionierskarakter een blijvende plaats in de
Nederlandse opbouwwerk-literatuur verdient te behouden, en waar
naar herhaaldelijk wordt verwezen.
Dit boek dient vooral als een poging tot aanvulling daarvan te
worden gezien. Het is de auteurs vooral begonnen om het methodisch
handelen. Zij zijn er zich van bewust, dat hier een andere bron van
reacties zal liggen. Is er in het opbouwwerk wel sprake van een
,methode? En voorts, waarom dient zo sterk benadrukt te worden, dat
het gaat om een sociaal-agogische methode?
Dit boek richt zich vooral op studenten van Sociale Academies.
Deze instellingen zullen straks vooral de krachten moeten gaan leve
ren, die vaak op bescheiden schaal sociaal-agogisch aan de samen
leving moeten werken. Op de vaardigheid van deze werkers komt het
aan. De auteurs hopen overigens. dat dit boek ook in ruimere kring
belangstelling zal krijgen.
's-Gravenhage
Voorjaar 1969
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b. J t tlit'IIJtl l rio IJ udc itlstmztiOJ C1~ organisaties. Als een b volking
k 'n i bij het 0 [dekken n v rhelpen van bepaalde welzijn.
It·k rr 11 , i dat op zich niet voldoende. Als de bevolking van een
wij me oe dat r meer aan jeugdwerk gedaan moet worden, is deze
"oostatcriog niet voldoende: er zal een organisatie moeten komen, een
instanti die bepaalde taken ter hand neemt. D at is op zichzelf niet
bijz nder, maar deze dienstverlenende instanties gaan, nadat zij ont·
staan zijn, een eigen leven leiden, soms los van de problemen en groe·
peringen waarvoor zij bedoeld zijn. Op zich vormen zij een eigen
krachtenveld: de instellingen, de welzijnsinstituties, vele ontstaan
door de werking van het zogenaamde particuliere initiatief.
c. Tenslotte is er de overheid die invloed kan doen uitgaan op
het welzij n. De overheid is niet één homogeen verschijnsel. Op nationaal niveau zijn er de diverse ministers en hun departementen, ge·
controleerd door het parlement. Er is een provinciale overheid en er
zijn gemeentelijke overheden. Vaak is het welzijnsbeleid een onder·
onsje russen instellingen en overheden en komt de bevolking er
nauwelijks aan te pas. Op alle niveaus van activiteit zal men er
zoveel mogelijk voor moeten waken dat de stem van de bevolking in
alle welzijnsbeslissingen de hoofdrol speelt en dat het hele web van
organisaties zoveel mogelijk gevuld wordt met wat leeft in de diverse
cliënt-systemen waarvoor zij bedoeld zijn.l3
Op welke manier een eigentijdse wijze van werken 'aan het samenleven' zich gaat ontwikkelen t.b.v. een werkelijk democratisch wel·
zijnsbeleid (dus met in achtneming van deze drie invloedssferen),
komt aan de orde in hoofdsruk Il.
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SAMENV A TTING HOOFDSTUK I

1. Samenlevingsopbouw moet gezien worden tegen de achtergrond
van de zich veranderende moderne maatschappij.
2. Deze verandering is aan een zestal facetten gesignaleerd: de
bevolkingsgroei, toename van de technische kennis, industrialisatie en
groei van de dienstensector, urbanisatie, stijging van de welvaart,
wijzigingen in waarden en normen.
3. De resultaten op het gebied van de welvaart zijn de deelnemers
aan de maatschappij niet genoeg: men wil meer, men wil een welzijnsmaatschappij en niet alleen een maatschappij waar de welvaart
hoog omwikkeld is.
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cipatic
zelfwerkzaamheid) van de bevolking onmogelijk wordt.
Ook 11ier zal de opbouwconsulent veel intergroepswerk moeten doen
naast groepswerk en gespreksvoering in het kader van de motiverings
arbeid tOt de zelfwerkzaamheid.
Juist daar, waar het bijzonder moeilijk is de bevolking tot zelfwerk
zaamheid te brengen, zal men de opbouwwerker te hulp roepen. Het
is onnodig opbouwwerkers in te zetten, waar spontaan processen van
'maatschappelijke opbouw' ontstaan, waar de samenleving uit zichzelf
voldoende functioneert, tenzij als een parttime-handreiking. In zeer
gecompliceerde situaties (bijv. in buurten met veel probleemgezin
nen) zal men op korte termijn moeilijk resultaten kunnen verwach
ten.

S AMENVATTJ NG H OO FDS T UK II

~

1. Het begrip maatschappelijk opbouwwerk werd in 1951 geïntrodu
ceerd als aanduiding voor wat men als een nieuwe werksoort begon
te zien, naast het maatschappelijk werk: een aantal activiteiten en
instellingen die men wilde gaan subsidiëren of reeds subsidieerde, m.n.
ten behoeve van de maatschappelijke begeleiding van de bevolking in
de zgn. ontwikkelingsgebieden. Men wilde daarbij deze bevolking zelf
meer verantwoordelijkheid laten dragen voor haar eigen leefmilieu.
2. Door dit laatste element was er verwa~tschap met het Ameri
kaanse begrip 'community organization'. Dit begrip was ook in Ameri
ka verre van duidelijk, omdat het zowel werd gebruikt ter aanduiding
voor bepaalde activiteiten in de welzijnszorg (vooral coördinatie en
planning); voor al of niet gestimuleerde processen van zelfwerkzaam
heid op lokaal niveau (community action), en voor een heel specifieke
wijze van non-directief werken met samenlevingsverbanden (door be
roepskrachten).
3, Omdat maatschappelijk opbouwwerk aanvankelijk vooral nodig
werd geacht in de ontwikkelingsgebieden, was het begrijpelijk dat er
ook veel aandacht uitging naar overeenkomstige arbeid, die in de na
oorlogse jaren in de ontwikkelingslanden op gang werd gebracht. De
internationale aanduiding daarvoor was 'community development'.
4. Maatschappelijk opbouwwerk had als belangrijke instrumenten
het werken met groepen en het voorlichtingswerk, en het op gang bren
gen van projecten van lokale actie, respectievelijk aangeduid met
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\o( iaa! groepswerk' en 'community organization'. Bij beide insttl1
menten was het ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid en zelf.
werkzaamheid een belangrijk gegeven.
5. Voor de toepassing van deze instrumenten en andere nader om
schreven werkvormen werd door het Ministerie het particulier ini
tiatief ingeschakeld. Subsidieregelingen werden ontworpen en de
levensbeschouwelijke instellingen voor maatschappelijk werk tOt mede
werking gestimuleerd. Bestaande instellingen (buurthuizen en provin
ciale stichtingen voor maatschappelijk werk) kregen daarbij speciale
taken toebedacht en de stichting van nieuwe instellingen voor maat
schappelijk opbouwwerk bevorderd (welzijnsstichtingen, stedelijke en
wijkopbouworganen.) .
6. Experimentele subsidies werden verstrekt om nieuwe werkvor
men te ontwikkelen. Met name de zgn. zelf-onderzoeken op dorps- en
streekniveau werden vanuit de Verenigde Staten geïntroduceerd.
Grote bedragen werden geïnvesteerd voor infrastructurele verbete
ringen in de ontwikkelingsgebieden en de voorlichting en begeleiding
op maatschappelijk en sociaalcultureel gebied aldaar.
7. De wetenschappelijke verdieping werd bevorderd door de uit
zending van deskundigen overzee en door de bijwoning van en deel
neming aan internationale studie-bijeenkomsten. Naarmate de eigen
ervaring met maatschappelijk opbouwwerk groter werd begon men
zich kritischer op te stellen ten opzichte van de buitenlandse theorie en
praktijk. Tenslotte kwam een wetenschappelijk instituut tot stand,
dat zich moest gaan bezighouden met praktisch gerichte wetenschap
pelijke arbeid op dit gebied: het Nederlands Instiruut voor Maat
schappelijke Opbouw.
8. Als stromingen kan men ook in ons land onderscheiden: een
groepering die zich nog niet los heeft gemaakt van de opvatting, dat
maatschappelijk opbouwwerk vooral een vorm van sociale welzijns
zorg is; een groepering die zich meer sociaal-agogisch opstelt en voor
al verwantschap ziet met het sociaal-cultureel vormingswerk; en een
groepering die in stijgende mate pleit voor de eigenstandigheid van
een nieuwe sociale functie,
9. In Amerika kwam na het verschijnen van Ross' boek in 1955
de discussie eerst goed op gang. Een belangrijke stap vooruit was
de vergelijkende studie van de leerlingen van Kurt Lewin (Lippitt,
Watson en Westley) die een poging deden om tot een algemene theo
rie van geleide sociale verandering te komen (1958). In de jaren 60
komt er vooral kritiek op de geringe praktische resultaten van de
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non-directieve benadering en wordt in sterke mate de noodzaak van
sociale actie en sociale hervorming bepleit.
10. In Nederland volgt men op een afstand deze ontwikkelingen.
Het boek van Ross, in 1957 in een Nederlandse vertaling verschenen,
werJ gevolgd door Boer's boek in 1960, dat een geslaagde poging
deed Ross voor Nederlandse verhoudingen operationeel te maken.
Doordat het boek van Lippitt c.s. nooit in het Nederlands werd ver
taald, sijpelde de daarin ontwikkelde theorie slechts geleidelijk door
naar het veld. D itzelfde is het geval met latere ontwikkelingen. Aan
het einde van de jaren 60 neemt de discussie weer toe. Men gaát
steeds meer oog krijgen voor het verschil in doelstelling van sociale
actie en sociaal-agogische arbeid.
11. Met name werkt verhelderend, dat men onderscheiden gaat
tussen functie, proces en methode.
Samenlevingsopbouw is een functie in de maatschappij; deze func
tie houdt in alle streven naar verhoging van het welzijn (levensvol
doening) van de leden van de maatschappij.
De functie van samenlevingsopbouw kan zich op twee manieren
voltrekken:
a. in spontane of gestimuleerde democratische processen, waarin de
bevolking door participatie en zelfwerkzaamheid de samenleving
naar een situatie van groter welzijn brengt. Deze processen wor
den verder aangeduid met maatschappelijke opbouw.
b. door een reeks activiteiten van deskundigen, speciaal geïnteres
seerden of andere geselecteerde groepen, zonder dat dit door bre
de groepen van de bevolking begrepen en gedragen wordt.
Opbouwwerk is een specifieke sociaal-agogische methode om de be
volking te activeren op democratische wijze tot zelfwerkzaamheid te
komen. Opbouwwerk is dus een methode, aan te wenden in het pro
ces van de maatschappelijke opbouw. Samenlevingsopbouw, maatschap
pelijke opbouwen opbottwwerk, verhouden zich tot elkaar als
functie, proces en methode.

IIT. Opbouwwerk als een sociaal-agogische methode

Degenen onder de lezers die met de auteurs het grote belang van de
democratisering van onze samenleving onderschrijven en het actief
medewerken van de bevolking daaraan (hoofdstuk I) , zullen zich
afvragen op welke wijze het opbouwwerk de waarden van eigen
verantwoordelijkheid, betrokkenheid en zelfwerkzaamheid (hoofdstuk
11) kan ontwikkelen in concrete situaties. Om deze vraag gaat het in
dit hoofdstuk. Daarvoor stellen wij aan de orde allereerst het profes
sionele karakter van de methode (A. Essentiële elementen), vervol
gens de noodzakelijke vaardigheden van de werker (B. Instrumen
ten en technieken van het opbouwwerk) om daarna in te gaan op
problemen van toepasbaarheid en doelmatigheid (c. Strategie van
de werker).

A. ESSENTHLE ELEMENTEN V AN D E M ET H O D E

4
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H et gaat om een methode, dat wil zeggen om een vaste, weldoor
dachte wijze van handelen om een zeker doel (namelijk eigen ver
antwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid in de samenleving) te berei
ken. 1 Deze arbeid richt zich op collectiviteiten of sociale catego
rieën in de samenleving, die wij aanduiden als cliënt-systemen. Deze
arbeid is geen werk voor vrijwilligers. Zoals gezegd gaat het om
een vaste weldoordachte wijze van handelen. Deze methode wordt
gehanteerd door daartoe opgeleide beroepskrachten. Wat is dan die
wijze van werken, wat is de rol van de werker? Het professionele
karakter van die wijze van werken wordt zichtbaar in de wijze van
benadering van de cliënt-systemen. Een aantal uitgangspunten daar
bij, in de literatuur vaak principes genoemd, wordt daarbij steeds in
het oog gehouden. Het cliënt-systeem, de rol van de werker en de
principes behoren tot de essentiële elementen van de methode. In
de hier volgende paragrafen zullen zij aan de orde gesteld worden.
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opmerking, de inschakeling van de prestigejager en de informele
leider. Voor de werker die wat groots wil verrichten, is het werken
aan bescheiden doeleinden en kleine voorzieningen misschien weinig
aantrekkelijk. W anneer hij echter bewust kleine elementen weet te
plaatsen in een strategie op lange termijn, en ervan uitgaat dat het in
het opbouwwerk niet gaat om het bevredigen van persoonlijke emo- '
tionele behoeften, maar om de groei van collectieve houdingen van zijn
cliënt-systeem, dan zal hem deze wijze van werken tot grote doelmatigheid kunnen voeren.

3. Complicerende factoren
Er is een aantal problemen aan de orde geweest, dat het de opbouwwerker niet gemakkelijk maakt, op de juiste wijze te functioneren. Er
werd gewezen op de noodzaak van de deskundigheid en vraagstukken
van doelmatigheid kwamen aan de orde, er is een reeks van omstandigheden die min of meer buiten de methode zelf zijn gelegen en die
toch grote invloed hebben om met succes te kunnen werken. Ook met
deze omstandigheden moet de werker in zijn strategie rekening houden. Zoals bij iedere jonge professie is er het probleem van de status
van het nieuwe beroep. In N oord-Amerika is er eerst sedert 1935 enige
tekening gekomen in wat men dan daar gewoonlijk met community
organization aanduidt. Na 1950 hebben de Nederlanders zich ijverige
leerlingen getoond en het mag gezegd zijn, dat zij een eervolle plaats
innemen in de internationale beweging. De ervaringen zijn nog zeer
beperkt, maar toch komt men van overal zien naar wat er in Nederland
gebeurt. Dit komt ongetwijfeld ook, doordat er hier gestreefd is naar
een eigen ontwikkeling, die aansluit op de Nederlandse tradities en
Nederlandse verhoudingen. Dit neemt niet weg, dat met name de
theorievorming nog een zeer zwakke basis heeft, wat het Nederlandse
opbouwwerk overigens deelt met de Amerikaanse community organization. 39 Er is nog weinig fundamenteel denkwerk verricht en evaluatieonderzoek van ervaringen in de praktijk, waarop de zogenaamde practice-theory zou moeten steunen, is nog nauwelijks aangepakt.
Dit heeft weer gevolgen voor de opleidingen die nog zwak ontwikkeld zijn en die uiteraard ook nauwelijks verder kunnen zonder het
genoemde onderzoek en zonder theoretische bezinning. D it heeft dan
weer zijn weerslag op de vakbekwaamheid van de werkers, die in het
algemeen meer intuïtief dan systematisch te werk moeten gaan. De
vakliteratuur is nog zeer beperkt, al mag het verschijnen van het boek
van Mej. J. Boer als een keerpunt ten goede worden beschouwd. Er is
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II I "' tlIIJtI.d ui ftc:n, die van tijd tot tijd aandacht besteden aan het

, 11,
II

111 •

1111,

"k. w,mrond r h t NIMO-bulletin een bijzondere plaats in-

111111 1.11 het meer expliciet aan het opbouwwerk is gewijd;

voor.tI ook tijdschriften als de Schalm en Maatschappelijk
,111J1i A'lll bct werk van het Nederlands Instituut voor MaatschapI" IlJkc 0 , houw, dat sedert 1966 als wetenschappelijk centrum voor de
I" 111 dc, 11 1 , van het opbouwwerk is gaan functioneren is, zoals eerder
'1 I gd. bi jlag V gewijd. Dat het opbouwwerk nog geen vaste plaats
I" 11 bij h t p ubliek is dus wel duidelijk. Dat dit voor de werker
I 111< I bijzonder vervelend is, wanneer hij zijn dienstverlening komt
1.llIllrden behoeft dan ook nauwelijks toelichting. Z ijn eerste taak is
lu t duidelijk maken van zijn rol, maar dan moeten wij echter wel
wt'i n wat hij kan en wat hij mag. Dit is overigens een probleem dat
voorl pig nog niet zal worden opgelost, als men ziet hoe oudere verW,Itl IC vormen van hulpverlening in het maatschappelijk en cultureel
werk, eveneens in ernstige mate met dit probleem worstelen. Een bij loud [ verwarrende complicatie is de onduidelijkheid van het beroep.
I': ,. zijn functionarissen die zich bezig willen houden met bevolkm sgroepen en die educatief bezig willen zij n in de zin van de
11 I 'thode door ons uiteengezet, maar er zijn er ook die hun taak voor,tl Slructurerend zien op het terrein van de dienstverlening, of planncnd ten behoeve van het beleid. Zoals wij eerder uiteenzetten is in
v'rschillende dimensies van onze samenleving werken met cliënt-systemen mogelijk, maar dat met de subdoeleinden de wijze van werk n, de strategie aanpassing behoeft, zal hier wel geen verdere uit'cnzetting behoeven. Hoe dit werken in de verschillende schalen ver. chilt, maar in het essentie hetzelfde blijft, willen wij demonstreren
,lan twee case-studies in het volgende hoofdstuk.
,1111111.1 t

SA MENV ATTING HOOF D STU K III
I . Opbouwwerk als sociaal-agogische methode van vakkundige hulpverlening aan een collectiviteit of sociale categorie heeft als doelstelling, op een non-directieve wijze de eigen verantwoordelijkheid
v, n een dergelijk cliënt-systeem te activeren.
2. In zijn werkwijze zal een werker (op macro-niveau geheten:
(lpbouwadviseur, op meso-lliveau: opbouwcollsulent, op micro-niveau:
pbouwwerker) rekening houden met de structuur en functie van een
liënt-systeem, met de omvang en bewerkbaarheid, de aard van de
behoeften en de activeringsmogelijkheid.
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3. De methode zelf stelt echter evenzeer bepaalde eisen. Zij is
namelijk principieel non-directief, daarom zal de werker vooral be
geleider en katalysator zijn:
- zijn cliënt-systeem moeten aanvaarden zoals het is; zijn waarden
ontzien;
- zijn tempo van activiteiten (relatielegging, diagnose, motivering,
programmering en eventuele actie) afstemmen op het tempo van
het cliënt-systeem, ook in zij n diverse onderdelen (aandacht voor
minderheden) ;
- het cliënt-systeem zijn eigen doelen laten vaststellen en wegen
laten bepalen waarop het tot actie wil komen; stimuleren en ver
sterken waar nodig;
- geen vormen of besluiten opdringen, waaraan het cliënt-systeem
nog niet toe is.
4. De methode van het opbouwwerk is ook een samenstel van
technieken, waarvan sommige meer relatieve betekenis hebben dan
andere. Ieder project vraagt een keuze uit deze technieken in het kader
van de planning van de werkzaamheden. Afhankelijk van deze plan
ning zal gebruik gemaakt worden van technieken van:
- verkenning en diagnostisering;
- motivering en stimulering;
- programmering en organisatie;
- evaluatie.
Daarnaast zijn er een aantal aanvullende technieken, die al te vaak
worden verwaarloosd, zoals rapportage, verbale communicatie en fi 
nanciële administratie, waarop vele projecten zijn stukgelopen.
5. Het opbouwwerk heeft als bijzondere instrumenten het zelf
onderzoek en het intergroepswerk ontwikkeld. Zij zijn vooral van be
lang voor het bewerken van participatie en communicatie - knelpun
ten in ieder opbouwproject. Zij zijn echter geen noodzakelijke ver
eisten voor ieder opbouwproject_
6. De strategie van de werker dient gebaseerd te zijn op een juist
begrip van de taak van het opbouwwerk op lange termijn, waar in
iedere fase van een project de juiste technieken en instrumenten wor
den ingezet en met alle aandacht voor het detail.
7. Om redenen van doelmatigheid is een non-directieve houding
niet steeds vol te houden in ieder onderdeel van een project. De ver
wachtingen van cliënt-systemen, van opdrachtgever, van de sub
sidiërende overheid en van de samenleving als zodanig maken een
flexibele opstelling noodzakelijk. Een meer actie-gerichte houding
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voortkomen uit een gebrek aan deskundigheid van de
ovcrürens begrijpelijk ongeduld om met resultaten te

I'cn

van onderaf werken is er in het opbouwwerk een

'Hl0Î'

N.l .• ·.,

pP 1.11'111 btllildcring denkbaar, maar dan toch zo te interpreteren, dat de
~d ... ,"

Illet het cliënt-systeem een stimulering blijft tot eigen verant
ItllI.I,·IIJkheid en zelfwerkzaamheid. Intergroepswerk is hier het aan
""'1'/.1' 11 instrument.
'), I" .dJe projecten van opbouwwerk moeten de vragen waaraan
11\1'11 werkt (de indicaties) , met wie men werkt (de participanten) en
11111' IlIcn werkt (de instrumenten) fasegewijs als professionele ele
IIIC'IIten zijn verdisconteerd. De rollen van de werker dienen te zijn
d~l'slcmd op de behoeften in iedere fase van het project.
I() Bij het opstellen van een werkplan spelen professionele en
'ot IlIclurele elementen een rol. De structurele, voortkomende uit de
~peci fi eke situatie waarin de werker is geplaatst - verwachtingen van
de subsidiërende overheid, werkgever, cliënt-systeem - worden ont
kend aan de grotere samenleving waar de specifieke situatie nu
l'enmaal deel van uitmaakt. Het ontbreken van een duidelijk beroeps
beeld en de onzekerheid van de werker als gevolg van de vaagheid
v.ln het nieuwe beroep, maken het stellig niet eenvoudig de juiste
subdoeleinden bij het ontwerpen van een strategie te kiezen.
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mogelijkheid misverstanden uit de weg te ruimen, verzoenend op te
treden waar dat nodig blijkt. Men hoort niet alleen, men geeft ook
informatie en kweekt positieve houdingen. Wanneer tijdens het pro
ject van het streek-zelf-onderzoek ergens moeilijkheden rezen, weer
standen optraden, kwam dit de stafdocenten snel ter ore - via stagiai
res of begeleidingscommissie - en trokken zij er onmiddelijk op af om
de 'kwesties' door te spreken, mee te werken aan oplossingen en
verzoeningen. Dit werd bijzonder gewaardeerd en versterkte het
vertrouwen in het project aanmerkelijk. De diagnose leverde in beide
projecten materiaal voor het zelf-onderzoek. Dit speelde zich in eerste
instantie af in de persoonlijke contacten, maar kreeg zijn geformali
seerde vorm in gespreksgroepen en bijeenkomsten. Dit gold ook voor
de zgn. voor-programmering van de gezamenlijke planning. De ideeën,
geboren in persoonlijke contacten en discussiegroepen werden vastge
legd in een uitvoerige rapportage en zijn later gebruikt voor de dis
cussiegroepen en planning-bijeenkomsten.

3. Zelf-planning en programmering
Eerder onderscheidden wij rollen van begeleider, katalysator, deskun
dige en therapeut. 6 Misschien is in de praktijk een dergelijke onder
scheiding te cerebraal. Is de rol van iedere non-directieve hulpverle
ner niet steeds samengesteld uit al deze componenten?
elf laten plannen betekent terughouding: niet omver-praten, geen
pressie uitoefenen, geen intimidatie of misleiding, niet de beslissing in
feite zelf nemen en gaan uitvoeren. Het is vertrouwen hebben in de
eigen verantwoordelijkheid en zelf-werkzaamheid. Het is begeleiding
en katalytisch werken (maar deskundig - zowel t.a.v. sociale technie
ken als uitwendige middelen), soms therapeutisch.
In projekt A ging Mevrouw A. in haar planning-bijeenkomst zo te
werk, dat zij diagnostisch-motiverend de slachtoffers aan het woord
liet, dat zij de groep met plannen liet komen, zorgde voor technische
gegevens, therapeutisch de groep zich liet afreageren op de gezins
zorg. Op het juiste moment, als de groep vast dreigde te lopen, trad
zij katalyserend, motiverend, expert-technisch, therapeutisch op.
De discussies in projekt B waren geopend door het consulenten
team, maar daar had men zich beperkt tot het geven van eenvou
dige instructies over 'eerlijk discussiëren', over de procedure, daar
na had men de groepen zelf laten werken. De stafdocenten woon
den de discussies niet bij. Er was voor iedere groep een stagiair aan
wezig, die het verslag moest maken, eventuele wensen van de groep
aan de leiding overbracht, maar niet mocht mee-discussieren.
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De afsluitende bijeenkomsten waren opgezet als planning-bijeen
komsten. Na de diagnose en motivering moesten de discussies resul
teren in voorstellen. Hier moesten de groepen zelf met voorstellen
komen, en hier aanvaardden de stafdocenten hun verantwoordelijk
heden in een viervoudige rol, door het geven van aanmoediging, het
mee helpen vinden van mogelijkheden (bijv. door subsidiemogelijk
heden en service-instituten aan te wijzen, het laten zien van oplossin
gen elders) het brengen tot conclusies en waar nodig het opvangen
van gerezen tegenstellingen en het helpen ombuigen in positieve rich
ting.

4. Uitvoering en actie, institutionering daarvan
Een project van opbouwwerk eindigt bij de zelf-planning. De uitvoe
ring is geen taak voor de opbouwwerker, maar voor het cliënt
systeem zelf. Het spreken van 'uitvoerend opbouwwerk' is theore
tisch gezien een 'contradictio in se'. De praktijk van het opbouw
werk ligt anders. Met recht mag men verwachten dat een 'werker'
op de achtergrond aanwezig blijft, om het cliënt-systeem te helpen
de juiste middelen te vinden, om te blijven steunen waar dit nodig
is, om nieuw rijzende moeilijkheden mee het hoofd te helpen bieden.
Jn beide projecten is dit ook gebeurd. Zowel Mevrouw A. als het
stafdocenten-team hebben na de afsluiting van het planning-proces
talloze malen te hulp moeten komen, wanneer het weer eens scheef
dreigde te lopen. Men kan dit de nazorg noemen.
Toch zijn deze fasen niet tot in het oneindige te rekken. Er komt
cen tijd van 'weg wezen', van een beëindiging van de 'hulp tot zelf
hulp'. Opbouwwerk is een tijdelijke hulp-verlening: maar deze mag
niet worden beëindigd vóór er een vorm is gevonden, die de conti
nuïteit van de op gang gebrachte zelfwerkzaamheid verzekerd, tot
dat de gestelde doelen zijn bereikt. Er moet een noodzakelijke
vorm van institutionalisering gevonden worden, die niet in strij d is
met het dynamische karakter van het opbouwwerk. Aan de mogelijk
hcid van institutionalisering zo, dat de flexibiliteit van de werker
niet in gevaar komt, zal in het volgende hoofdstuk aandacht worden
'cschonken.
SA MENVATTING HOOFDSTUK IV

In dit hoofdstuk werden twee projecten aan de orde gesteld:

1. Een uit de micro-schaal en een uit de meso-schaal. Een pro
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ject uit de sfeer van de sociale dienstverlening en een uit de sfeer
van het sociaal-culturele vormingswerk. In het eerste project zien
wij een gekwalificeerd maatschappelijk werkster aan het werk, in
het tweede werd gewerkt met twee stafdocenten van een sociale
academie en vier stagiairs-leerlingen van de sociaal-culturele studie
richting. Maar in beide gevallen merkt men grote overeenkomst in
werkmethode, omdat het gaat om de non-directieve benadering van
het opbouwwerk.
2. Scherp wordt gelet op de waarden van het ontwikkelen van
de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van het cliënt
systeem, in het ene geval gerepresenteerd door vrijwilligers uit de
buurt, in het andere door geïnteresseerden uit de regio. In beide
gevallen is er moeite gedaan deze representanten te betrekken uit
alle lagen van het cliënt-systeem. In het eerste geval ging het voor
namelijk om huisvrouwen en jongemeisjes, relevant voor het op te
lossen probleem. In het tweede geval waren het vooral ouders en
de informele en formele leiders uit de regio, die bereikt moesten
worden om het pedagogische probleem bewust te maken en er aan
te laten werken.
3. De keuze van de instrumenten en technieken loopt uiteraard
uiteen, ook de wijze waarop en wanneer deze worden gehanteerd
binnen de strategie van de werker. In het eerste geval is de diagnos
tische fase er vooral een van het nagaan van de reeds bestaande
motivering ten aanzien van het aan te vatten probleem en het kij
ken of er reeds incidentele oplossingen bestaan, die men niet wil
doorkruissen. In het tweede geval blijkt een grondige voorlichting
nodig om het cliënt-systeem te confronteren met het nog niet her
kende probleem. H iervoor wordt het instrument van het zelf-onder
zoek gekozen. Maar aan dit proces van zelf-diagnose gaat een lange
periode van inventariserend onderzoek vooraf, voordat ook het team
de knelpunten duidelij k voor ogen staan.
4. De rol van de werker wordt in beide projecten bepaald door
het karakter van de problematiek en het tempo van het project is
afhankelijk van de mogelijkheden het cliënt-systeem tot planning en
actie te bewegen. In het eerste project is de rol meer begeleidend
en expert-technisch, in het tweede therapeutisch en katalytisch. In het
eerste project is de terughoudendheid van de werker opvallend. De
grote zelfbeheersing die Mevrouw A. toont om door te gaan met
haar bezoeken tot zij weet, dat zij het helemaal rond heeft, is de
oorzaak van haar snelle en grondige succes, wanneer zij de groep ten
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slotte bijeenroept voor gezamenlijke diagnose, planning en actie.
In het tweede project verlopen de fasen zeer geleidelijk. De proble
matiek is zeer gecompliceerd en er moet gekozen worden voor prio
riteiten, er moet een planning gemaakt worden op lange termijn en
er moet een structuur worden geschapen, die het cliënt-systeem nog
jaren in beweging zal moeten houden.
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SAMENVA T T ING HOOFDS T UK V

1. Instellingen voor samenlevingsopbouw zijn de meest aangewezen
instellingen om opbouwwerkers in dienst te nemen. N aast andere
instrumenten als onderzoek, planning, advisering, documentatie en
voorlichting hechten zij - zowel in micro-, meso- als macro-schaal grote waarde aan de methode van het opbouwwerk om mentale-,
milieu- en institutionele opbouw in hun werkgebieden tot stand te
brengen. Slechts bij uitzondering rekenen zij het opbouwwerk niet tot
hun taak.
2. Het opbouwwerk ondernomen vanuit de instellingen voor samenlevingsopbouw heeft steeds een mentaal, een actie- en een organisatorisch aspect. N aarmate men met een groter territoir te maken
heeft, is er een begrijpelijke neiging zich van het grondvlak te verwijderen en met een ander soort cliënt-systemen te gaan werken.
Men gaat de verantwoordelijkheden ook anders zien. Grote instellingen zullen zich vooral geroepen voelen bij te dragen tot de planning
van het welzijnsbeleid en aan institutionele opbouw te doen. Kleinere
instellingen zullen vooral de totstandkoming van een goede dienstverlening nastreven en zich op milieu-opbouw richten. De kracht van
de kleine instellingen is dat zij door het directe contact met de bevolking de mogelijkheid hebben deze aan te sporen tot solidariteitsacties, waardoor de mentale opbouw bevorderd wordt.
3. De bijdrage van de opbouwwerker in de micro-schaal is vooral
de bevordering van de participatie van de bevolking in het samenlevingsgebeuren, de bijdrage van de opbouwconsulent in de mesoschaal is vooral de bevordering van de communicatie tussen bevolkingscategorieën, die van de opbouwadviseur in de macro-schaal is er
vooral een om ons bestel, onze instituties, meer democratisch te laten
functioneren. Er is alleen van opbouwwerk sprake, wanneer dit op
een sociaal-agogische wijze geschiedt. D e strategie, die in de verschillende fasen door deze werkers daarbij gevolgd wordt is niet
zonder meer identiek, al zijn er uiteraard door de methode voorgeschreven essentiële elementen, die in het oog gehouden moeten worden.
4. Opbouwwerk als methode kan ook door instellingen van maatschappelijk werk, agrarische instellingen, culturele instellingen en pastorale instellingen worden gedaan. In de regel worden zij niet door de
centrale overheid als opbouwwerkers gesubsidieerd.
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BIJLAGE HOO F DST UK V
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Algemeen overzicht van de gesubsidieerde instellingen voor opbouwwerk in
Nederland op I september 1968.
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VI. Ten besluit

I

In hoofdstuk I is getracht een beschrijving te geven van een aantal
ontwikkelingen in onze samenleving, die merkwaardigerwijs een
groeiend onbehagen voortgebracht hebben bij de bevolking in plaats
van een groeiend welbehagen. Er is aandacht gevraagd voor het weIzijn als nieuw object voor het beleid. Een van de kernpunten van het
welzijnsbeleid is de aandacht voor maatschappelijke opbouw: spontane of gestimuleerde democratische processen, waarin de bevolking
door participatie en zelfwerkzaamheid de samenleving naar een situatie
van groter welzijn brengt.
In hoofdstuk 11 is aangeduid welke ontwikkelingen de zorg voor
maatschappelijke opbouw in praktijk en theorie, zowel in Nederland
en Amerika heeft doorgemaakt. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt
een onderscheid gemaakt in functie (samenlevingsopbouw), proces
(maatschappelijke opbouw) en methode (opbouwwerk).
Hoofdstuk 111 houdt zich vervolgens bezig met het opbouwwerk als
sociaal-agogische methode. Achtereenvolgens worden de essentiële
elementen, de instrumenten en technieken en de strategie van de werker aan de orde gesteld.
In hoofdstuk IV wordt een aantal praktijkgevallen nader geanalyseerd, terwijl in hoofdstuk V de instellingen van waaruit het opbouwwerk bedreven wordt aan een nadere beschouwing onderworpen
worden.

Het zal iedereen duidelijk zijn dat dit boek een poging is tot scherpere omlijning van de methode van het opbouwwerk. Als zodanig
is het niet meer dan een eerste begin. Een vraag die zich tenslotte
opdringt is: zal de ontwikkeling van de methode zich voortzetten en
wat dient er dan nog allemaal voor werk verricht te worden?
I In hoofdstuk I is aangetoond dat de vraag naar opbouwwerk ten
nauwste samenhangt met de gehele maatschappelijke ontwikkeling.
De toekomst van het opbouwwerk zal bepaald worden door de ontwikkeling van de samenleving en het karakter van het welzijnsbeleid
daarin.
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A. D E TOE KOM S TEN HET WEL ZIJN S BEL E I D

Vroegere generaties zagen de maatschappij als een onwrikbaar gebouw, waarin voor de één nu eenmaal een fijn plaatsje gereserveerd
was en voor de ander een minder fijn plaatsje. Men zag niet veel kans
de maatschappij of de cultuur te veranderen. Wel hoopte men in
sommige tijdperken op betere tijden en droomde men van volmaakte
toekomsten. In andere perioden werd de mens gekenmerkt door een
dof pessimisme, waarin verwacht werd dat de samenleving regelrecht
op hel en verdoemenis zou afstevenen. Veel (ellendige) situaties werden uitgelegd als een aardse onaangenaamheid die God in zijn ondoorgrondelijke wijsheid voor de mensheid uitgedacht had en wat
dus in principe goed was. Bekend is de uitspraak: God heeft de
standen gewild.
De laatste twee eeuwen is dit levensgevoel grondig veranderd. Langzamerhand zijn de mensen gaan ontdekken, dat de maatschappij
niet als het ware een onbeweeglijk duister hok is waar we met zijn
allen nu eenmaal inzitten, maar dat cultuur en maatschappij bestanddelen zijn van een soort ingewikkeld toneelspel, dat we naar
eigen genoegen in kunnen richten. Dit gevoel begint steeds sterker
te leven en we zien dat ook allerlei personen en groepen optreden
die op veranderingen aandringen of in ieder geval bestaande toestanden heftig kritiseren, zo niet belachelijk maken. Zoals in hoofdstuk I vermeld: Er ontstaan nieuwe politieke partijen, die wel eens
even zullen aangeven hoe het allemaal anders moet, de vakbonden
laten duidelijk hun mening horen, de jeugd steekt zijn mening niet
onder stoelen of banken, de studenten wensen de universiteit mee
te besturen en treden zelf in overleg met de minister van onderwijs
en wetenschappen, de bejaarden hebben hun eisen en de vrouwen
streven naar meer emancipatie. Vele malen per week wordt er op beschaafde wijze op de beeldbuis gekijfd in forums en discussie-groepen
over hoe het allemaal beter kan, terwijl zelfs in ons land een tijdje
satirische TV-programma's gebloeid hebben.
Het mag dan zo zijn dat vandaag de dag niet alles te veranderen
is, we moeten in ieder geval zorgen dat de toekomstige maatschappij
er een is die ons volledig past. Het is daarom dat steeds meer mensen vooruit kijken. De belangstelling is zo groot dat ook de wetenschap zich steeds serieuzer met de toekomst bezig gaat houden. De
futurologie of het prospectivisme, de wetenschap der toekomst (een
soort 'omgekeerde' geschiedenis) houdt zich bezig met de toekomst
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van de samenleving. Momenteel begint deze wetenschap steeds meer
beoefenaren te krijgen en allerlei onderwerpen worden bestudeerd
tegen de achtergrond van het magische jaar 2000. Er wordt gestudeerd op de economie, het leger, het onderwijs, het gezin, de kerk
etc. . . in het jaar 2000.
Hoe zal het gesteld zijn met het menselijk welzijn in het
jaar 2000? Gelukkig is die vraag niet direct compleet te beantwoorden. Het is ook eigenlijk een beetje een verkeerde vraag. Als de
toekomstige maatschappij iets is wat we zelf in de hand hebben,
dient de vraag te zijn: hoe willen we eigenlijk dat ons welzijn er uitziet in het jaar 2000.
Nu kunnen we veel zelf uitmaken, maar een aantal dingen met
betrekking tot onze Nederlandse samenleving staat toch min of meer
voor de toekomst vast:
- Mensen zullen in de toekomst zakelijker, rationeler tegen het
leven aankijken. Bij het organiseren zal de levensbeschouwing als
organisatie-principe niet meer meespelen. De beroemde katholieke
geitenfokvereniging en de meisjessportvereniging op gereformeerde
grondslag zullen we moeten missen.
- Er zullen meer kansen zijn voor iedereen in allerlei zaken van
sociale en culturele aard te participeren, er zullen steeds minder
speciaal bevoorrechten zijn, allerlei instellingen zullen sterk gedemocratiseerd zijn.
- De wetenschap zal een steeds grotere rol gaan spelen. H et beleid
zal zich minder later leiden door improvisatie-drift en meer door
sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
- De beroepsbeoefenaren zullen steeds minder werkzaam zijn in de
landbouw, minder in industrie en veel meer in de zgn. dienst.
verlenende beroepen.
- De welvaart zal fors stijgen (o.a. tot uiting komend in een verdubbeling van de huidige reële inkomens), de vrije tijd zal toenemen. N iet iedereen zal meer behoeven te werken omdat
niet alle mensen nodig zijn in het produktie-proces. De ~achines
werken voor ons.
- We zullen met veel meer mensen zijn (voor 2000 wordt nu geschat plm. 18 miljoen mensen), die allemaal een veel grondiger
schoolopleiding zullen hebben gehad dan de huidige generaties en
die dus veel deskundiger zullen zijn. Via de massacommunicatiemiddelen zal de bevolking overspoeld worden door informatie.
amenvattend kunnen we zeggen dat de Nederlandse samenleving in
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de toekomst er aldus uit zal zien: veel 'eigenwijze', welvarende
mensen zullen over veel geld en vrije tijd beschikken en op hun eigen
democratische wijze hun welzijn willen inrichten.
Nu weten we natuurlijk nog niet hoe het welzijn er in het jaar
2000 uit zal zien. Dat is, zoals gezegd, ook niet mogelijk. Er zijn
wel een paar waarschijnlijkheden aan te geven.
- Doordat alles veel democratischer toegaat zullen er alleen nog
maar voorzieningen tot stand komen via wetenschappelijk onderzoek en breed welzijnsoverleg in een welzijnsorgaan. Eigenwijze patriarchale bestuurders die op hun eigen houtje en in een idealistische bui zomaar allerlei voorzieningen uit hun duim zuigen moeten zich haasten, want deze wijze van handelen is in de toekomst
niet meer mogelijk.
- De bevolking zal zo overspoeld worden door informatie en (internationale?) contacten dat het nauwelijks mogelijk zal zijn kennis te nemen van werk en betekenis van allerlei afzonderlijke sociale
en culturele instellingen. H et enige wat de bevolking wil weten
is: Waar kan ik het halen, waar kan ik mij vervoegen? Zoals de
spoorwegen stations hebben en de PTT-postkantoren, zo zullen er
in de dorpen en stadswijken sociaal-culturele (welzijns-)centra
moeten komen waar je naar toe kan voor je welzij n. Het zal niet zo
goed meer mogelijk zijn de bevolking voor katholiek of humanistisch welzijnswerk te interesseren, of de hele bevolking bekend te
willen maken met één soort instelling. Deze ontwikkeling bevat
voor de momenteel bestaande organisaties de dwingende les om
zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg te treden, hoe ze zich zo
verstandig mogelijk als een gezonde eenheid in de toekomst aan
de bevolking gaan presenteren.
- Wat de inhoud van de voorzieningen betreft, kan alleen maar
gezegd worden dat ernaar gestreefd dient te worden zoveel mogelijk
mensen met zoveel mogelijk gedragswijzen en leefmogelijkheden
bekend te maken.
Het is merkwaardig te zien hoeveel mensen zich momenteel aan één
soort verkrampte levenswijze vastbinden: ze beoefenen maar één sport
(of geen), ze eten altijd dezelfde soort maaltijden, ze komen nooit
in het museum, ze komen nooit op een concert, ze praten altijd over
hun auto, ze lezen maar één soort boeken, iedere avond kijken ze
naar de televisie en ze gebruiken nooit hun handen om zelf eens wat
artistieks te maken. Deze eenzijdige leefpatronen zijn niet zo moeilijk te verklaren. De mensen hebben tot nu toe weinig opleiding en
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vrije tijd gehad om andere leefmogelijkheden te ervaren. In de toekomst zal het mogelijk zijn dat steeds meer mensen een 'persoonsverbreding' ondergaan wat zeker het welzijn ten goede zal komen.
- Het hele systeem van het beleid voeren op het gebied van het welzijn zal veel rationeler worden. De overheid werkt momenteel met
tal van subsidieregelingen, die vele mogelijkheden bieden, maar vaak
zo verschrikkelijk gecompliceerd zijn en zoveel rompslomp met
zich meebrengen dat het wel erg onaantrekkelijk is zich tegenwoordig in het organisatie-leven te storten. Het is geen zeldzaamheid dat de penningmeester van een eenvoudige instelling met zijn
organisatie onder meerdere regelingen valt, waarvoor hij in veelvoud én bij gemeente én bij de provincie én bij het rijk subsidieformulieren in moet vullen. De dringende roep om rationeel handelen zal het hier ook zeker winnen en als de voortekenen niet
bedriegen zal er ooit een wet op het sociaal-cultureel welzijn
verschijnen, waarin al deze moeilijkheden tot een minimum zijn
teruggebracht.

B. DE TOEKOMST VAN HET OPBOUWWERK

Men kan rustig stellen dat de samenleving door blijft koersen naar
verdergaande democratisering en verdergaande rationalisering. Dit betekent dat het opbouwwerk een 'grote toekomst' tegemoet gaat. Hier
moet echter aan toegevoegd worden dat die grote toekomst van
het opbouwwerk zich niet automatisch zal realiseren. De methode
van het opbouwwerk zoals hij nu is ontwikkeld is nog te weinig gedifferentieerd en getoetst, de werkers in het veld zijn nog te schaars
en te weinig herkenbaar, terwijl de instellingen van waaruit het opbouwwerk gepresenteerd wordt in hun structuur en werking nog veel
verder doordacht dienen te worden.
1. De ontwikkeling van de methode
De karakterisering van maatschappelijke opbouw als een democratisch
proces is theoretisch juist, maar geeft natuurlijk geen enkele aanwijzing op welke gebieden van het werken aan de samenleving dit proces
zich voltrekken kan. Bepaalde terreinen lenen zich voor democratisering, terwijl andere veel te gecompliceerd zijn om onderwerp te
worden van directe democratie. De industrialisering van de provincie
Zeeland bijvoorbeeld door middel van het aantrekken van chemische
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bedrijven kan een democratische beslissing zijn. De hoogte van de
fabrieksschoorstenen of de aard van de te gebruiken machinerieën is
afhankelijk van de stand der techniek en der economie en kan moeilijk met meerderheid van stemmen bepaald worden.
- Veel preciezer zal in de toekomst bepaald dienen te worden welke
processen van maatschappelijke opbouw zich slechts spontaan kunnen
voltrekken en welke andere processen bewust teweeggebracht kunnen worden. Veel te weinig is tot nu toe bekend welke algemene
methoden tot stimulering van de maatschappelijke opbouw bruikbaar zijn, wat hun effect is en in welke situatie, terwijl de specifieke
methode van het opbouwwerk in al zijn onderdelen met betrekking
tot tal van soorten van cliënt-systemen nader getoetst dient te
worden. Daarvan kan nu reeds gezegd worden dat de methode op tal
van punten gewijzigd, gedifferentieerd en uitgebreid zal dienen te
worden. Het verzamelen van project-verslagen (case-studies) om tot
vergelijking en analyse te komen en om zo de methode nader te kunnen toetsen is een van de belangrijke opgaven die de opbouwwerkers
te doen staat.
2. De schaarste aan werkers en hun onherkenbaarheid
Er wordt hier geen groot geheim onthuld wanneer er vermeld wordt
dat er een groot tekort is aan opbouwwerkers. Dit tekort tekent zich
af op vier terreinen:
a. het terrein van de opbouwwerker in de micro-schaal,
b. het terrein van de opbouwconsulent (meso-schaal),
c. het terrein van de opbouw-adviseur (macro-schaal),
d. op het terrein van leiding en supervisie aan opbouwwerkers in de
praktijk, vooral in de micro-schaal.
Het Ministerie van CRM heeft een beperkte 'man-power-planning'
voor het opbouwwerk opgesteld voor het jaar 1975.1 Voor het jaar
1975 zijn voor iedere soort werker drie prognoses gemaakt:
1. een prognose waarbij alleen berekend is hoeveel functionarissen
extra nodig zouden zijn wanneer het werk op de schaal van 1969
zou worden voortgezet en alleen maar rekening gehouden wordt
met de groei van de bevolking;
2. een prognose, die resulteert uit de gedeeltelijke toepassing van
een ideale norm;
en prognose die resulteert uit de onverkorte toepassing van een
ideale norm.
I l" bovengenoemde man-power-planning is gemaakt t.b.v. de Sociale
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Academies, en reikt dus niet verder dan functionarissen die opgeleid kunnen worden op sociale academies, d.w.z. eigenlijk alleen werkers in de micro- en meso-schaal.
De 'ideale' norm voor territoriale cliënt-systemen acht het rapport
voorlopig, één opbouwwerker en één opbouwconsulent op 80.000
inwoners. In 1975 zullen er in N ederland ± 170 eenheden van
80.000 inwoners te onderscheiden zijn.
Prognose op de eerste manier, geeft een raming van 50 werkers op
territoriaal niveau, op de tweede manier 150 en op de derde manier
(2 x 170 = ) 340 werkers.
Door het departement is ook een raming 1975 gemaakt voor andere cliënt-systemen, te weten:
a. voor maatschappelijk zwakke gezinnen (in probleemwijken zgn.
bijzonder opbouwwerk );
b. woonwagenbewoners;
c. buitenlandse arbeiders en andere allochtone groepen.
Opbouwwerk m.b.t. groep a. wordt gezien als een intensivering van
het territoriale werk; voor bedoelde probleemwijken rekent men één
kracht extra. De planning voor woonwagenbewoners houdt voor 1975
in ongeveer 50 regionale centra, waarvoor telkens een opbouwwerker gedacht is. Men rekent in 1975 met 60 concentraties van
?uitenlandse arbeiders en 20 voor andere allochtone groepen, die
ieder een opbouwwerker zullen moeten hebben. Daarnaast wordt ook
nog gedacht aan 'functioneel' opbouwwerk, zoals bijv. in het kader
van levensbeschouwelijke samenwerkingsorganen voor maatschappelijk werk. De behoefte aan opbouwwerkers opgeleid aan Sociale
A cademies in 1975 komt er dan aldus uit te zien:
Tabel IJ . Raming behoefte aan o pbouww erkers opgeleid aan Sociale
Academ ies 1975.

Op g rond van
groei cliëntsysteem

V oorwaardelij ke
to epassing
ideale norm

O nverkorte
toepassing
norm

5°

15 °

34°

Basis-voorziening
territoriaal
An dere cliëntsys temen

327

35 0 *

35°

T o taal:

377

5° 0

69 0

Bovengenoemde getallen gelden dan alleen nog maar voor de microen meso-functies. Voor de macro-functies is tot nu toe geen personeelsplanning gepubliceerd.
De vraag hoeveel opbouwwerkers momenteel in het veld werken is,
vanwege de onduidelijkheid der functies niet te beantwoorden. Statistisch is het niet doenlijk, opbouwwerkers, cultureel werkers en maatschappelijk werkers te scheiden.
Op territoriaal micro-niveau werkten eind 1967 141 opbouwwerkers en cultureel werkers (waarvan 60 officieel gediplomeerd, en
33 officiële vacatures). Op het gebied van de andere cliënt-systemen
zijn 367 krachten werkzaam (opbouwwerke.r~, cultur~el werkers en
maatschappelijk werkers), waarvan 200 offiCieel gediplomeerd, terwijl er 77 vacatures zijn.
3. De organisatiestructuur
Het zojuist vermelde feit dat statistisch opbou~erkers, cul~ele
werkers en maatschappelijk werkers niet afzonderlijk terug te vmden
zijn is niet zozeer een onvolkomenheid van de statistiek, maar eerder
het gevolg van een praktische onduidelijk~eid ï;t h.~t -z:;erkveld. . ~at
in realiteit zeer onduidelijk ligt, kan ook met dmdeliJk m de statlstiek

naar voren komen.
Een van de eerste taken in de nabije toekomst zal zijn in het werkveld duidelijk de diverse functies uiteen te halen en organisatorisch
vorm te geven. Het is dringend nodig dat duidelijk omschreven
wordt welke functies in de micro-, meso- en macro-schaal vermeld
dienen te worden en hoe hun onderlinge relatie dient te zijn.
Hoewel het voor de toepassing van een agogische methode zeer
belangrijk is dat dit vanuit een evenwichtige organisatiestructuur geschiedt, behoort het niet tot het object van dit boek daarvoor een
tOekomstbeeld te ontwerpen.

* H ier kan

dus niet van de ideale no rm afgeweken worden.
B ron: Raming van de behoefte aan gediplomeerden So ciale Academies in
1975, Rijsw ijk 1969.
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