
Rik Veelenturf • 

De probleem -project methode in het opbouwwerk** 

Inleiding 
Deze bijdrage wil een paar kantteken ingen maken bij 
een boekje, of zoals de auteu r Arie Besteman het zelf 
liever noemt: 'een pamflet', dat stamt uit de Werk
plaats opbouwwerk Noord Nederland (W.O.N.N.). Om 
dit boekje en de kanttekeningen mijnerzijds te kunnen 
verstaan, lijkt het noodzakelijk om iets te weten over 
dat exneriment uit het hoge noorden en tevens iets te 
vermelden over de inhoud van het boek. 
Binnen de werkplaats is het boek "gegroeid" . Dit ge
beurde al werkende met groepen opbouwwerkers en 
vrijwi lligers, die de (praktijk)problemen binnenbrach
ten en samen met de leiding van de werkplaats op 
zoek gingen naar een oplossing, een methode van 
werken enz. 
Vandaar dat in dit artikel eerst iets wordt verteld over 
de Werkplaats, voordat overgegaan wordt tot de be
spreking van het boek en het maken van een paar 
kanttekeningen mijnerzijds. 

De werkplaats Opbouwwerk Noord Nederland 
AI in 1971, het jaar waarin het expe riment Werkplaats 
van start ging werd besloten, dat er na drie jaar een 
evaluatie diende plaats te vinden . Een voorlopige eva
luatieve rapportage is dan ook uitgebracht in het voor
jaar van 1974. Daaruit worden onderstaande gegevens 
geput. 
Uit de interessante rapportage blijkt, dat ook de we rk
plaats de weg van alle vlees is gegaan: het is vallen 
en opstaan geblazen, er is mislukking en succes, er 
Lijn ruzies en misverstanden , maar ook "mooie" mo
menten. De lezer ondergaat een schok van herken
ning : een nieuw, idealistisch en tegelijk heel praktisch 
gericht initiatief, dat te maken krijgt met de bekende 
behoudende reakties van besturen van instellingen, 
van overkoepelende organisaties en van ministeries 
uit den Haag. Toch is dat niet het hele verhaal . Het 
initiatief is blijkbaar zo verfrissend en werkt zo aan
stekelijk, dat er heel wat van de oorspronkelijke be
doeli ngen worden waargemaakt . En dat is geen ge
r nge prestatie. 

De aanzet tot het experiment 
Op he e nd van de jaren '60 leven er in het Noorden 
(Groningen Friesl and en Drente) her en der verspreid 
ideeën over deskundigheidsbevordering van de wer
kers in het eld. V ia werkgroepen en min of meer toe
va ll ige kontaK>en groeit dit alles naar een gezamenlijk 
idee : de W erkp aats Opbouwwerk. 

De dragers: Opbouworgaan Gron ingen (met een werk
groep), Friesland en Drente. Verder : het NIMO in haar 
poging om bij te dragen aa n region aal georganiseer
de deskundigheidsbevordering. De St ichti ng tot be
vorderi ng van het bu urth uiswerk in het Noorden 
(S.B ..B.N .). De A .S.CA te Groningen met haar orga
ni satie van een oriënteringscursus op bouwwerk. Het 
A ndragogisch Instituu t van de Rijksuniversiteit te Gro
ningen in haar behoefte om het gebied opbouwwerk 
nader te onderzoeken . Tens lotte: het M ini ste rie van 
C.RM, ..dat een noodzakelij ke (subsi diëring) maar tege
lijkertijd wat duistere rol speelt ten aanzien van de 
Werkplaats. 
Een onderzoekje onder personen , die werkzaam zijn 
In de samenlevingsopbouw in de noordelijke provin
cies maakt duidelijk , dat er be hoefte is aan zo 'n werk
plaats. 

Waarom een Werkplaats 

Het waarom wordt beantwoord met de constater ing , 
dat de opbouwwerker in de praktijk wordt gecon
fronteerd met een problemati ek, d ie zich in sn el tempo 
heeft verbreed en uiterst ingewikkeld is geworde n. 
Er is onder de werkers onvoldoende ken nis van de 
problematiek. Verd er blijken de wetenschappelijke 
verworvenheden onvoldoende door te dringen tot het 
veld. Daar wordt dan ook we inig of geen gebru ik van 
gemaakt. 
Op de tweede p laats doet het vraagstuk van onvol
doende ken nis en vaardigheid zi ch ook voor bij ande
re betrokkenen bij projekten van sa men levi ngsop
bouw dan de opbouwwerkers. Bed oeld worden : vrij-
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willige krachten, bestuurders van instellingen, groe
pen funktionarissen van gemeentelijke overheden, in
stanties uit de sociaal ekonomische sektor en oplei
dingsinstituten. 
Het zal geen verbazing wekken als blijkt dat het be
langrijkste uitgangspunt voo r de werkplaats is : steun 
geven aan hen, die bij de samenlevingsopbouw be
trokken zijn. 
Om dit te realiseren stelt de Werkplaats haar poorten 
wijd open voor die betrokkenen . Z ij kiest voor een 
minimaal vastgelegde struktu ur om zoveel mogelijk 
ruimte te bieden aan werkers in het veld, oplei dingen 
(Sociale Akademie en Universiteit) en deskundigen 
op allerhand terrein. 
De doelstelling van de werkplaats is aktueel, dat wil 
zeggen gebonden aan de mensen die de werkplaats 
bevolken en beïnvloedbaar door de maatschappij, 
waarin de werkplaats optreedt. Verder wil de werk
plaats de mogelijkheden bieden aan de wetenschap 
voor het toetsen en uitdragen van ni euwe ideeën, en 
het proces van zelf betrokken te raken bij het veld. 
Het direkt betrokken zijn van opleidingen van toe
komstige werkers bij de aktiv iteiten van de werk
plaats betekent, dat er een wisselwerking kan gaan 
groeien met betrekking tot enerzijds het ontwerpen 
van opleidingsprogramma's en doelstellingen, het ont
wikke len van de praktijk anderzijds. 
Bij de konkrete uitwerking van de werkplaats op
bouwwerk staan deze gedachten centraal. In de prak
tijk wordt er een behoorlijk gedeelte van gereali 
seerd. 

Werkplaats: vrijplaats 

De pretentie die uit bovenstaande bedoeli ngen va n 
de werkplaats naar voren komt, is niet gering. 
Die pretentie zit 'm niet zozeer in de analyse die men 
maakt van de situatie waarin de samenlev ingsopbouw 
zich bevindt en de konsekwenties die men daaruit 
trekt ten aanzien van de noodzaak tot deskundig
heidsbevordering en methodiek-ontwikkeling . 
Di e analyse is niet nieuw en die noodzaak wordt al
lang ingezien. Die pretenti e zit veel meer in de keuze 
van plaats en positie vanwaaruit de werkplaats wil 
werken. 
De plaats en positie is het beste te karakteriseren 
met de te rm "vrijplaats", wat zovee l wil zeggen als: 
onafhankelijk, zich in w ezen buiten de partijen plaat
se nd, niet gebonden zijn aan de vastgebakken struk
turen, de gelegenheid gevend om je even aan de 
mallemolen te kunnen onttrekken, tot bezinning te 
komen, opnieuw te kunnen begin nen, weer even oor
spronkelijk te kunnen denken. 
De lange geschiedenis, die w ij in Eu ropa hebben met 
het verschijnsel vrijplaats, heeft ons geleerd, dat zij 
enerzijds zeer inspiratief, and erz ijds zeer bedreigend 
kunnen werken naar hun omgeving. 
Welnu, beide bewegingen, gelden ten aanzien van de 

Werkp laats. Uit de eva luatie, boven vernoemd, blijkt 
dit aan alle kanten. De poging om ten aanzien van 
methodiek en deskundigheidsbevordering meer oor
spronkelijk en vernieuwend te werken is met name 
bedreigend voor diegenen, die vaste en voo rgebak
ken bel angen hebben (inste llingen, koepelorganisa
ties, ministeries enz.). Inspiratief is het voor diegenen, 
die in de eerste lijn moeten werken aan complexe 
problematiek en voor bepaalde opleid ingen, die toe
komstige werkers moeten afleveren. 

De mogelijkheden van de methode opbouwwerk 

Als het gaat om methodiekontwikkeling, een van de 
zaken, waar de Werkplaats zich om bekommert, is 
het noodzakelijk om je af te vragen (dat kan een hoop 
ellende voorkomen), wat ei genlijk de mogelijkheden 
zijn van de methode opbouwwerk om een sociale ver
andering te bewerken. Het antwoord van Besteman 
daarop luidt: "Opbouwwerk als methode moet niet de 
pretentie hebben dat zij werkt aan de veranderings
processen in onze samenlevin g, want alhoewe l vele 
eigenschappen van deze processen verwant zij n aan 
elementen van de methode opbouwwerk, is er bij de 
algemene koers van sociale verandering sprake van 
"een niets ontziende, dynamische mach inerie" , waar
bij het opbouwwerk moet inspel en op de gevolgen". 
Een vrij pessimistisch e, maar ook wel reë le kijk op de 
samenleving, waar veranderingen pas aan den lijve 
worden ervaren, als de beslissingen allang genomen 
zijn en in de meeste gevallen niet meer zijn terug te 
draaien . Sch aalverg rot ing, noodzakelijk geworden om 
het complexe maatschappelijke bestel in stand te hou
den, en konstante uitbreiding en specialisatie zijn 
uiteraard de boosdoeners. Welnu, dit mechan isme 
maakt slachtoffers: vergeten en achtergestelde bevol
kingsgroepen, achtergebleven gebieden enz. Z ij zijn 
het objekt van de methode opbouwwerk. 

Een paar methodische kenmerken 

Goed kijken naar hoe die maatschappij eigen l ijk funk
tioneert, als een geheel van aan elkaar verbon den en 
van elkaar afhan ke lijke sociale systemen en sub
systemen, b lijkt bepalend te zijn voor het aangeven 
van kenmerken van de methode opbouwwerk door 
Besteman. 
Besteman pleit voor een systeem-aanpak, dat wi l zeg
gen: afhanke lijk van de beginsituatie moet er onder
scheid gemaakt worden tussen het niveau waar het 
probleem wordt gesignaleerd (bijv. de wijk) en de 
niveaus waar de op loss ing gevonden kan worden 
(bijv. de wijk, de stedelijke overheid, de provincie 
enz.). 
Besteman bep leit verder een projektgerichte aanpak, 
dat wil zeggen : een beperkte probleemgerichte werk
wijze. Na een zorgvuldige analyse van de prombleem
situ atie dient de opbouwwerker zijn doel vast te ste l
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len. Dit doel dient zo te worden geformuleerd, dat alle 
bet rokkenen in het verloop van het opbouwwerkpro
ces weten, waarop het proces gericht is en zelf kun
nen vaststellen, wanneer het doel bereikt wordt. 
Maximale participatie wordt in dit alles gevraagd van 
de bevolkingsgroep, die lijdt ond er het probleem en 
ten behoeve waarvan het opbouwwerk zich inzet. 
Behalve het oplossen van het probleem beoogt het 
opbouwwerkproces tevens om de bevolkingsgroep er
varing te laten opdoen en nieuwe vaardigheden te 
doen verwerven ten dienste van een meer kritische 
houding bij nieuwe problemen. 
Om tot een oplossing van het probleem te komen die
nen de verschillende sociale systemen, die te maken 
hebben met het probleem, beïnvloed te worden. Ver
schillende beïnvloedingstechnieken dienen daarom 
ontwikkeld te worden, zoals daar zijn: sociale motiva
t ietechnieken voor de eigen achterban, lobby-technie
ken, gebrUik kunnen maken van feiten en prestige van 
deskundigen, sociale onderzoektechnieken tot het uit 
lokken van symbolische konflikten met die systemen, 
die in eerste instantie de machtsverhoudingen duide
lij k maken en later de bereidheid bij die systemen 
ku nnen doen ontstaan. 
f(onsolidatie/ invoering van de gewenste verandering 
is de laatste fase in het opbouwwerkproces. In deze 
fa se moet de veranderingsneiging omgezet worden in 
een echte verandering. N iet alleen bij het systeem dat 
er het meeste profijt van trekt, maar ook bij de sys
temen, die een offer moeten brengen. Met andere 
woorden : de verandering zal een zeker blijvend karak
ter moeten krijgen: een grotere politieke bewustwor
di ng bij de participanten, een zichtbare gedragsver
andering bij bijv . een dienst openbare werken enz. 

De probleem-projektmethode in het opbouwwerk 

De naam van het boekje van Besteman, dat deze t itel 
voert, zal voor de lezer nu geen verrassing meer zij n. 
In een korte inleiding constateert hij, dat opbouwwerk 
in Nederland zodanig georganiseerd en gestruktu
reerd is , dat men veel en vee l te weinig toekomt aan 
het opbouwwerk in de eerste lijn (werken met een 
bevolkingsgroep aan het probleem van die bevol
kingsgroep). Een van de belangrijkste redenen daar 
voor is te v inden in het feit, aldus Besteman, dat op
bouwwerk in Nederland met handen en voeten ge
bonden is aan die sociale systemen in onze samen
lev ing, die nu juist de veroorzakers zijn van de pro
ble men van bepaalde groepen en gebieden (waarvoor 
het opbouwwerk zich zou moeten inzetten). 
Begrij pelijkerwijs pleit hij daarom voor een meer on
afhankelijke positie van het opbouwwerk en grotere 
autonomie van de werker. Op dit moment kan dit al
leen bereikt w orden door te laten zien, dat er inder
daad effektief gew erkt kan worden aan de oplossing 
van soc iale prob lematiek. Deze effektiviteit denkt 
Besteman te kunnen bereiken via de probleemprojekt

methode, waarvan de kenmerken hierboven in he ' 
kort reeds zijn aangegeven. 

Van probleem naar projekt 

Een sociale analyse gaat aan de vaststelling van pro
bleemvelden en de specificering tot de problemen . 
waaraan in het projekt gewerkt gaat worden , voor,,! 
Veel aandacht wordt in het boekje dan ook besteed 
aan de sociale kaart en het omgaan daarmee. 
Ten dienste van de oplossing van het probleem zij n 
de kenmerken van het prob leem (karakteristiek) heel 
belangrijk. Liggen de oorzaken ervan binnen of bu ite n 
de groepering , die lijdt onder het probleem? Tast he t 
de groepering aan op één , op meerdere of op bijn a 
alle leefbaarheidsaspekten? Is het een probleem waa r
van de gevolgen nu al worden ondervonden or drei gt 
dat te gaan gebeuren in de nabije toekomst? 
Deze en andere vragen zijn belangrijk voor de aange 
reikte methode. Het geloof in de effektieve planmati 
ge werkwijze maakt uiteraard de formulering van stra
tegie en planvaststelling zeer noodzakelijk. De nod ige 
aandacht wordt daaraan besteed. Onderscheid wordt 
gemaakt tussen de probleembetrokkenen en de op
lossingsbetrokken en, die op hun beurt in soorten en 
maten worden onderscheiden. 
AI naargelang de situatie, waarin het probleem wordt 
aangetroffen wordt er met betrekk in g tot de strategie 
onderscheid gemaakt tussen een model van ontwik
keling , van konfrontatie en van aktie. 
Tenslotte w ord en er een aanta l ku nst- en handgrepen 
aangereikt voor akt iewerk, d ie de indruk maken , wat 
ios te staan van de rest van het boek. Zeker niet het 
minst interessante van het boek zijn een aantal situ a
tiebeschrijvingen (over steden en dorpen in het Noor 
den) , waaraan opdrachten verbonden zijn (maken van 
soci ale kaart, ontwerpen van strategie, pIanvaststel
ling enz.). 
Tot zover een al te summiere samenvatting van het 
verschijnsel werkp laats en van het boekje van Beste
man, dat hierbij tevens ter lezing en bestuderi ng 
wordt aanbevolen . 

Een paar kanttekeningen 

Een viertal zaken lijken mij kenmerkend voor de pro
bleem-projektmethode, zoals die door Besteman wordt 
aangereikt. 

1. Het voert de methode opbouwwerk geenszins cp 

ê1S een manier om fundamentele maatschappij hervor

lT,mgen te bereiken. De methode houdt zich bezig met 

de gevolgen van sociale veranderingen, die ten na

dele zijn van bepaalde bevolkingsgroepen en achter

gebleven gebieden. 

Enerzijds wordt er door Besteman een pleidooi ge

voerd om de methode opbouwwerk toch vooral niet 

te overschatten in zijn mogelijkheden. 




Deelnemen aan en invloed uitoefenen op de zeer com
plexe en door machtige burokratische, moeilük te be
invloeden systemen veroorzaakte sociale veranderin
gen lükt onrealistisch en onhaalbaar voor de afhanke
lijke en weinig machtsvo lle positie, die het opbouw
werk als systeem inneemt. Anderzüds spreekt er ui t 
het boek van Besteman een overtuig ing , dat de me
thode opbouwwerk zich terdege effektief kan bezig 
houden met de kwalüke gevolgen van de sociale ver
anderingen, met andere woorden mits effektief aan
gepakt, valt er wel degelijk iets te herste llen, te ver
anderen enz. Het maatschappelük bestel, zou je kun
nen zeggen , kent een soort onpersoonlük, computer
achtige lange afstandsbediening, waar het gaat om 
sociale veranderingen, maar houdt tevens een zekere 
gevoeligheid voor die gebieden en groeperingen, die 
Iüden onder de onmenselijke gevolgen van de sociale 
veranderingen. 
Deze manier van omgaan met de methode opbouw
werk lijkt mij pessimistisch genoeg om reëel te ZÜn en 
optimistisch genoeg om effekt te sorteren . 
Toch dacht ik, dat Besteman conclusies trekt m.b.t. 
een methode en werkwijze opbouwwerk, die gestoeld 
ZÜn op een wat te gemakkelijke analyse van maat
schap pelijke veranderingen. 
Het opbouwwerk zou zich verre moeten houden van de 
'niets ontziende , dynamische machinerie' en zich moe
ten beperken tot de gevolgen, de brokstukken , die 
deze machinerie maakt. 
Misschien wordt er in het concrete werken van de 
Werkplaats genuancee rder omgegaan met deze ana
lyse , maar de schriftelijke neerslag roe pt in ieder geval 
nogal wat v ragen op. 
Om tot een effektieve en planmatige we rkwüze te ge ·· 
ra ken, worden door Besteman de begrippen achter
stelling, achterblijving en bedreiging gehanteerd als 
karakteristieken voor de probleemsituatie. Ook de be
schrijving door Besteman van deze begrippen wordt 
gekenmerkt door een 'vo ldongen-feiten-karakter' en 
vertoont weinig diepg ang , zoals dat ook het geval is 
bÜ de definiëring van de sociale verandering in het 
algemeen. 
Toch IÜkt het wel noodzakelÜk, als je je ten doel stelt 
om te werken aan de gevolgen van sociale verande
ringen - en wel op een effektieve en planmatige wijze 
dat je een diepergaande analyse pleegt van de sociale 
werkelij kheid dan Besteman hier doet. De gevolgen en 
de oorzaken ZÜn in deze toch onlosmakelijk met elkaar 
verbonden, zeker als je iets aan die gevolgen wilt 
doen. 
De omschrijv ing 'niets ontziende dynamische machine
rie' als karakteristiek voor de koers van algemene 
sociale veranderingen heeft weliswaar iets impone
rends , maar kan tegelüke rtüd funktioneren als een ver
hulling en versluiering van een barre werkelükheid , 
die , bezien vanuit de ellende van de slachtoffers van 
deze veranderingen, om een andere benadering vraagt. 

Een diepergravende omschrijving van begrippen als 
achterstelling , achterblijving en bedreiging zouden 
moeten leiden tot een meer 'menselijke ' benadering 
van het begrip sociale verandering. 
Het ontbreken van diepgang in de beschrijvingen van 
Besteman zou wel eens hierin kunnen zitten, dat on
voldoende aandacht wordt besteed aan een indringen
de beschrijving van de gevolgen van sociale verande
ringen: beschrijving van het verloren gaan van essen
tiële waarden, die noodzakelijk zijn om een menselijk 
bestaan te kunnen leiden. Op het spoor komen van 
deze waarden kan een stimulans zijn om een meer in
dringende analyse te geven van het maatschappelük 
beweeg en de processen die zich daarin voordoen. 

2. Een zorgvuldige analyse van de probleemsituatie, 
de probleemvaststelling samen met de probleemgroep 
en het kunnen aanwijzen van een oplossing van het 
probleem via het in gang zetten van een projektge
richt plan vormen de grondslagen van de methode. 
De uiteenzetting van Besteman ten aanzien van deze 
zaken is erg abstract. Misschien kan het niet anders. 
Toch is het juist dit gedeelte, dat vele vragen onbe
antwoord laat. 
Welke opbouwwerker vindt de rust en de tij d om een 
zorgv uldige analyse te maken. N iet alleen gebrek aan 
tijd , maar ook de emotionele be leving van het pro
bleem, de van de aanvang af ingenomen stell ingen 
door de diverse partijen rond het probleem ZÜn zaken, 
waarmee de werker wordt gekonfronteerd en die een 
goede analyse kunnen bemoeilÜken. 
Ook de overtuiging, dat voor alle betrokkenen bÜ het 
probleem de oplossing vooraf reeds bekend moet ZÜn 
via een planmatige projektgewÜze aanpak, zal de 
meeste werkers wat al te opt imistisch in de oren 
klinken. Problemen van enige omvang in dit maat
schappelijk bestel laten zich wel gemakkelük sig na
leren, maar ze laten zich tevens nauwelÜks beperken 
tot een behapbaar projekt. BÜ de probleembetrokke
nen doet zich nog al eens het feit voor, dat de sub
jektieve beleving ten aanzien van het probleem zeer 
verschil lend van aard is. De geslotenheid van die sys
temen, die het probleem hebben veroorzaakt of die 
als potentiële oplossers worden gezien, vormt een 
aparte moeilÜkheid . 
Het omzetten van de subjektieve en individuele be
leving van het probleem zowel bij de probleembetrok
kenen als bij de oplossingsbetrokkenen, tot een min 
of meer gezamenlijke beleving, blijft in het opbouw
werk altijd de belangrijkste kra chttoer. Ook op dit punt 
geeft Besteman ons wein ig in handen, behalve het 
aantonen van de noodzaak. dat het dient te gebeu ren. 
Er ZÜn meer vragen te ste llen, die bÜ je opko men ais 
je dit gedeelte van het boekje leest. We krügen te 
weinig antwoorden. Het blijft een verdienste om de 
vragen uit te lokken . 

3. Krachtig wordt de nadruk gelegd op de kundi gheid 
van de werker en zijn effektiv iteit van werken. Een 




