METHODIEK
OPBOUWWERK
de probleem-projekt-methode als probleem
In 1974 verscheen de eerste uitgave van
"De probleem-projekt-aanpak in het opbouw
werk", uitgegeven door de Werkplaats Op
bouwwerk Noord-Nederland (WONN) en geschre
ven door Arie Besteman.
In het opbouwwerk is relatief weinig lite
ratuur verschene~ over methodiek. Dit
heeft ongetwijfeld te maken met de nog
jonge bestaansgeschiedenis en de grote di
versiteit in werkvormen, waardoor een aan
tal ideeën nog onvoldoende ontwikkeld zijn.
In de vaagheid die achtergebleven was na
dat de theorieën over community-organisa
tion, planned-change en non-dirp.ktief op
bouwwerk hun onbruikbaarheid en burgerlijk
karakter bewezen hadden, is de greep van
veel beroepskrachten naar de probleem-pro
jekt-methode IPP"), een uit de praktijk
ontwikkelde methode, mij logisch. De PPM
mag zich op het ogenblik dan ook in een
grote populariteit verheugen. Aandacht
voor de PPM in artikelen in vak- en wel
zijnsbladen, referaten, in boeken van
Goezinne-Zijlmans en rnagnus, op sociale
akademies en in vele advertenties, waarin
staat dat de instelling zich baseert op
probleemgericht werken en/of hetzelfde van
de werker vraagt.
De PPM is de moeite van het bestuderen ze
ker waard en draagt enkele positieve ten
denzen in zich. Toch moeten er naar onze
mening enige kritische kanttekeningen bij
worden geplaatst, vooral daar de methode
nogal wat pretenties heeft als zou het een
vernieuwend karakter hebben met de inge
sloten suggestie van het nieuwe van de me
thode zelf . Een suggestie die wordt ver
sterkt door de kritiekloze gretigheid,
waarmee de PPH wordt opgepakt en gepropa
geerd . Een suggestie die meer schijn is
dan werkelijkheid.

meer betekenis in akties voor verbetering
van de leefsituatie kan krijgen.
" - De instellingen die in de eerste lijn
met bevolkingsgroepen werken in opbouw
werkprojekten hebben op dit moment de
steun van een veranderend politiek
klimaat (Dat was Den Uyl! Besteman zou
dat nu waarschijnlijk niet meer zeggen)
- Juist bij het direktief aktiegericht
werken is een weloverwogen keuze van
projekten en zorgvuldige afwikkeling
ervan, tegelijk met een goede plaat
sing van de projekten in het beleid ,
onvermijdel ijk.
- Werkers, die zich onafhankelijk op kun
nen stellen bij de projektkeus en niet
afhankelijk zijn van de 'gevestigde
belangen', zijn nodig. De autonomie
wordt voor een belangrijk deel mede
verkregen door het vermogen van de wer
ker om te laten zien, dat hij inderdaad
effektief werkt aan de oplossing van de
sociale problematiek.
Veel duur welzijnswerk faalt nog omdat het
bepaalde groepen niet bereikt en in plaats
daarvan rekreatief werk doet en akkommoda
tiegelden uitdeelt. De ontwikkeling kan op
gang komen als:
1. de eerste 1ijn (waarvoor de ppr~ geSChre
ven is) kiest voor projekten rond pro
blemen van achtergebleven groepen/gebie
den;
2. de meso-instellingen zich in hun plan
ningsaktiviteiten hierop gaan richten en
zich losmaken uit de greep van de tradi
tionele bestuurlijke kaders.
Er moet dus gekozen worden voor de pro
bleem-projekt-aanpak en die houdt in:

1. koppeling aan een sociaal prO bleem: de
instelling kiest voor een enge doels tel
ling van het willen opl ossen van de so
ciale probl emen in het werkgebied.
Bestemen vindt dat "redeli j k" omdat
we deze groepen al zol ang verget en zijn;
2. een planmatige werkvorm : me o.a. een
projektplan (s trategie) en werkplanne n
(taken). Di t geeft een inzicht in de
tijdsbesteding van de werker waardoor
het projekt realis t isch ingepast ka n
worden in het beleid;
3. het lierken met de probleembetrokkenen
aan de oplos s i ng van het probleem. Het
samen zoeken naar een oplossing, daar
voor aktie voeren en het feilen binnen
de eigen gemeenschap opzoeken, is onver
mijdelijk bij een sociale problematiek;
4. het in werking zetten van krachten die
de struktuur van een samenleving gaan
veranderen. Na de af ronding van het
projekt moet het kraChtenspel worden be
invloed waardoor die struktuur ook meer
in algemene zi n gaat veranderen.
Het maken van een sociale kaart is bij
Besteman belangrijk om daarna de problemen
vast te stellen en te specificeren. Dit
gebeurt met "kaartgroepen (bewoners) die
over moeten gaan in een probleemopl os sende
initiatiefgroep".
Besteman onderscheidt drie verschillende
ontstaanswijzen voor de problemen:
" a. achterstelling; door oorzaken buiten
de gemeenschap zelf, is de geme ~n 
schap op meerdere leefbaarheidsas
pekten ernstig aangetast;
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Samenvattlng van de PPM:
Na het geven van een globaal beeld van de
opbouwwerk sektor (buurtwerk, ROA's en
provinciale opbouworganen) komt Besteman
tot de konklusie dat:
1. het werken met groepen aan prObleemop
lossing in de eerste lijn onderontwik
keld is en dat er veel tijd verloren
gaat met rekreatief werk;
2. de sociale planning ingevuld wordt met
opdrachten vanuit het beleid en niet
vanuit de bevolking. Er is te weinig
betrokkenheid met de problemen van de
sociaal zwakkere qroeperinqen in onze
samenleving. Hij praat over verstening
in het opbouwwerk en geeft als faktoren
aan:
a) de belemmerende strukturen in het
welZijnswerk voor politiek belang
rijke projekten (door de positie van
de instellingsbesturen en finan
ciering van het werk via overheden;
b) het ontbreken van een professionele
ideologie en werktechnieken;
c) de invloed van het ministerie op de
ontwikkeling van het opbouwwerk in
verband met de samenwerkingsideologie
van CRH en het gestoei met de akkom
rnodatiegelden door het ontbreken van
wettelijke regelingen;
d) het ontbreken van akties en protesten
in de kultuur van onze bevolking.
Besteman konstateert hierin wel vernieuwin
gen, maar stelt dat die niet vanuit het
welzijnswerk zelf komen, maar door akties
in de samenleving en het bijkoersen -van het
beleid van de overheden.
Hij stelt dat de ontwikkeling van een pro
fessionel e ideologie op gang gekomen is en
geeft een drietal punten aan waardoor zich
dit verder ~an ontwikkelen en het werk
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b. ac hterbli jv i ng; door oorzaken, die men
bu i te n of i n de gemee ns chap moet zoe
ke n zi j n bepaa lde l eefaspekten van
de g e~eEnsch ap ernst ig ach te rgeraakt,
de l eefbaar heid van de gemeenschap is
ech t er nog in t akt;
c. bedreiging; door oorz aken, die buiten
de gemeenschap ~e 1f l i ggen, dreigt de
gemeenschap in de nabije toe komst ee n
aantasting van één of meerdere as pek
ten te mo eten ondergaa n. Aa ngenomen
wordt dat de gemeenschap v er~er rede
lijk funktioneert, doch zi ch wi l ver
zetten tegen de dreigende o nt~li kke 1in 
gen. "
Het werken aan oplossingen word t pas effek
tief met een bepaald plan. In veranderi ngs
aan pak en strategie onderscheidt hij vi er
çrcepen: probleembet rokkenen (initiati ef
groe p en achterban), oplossings betro kkene n
in de sfeer van de besluitvormi ng (over
~ei d, werkgevers, stichtingen, etc. ) ,
opl ossingsbetrokkenen in de sfeer va n des
<ur,digheid (technici, onderzoekers en be
1eicsspecia1 i sten) en oploss ings betrokke nen
in ce sfeer van politieke stan dpuntvorming
(pclit i eke parti j en, hoge ambt ena ren etc . ) .
5ij achterstell ing hoort een on twi kke li ngs
strategie . Groepen moeten nog ge vo rmd, be
W'JS t'. ord i ng op gang gebra cht , standpunten
r~g ontwikkeld worden. De st rat eg ie moet
erop gericht zijn de bes luitvormers voo r
iIleE~ d ere jaren over te hale n de on twikke
linc tot een kont i nu aa ndach ts pu nt t e ma
ken: ~erken met mul ti-dis cipl i nai re teams
is aan te beve le n.
aij achterblijving hoort kon fron ta t ie. ~e
woners en domi nante groepe r i ngen (die zit
ten nog op een belangrijke pl aa ts om de
ontol i kk eli ng te sti mu l eren of t egen te
gaan) moeten gekonfro nt eerd word e ~ met de
pro blemen . De bes l ui tvormi ngsgroep moet
dit groeiproces me emaken want zi j opereren
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waarschijn1 jk te star, dit kan vruchtbare
heroriënte r ng geven.
Bij bedreig ng hoort een aktiestrategie.
Geen andere ke us dan met snelle akties be
dre i ging te voorkomen en de tegenpartij
onder druk te zetten. Men moet de initia
tiefgroep goed organiseren en besluitvor
mers ontmaskeren. Deskundigen moeten snel
aan he t werk. Hen moet tevens een politiek
aandac hts ka der vi nden . De tijdsfaktor ;'s
zeer belangrijk (het rekken van een pro
ces door de bel eidsgroep kan nadelige ge
volgen hebben voor de initiatiefgroep).
De projektgeneralisatie is bij Besteman een
zeer belangrijk onderdeel. Het gaat hierbij
om beïnv l oeding van de politi eke standpunt
vormi ng.
" de problemat ie k speelt i n veel meer
mi cro-situat ie s, die niet allemaal van
opbouwwer kprojekten kunnen worden voor
zi en. Het doo r spelen van de aard van
het probl eem en de mogelijke oplossing
naar de landelijke pol iti eke kaders is
van groot bela ng ( ••• l . De meso-beleids
laag, die eers t werd overvallen door
vragen uit de micro- situatie waar ze geen
antwoord op ha d, krijgt vi a de landelijke
beleidsontwikkel i ng de nodige middelen
om op eigen in i t i atief in mee r micro
situat~es de pr ob1e~ati e k aan te pakken."
De oors pron g van de PPM:
De PPH i s ontwi .kkeld i n het Noorden van het
land. Een situat i e van economische onder
ontwikkeling in het kader van EEG- en NAVO
poli tiek. En Besteman lijkt teruggegrepen
te hebben op aloude methodes die voor
soortgel ij ke situa ties ontwikkeld zijn.
Oe community-organi sation is in de VS ont
wikke ld naast het case- en groupswork. Na
1945 doet zij haar intrede in Nederland,
waarbij in feite de nadruk werd gelegd op
de ideologie van gelijke kansen voor allen

en de sociale verantwoordelijkheid t.o.v .
zichzelf, gezin en samenleving .
Community-development is met deze methode
verwant, maar legt de nadruk op het werken
in stimuleringsgebieden van reeds hoog
ontwikkelde landen . In Nederland werden
beide in verwevenheid geïntroduceerd in
1951 als maatschappelijk opbouwwerk. Dat
paste in het regionaal industr;alisatie
beleid in verband met het economisch her
stel van Nederland na de Tweede ~ereldoor
log, de wederopbouwperiode. Di t ging ge
paard met grondige infrastrukturele ver
anderingen in agrarische gebieden en ~en
toenemend verzet onder de bevolking. Het
maatschappelijk opbouwwerk moest dit laat
ste neerslaan door het teweegbren~en van
een mentaliteitsverandering, het aankweken
van verantwoordelijkheidsgevoel voor de
maatschappelijke ontwikkeling. De ontwik
keling van dit werk berust dan ook op de
gekonstateerde diskrepantie tussen de eko
nomische ontwikkeling en aanpassing van
het sociale en kulturele patroon, waardoor
de akkummvlatiemogelijkheden van het kapi
taal beperkt worden. De arbeidskracht
moest aangepast worden, het "cultural-lag"
idee.
Oe PPM lijkt met de overnemingen uit de
voornoemde methodes onbewust gedeeltelijk
ook de nadelige funkties hiervan voor de
klassestrijd te hebben overgenomen. Of dit
werkelijk zo is hangt af van de manier van
gebruik in de praktijk . Het op geen enkele
manier verwijzen naar belangrijke stukken
strijd in het Noorden, de mening van Bes-

teman dat andere kaders dan het opbouwwerk
strukturele veranderingen zullen moeten
brengen, die op zich wel klopt, maar waar
bij hij geen enkele verwijzing geeft naar
de bijdrage die opbouwwerk kan hebben in
de strijd van de arbeidersbeweging, doen
echter het ergste vermoeden.
Commun1ty-organ1sat10n:
Een belangrijk onderaeel van de community
organisation was de community-self-survey
(zelfonderzoek) en dit vertoont een gelij
kenis met één van de peilers van Beste
mans aa npak, het vervaardigen van een so
ciale kaart met behulp van kaartgroepen,
als (basis van) het analyseren van de
problematiek waar het opbouwwerk aan zal
gaan werken en de verdere uitdieping hier
van met behulp van initiatiefgroepen.
Dit onderdeel is trouwens al veel eerder
en uitgebreider besproken door mensen als
Van der Lest, Zwanikken en Van Tienen en
Jo Boer.
Het vaststellen van de ontstaanswi jzen van
de prob lemati ek en de daarop aansluitende
rubricering van Besteman (achterstelli ng,
achterblijving en bedreiging) roept de
herinnering op aan het vaststellen van
indikaties, door middel van zogeheten manko
situaties, in de vroegere opbouwwerklitera
tuur (bijvoorbeeld van de N.R.M.W. en van
Hendriks in ' 62 en ' 63). Ook Jo Boer geeft
een dergelijke indeling, gedeeltelijk vrij
nauwkeurig overeenkomend. Bovendien rijst
bij de i ndeling van Besteman de vraag of
hij met name ten aanzien van .ij n eerste
kategorie , die van achterstelling, eigen
lijk wel iets anders doet dan het overnemen
van een subsidiekategorie, namelijk die van
het opbouwwerk in bijzondere situaties.
Besteman beschrijft het opbouwwerk als een
proces met daarin verschillende fasen:
de sociale analyse (de sociale kaart), de
verdieping van de problematiek en greep
krijgen op oplossingen, strategie- en plan
vaststelling , aktie en tenslotte projekt
generalisatie.
Hij lijkt daarbij gebruik te maken van in
delingen zoals die bijvoorbeeld gegeven
zijn voor Lippit, Watson en Westley in hun
"dynamics of planned-change" of Zwanikken
en Van Tienen of Jo Boer. De kennelijk
essentiële elementen als diagnose, motiva
tie, de eigenlijke verandering en slot
(evaluatie, generalisatie en stabilisatie
van de verandering) komen overal terug.
Planned-change:
Besteman lijkt hieruit ZlJn voorliefde ont
leend te hebben voor methodische veran
dering en de sterke nadruk die dat met zich
meebrengt op de deskundigheid van de wer
ker (change-agent).
Besteman motiveert de bestaansgrond van de
PPM eigenlijk met de negatieve konklusie
dat het bestaande werk tot nu toe te wei
nig effektief is. Het rekreatieve werk
wordt volkomen misplaatst als minderwaardig
afgedaan. "Het echec van veel bestaand
duur we I zijnswerk ( ••• ) ,i s dat het bepaa1
de groepen'gebieden niet bereikt. In plaats
daarva n doet men rekreatief werk ( .•. ) en
deelt men akkommodatiegelden van de lan
delijke overheid uit."
De gebondenheid aan deskundigheid uit zich
ook in kritiek op socia l e akademies, waar-,
bij het gaat om te abstrakte opleidings
inhoud en afleveren van niet praktijkge
richte werkers die onvoldoende geschoold
zijn in de professionele truckendoos. Het
zijn de argumenten die nu gebruikt worden
om herstruktureringen en bezuinigingen op
de akademies door te drukken.
Besteman praat over een "verstening" van
het opbouwerk , die hij wijt aan he t ont
breken van professionel e ideologieën en
werktechnieken. Misschi en i s dit een reak
tie op de non-direktieve brei die Van Tie
nen en Zwanikken geproduceerd hadden. Hi j
zet dan ook direktief en non-direktief
wer ken tegenover elkaar. In wezen gaat het
hier om he t vraagstuk van de partijdigheid.
Het idee van non-direktiviteit was een
ethisch pr incipe , waarbij het ging om een
bescherming va n de bevolking tegen de
machti qe planned-change-agent en technische

alleskunners. Besteman gaat hieraan voor
bij eft praat slechts over wat methodische
konsekwenties, terwijl juist bij hem die
technische alleskunner weer naar voren
komt.
Misschien is de hooghartige houding van
Besteman ten opzichte van het "minder-ef
fektieve " en rekreatieve werk, al sook het
berusten van zijn methode op zaken als
diagnosticeren, rubriceren en systematise
ren, te verkl aren va nuit het idee, dat je
sne11 er t ot professi ona li seri ng zou kunnen
komen door je te baseren op natuur-weten
schappeli j k erkende methodes. Maar het
opbouwwerk wordt hiermee tot een louter
technisch instrument gedegradeerd . Er
wordt dan ook steeds gesproken over de
funktionele positie van opbouwwerk t en op
zichte van andere werksoorten, "opbouwwerk
als techniSCh-ambachtel i jke hoogwaardige
professie" , "een beroepskracht die moet
kunnen steunen op methodische inzich t en en
moet be schikken over een niet gering aan
t al vaardigheden, wil hij de regie van het
proces in handen houden."
De "oplossing" voor de ineffekt i viteit van
opbouwwerk is deskundigheidsbe vordering
(in de PPM) . Om he t maar meteen rigoureus
aan te pakken is het oplossen van problemen
in de PPM vooraeschreven.
Lukt het n1etan 11gt dat aan jouw ondes 
kundigheid . Alles is technisch op te los 
sen.
Het is dit soort eenzijdige professionali
teit die aan zeer zware kriti ek bloot staat
vanuit de bevolking. Zoals herhaaldelijk is
gebleken hebben aktiegroepen e.d. geen be
hoefte aan de technische alles-weter en
autoritaire maatschappij-veranderaar die
Besteman van de opbouwwerker maakt.
In de op papier ontpol i tisèerde PPM maakt
de werker, behorend bij het p'lanned-change
idee, de dienst uit.
Het enige wat er nog aan politieke geladen
heid overblijft is een, overigens gerecht
vaardigde, morele veron'twaardiging met de
achterstelling van bepaalde groepen, en
vandaa-ruit de wens hun prob 1emen op te wil
len lossen.
Als Besteman zich dan wil afzetten tegen
over de non-direktiviteit in het opbOUW
werk omdat het geen adekwate aanpak biedt
in "maatschappelijk stagnerende gebieden",
is dat niet het enige. Belangrijker lijkt
ons dat progressieve en van hun positie be
wust geworden opbouw-(welzijns-)werkers tot
het inzicht komen dat een technologische ,
schijnbaar "waardevrije" aanpak, een werke
lijke belangenbehartiging van mensen tegen
werkt. De PPM kan hier geen oplossing voor
bieden daar juist zij verzandt in een tech
nisch-ambachtelijke aanpak.
Sys teem-theon e:
Invloeden hiervan vinden wij met name terug
bij de wijze waarop Besteman vier groepen
in het opbouwwerkproces (onder)scheidt
(probleembetrokkenen, en orlossingsbetrok
kenen in besluitvorming, deskundigheid en
politieke standpuntvorming) en bij de pro
jektgeneralisatie (van projekt- naar sys
teemverandering) .
De moderne systeemtheorie heeft haar wor
tels onder andere in het struktureel
funktionalisme (de theorie achter de plan
ned-change) gericht op interne venwichts
handhaving. Zij werkt ook door in de orga
nisatietheorie en sociologie en vandaa ruit
in de sfeer van de politieke bel eidslicha
men en openbaar bestuu r . Ook in de nieuwe
re literatuur op het gebied van het wel
Zijnswerk beginnen boeken waarbij de auteur
zich in meerdere of mi ndere mate op
systeemtheoretische noties baseert, een
niet te veronac htzamen plaats in te nemen.
Behalve Besteman ku nnen o.a . genoemd wor
den: Beck (Democ ratie in de wijken),
Hendriks (Sociale actie: brandstof voor
het buurtwerk), en Watzlawick (de pragma
tische aspecten van de menselijke communi
catie) •
Naar het lijkt dient de systeemtheorie voo r
een meer progressieve inhoud verbonden te
worden met andere theorieën van verschil
l ende aard. Zo werk t George Klaus aa n een
synthese tussen cybe rnetica en dialectisch
materia lisme. Claus Offe , geo r iënteerd op

de "kritische sociOlogie" van de Frankfur
ter SChule, baseert zich op Marx alsmede
systeemtheoretische noti es in zijn analyse
van de kapitalistis che staat.
Het moet echter duidelijk zijn da t het ge
bruik v~n enkele va~e noties van systeem
the ore t~~che aard, 1n de meest algemene zin
zoals b1 J Besteman het geval is l eid t t ot
'
een simplificatie.
In dit geval ten aanzien van ~e mogelijk
hede n van strukturele veranderingen die
daardoor volstrekt ongeloofwaardig worden
De maatschappij wordt door Besteman opge- '
vat als "een niets ontziende dynamisc he
machinerie" die de nodige slachtoff ers
m~ak~. S~haalvergroting, uitbreiding, spe
c1al1sat1e en bureaukratie Zijn de voor
naamste boosdoeners. Het bij Besteman to
taal ontbreken van een analyse in termen
van loonarbeid en kapitaal versluiert de
werkelijkheid en doet de maatschappij ver
schijnen als een op onS-afstonmend monster
waar we vroeger of later onder verpletterd
z~~len wor~en. Besteman ziet de maatschap
p1Jverhoud1ngen en de menselijke betrek
kingen daarackter niet meer.
Het opbouwwerk hou~t zich met de aange
spoelde wrakstukken bezig en moet niet de
pretentie hebben zich met strukturele ver
anderingsprocessen bezig te houden maar
slechts in te s~elen op de gevolgen .
Be$tp~l n doet h1er trouwens uitermate dub
be ' Llnnig over. EnerZijds presenteert hij
opbouwwerk bepaald niet als methode om '
maatschappij hervormingen te bereiken
houdt een pleidooi om ~e mogelijkhed;n van
het opbouwwerk tOch vooral niet te over
schatten en stelt dat opbouwwerk zi ch
slechts.bezig kan houden met de gevolgen
va~ soc1ale veranderingen, anderZijds ver
pl1Cht de PPM de oplOssing van een pro
bleem te konsolideren met een struk t uur
verandering tot op landelijk niveau aan
toe. Deze zogenaamde projekt-generalisatie
wordt dan wel erg gemakkelijk en ook ondui 
delijk gepresenteerd .
De analyse is slecht , maar de "oorzaken"
die Besteman aangeeft met zijn drielui k
achterstelling, achterblijving en bedrei
ging zijn misschien zelfs wel na i ef t e
noemen.
Er vin~t h~er,een versluitering van de bar
re kap1tal1st1sche werkelijkheid plaats
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die Besteman de gemeenschap als bindend
element (als één organisatorisch geheel
zonder uitgesproken tegenstelli ngen) op
laat vatten en uitgangspunt laa t zij n va n
zijn analyses en handelen in plaats van
de klassepositie van de arbeidende be vo l
king.
PP~ en CRM:
De 'oIONN beschouwt zichzelf als een "vr ij
pla ats" voor opbouwwerk, wat zoveel i n
houdt als onafhankelijk zijn, je bui ten de
partijen plaatsen, oorspronkelijk denken.
Curieus wordt deze opvatting als we ki jken
naar de overeenkomsten tussen werkst ukk en
van de WONN en Besteman in de i n di e tijd
(september 1975) verschenen CRM-nota "Nade
re beleidsbepaling inzake de samenl ev i ngs
opbouw· (de nota Laansma).
De bewindslieden hebben namelijk "vra gen
( ••• ) betreffende de kwaliteit en de doel 
lllatigheid van het werk." Net als bi j Beste
lllan ligt dat aan de deskundi gheid va n de
werkers en krijgen de opleidingen een veeg
uit de pan. "Veel beroepskrachten in het
veld hebben ( ••• l een niet op hun funct i e
gerichte opleiding gehad en missen de voo r
hun werk noodzakelijke ambachtelijke
training." Zelfs de oplossing van het in
effektieve opbouwwerk is dezelfde: de p p~1.
"De voorkeur gaat uit naar het werk aan de
basis en naar een projectmatige aanpak."
"Veel werk op het terrein van de samenle
vingsopbouw draagt naar onze mening nog een
te abstract karakter, omdat het onvoldoende
probleemgericht is en te weinig planmati g
wordt opgezet."
Deze zinnen lijken soms letterlijk onder
ling overgenomen t e zijn.
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Er zi jn nog twee belangrijke gelijkenissen .
Door beide wordt ges proken over poolvor
mi ng. Een pool van opbouwwe.rkers waaruit
wi ll ekeurig geput kan worden als was het
een soort t oel eve r i ngsbedrijf .
Het tweede saill an t e punt i s de inscha ke
l ing van vri j will i gers in plaats van be
roepskrach t en . Een broodroof die me t de
bezuinigingswoede steeds va stere vorm
begi nt aan te nemen. CRM vindt: "het kan
er toe bij dragen dat het werk praktis cher,
probleemge r ichter en concreter wordt ( ..• )"
De W
ONN speelde hierop in door een st udie
dag te organiseren , waarvan het Wel zijns
weekbl ad verslag deed onde r de veelzeggen
de kop "Opbo ulMe r kers bepl eiten arb ei ders
vrijg est el de n."
~

De uiteindelijke kon klus ie moet ZlJn dat de
PPM , ond anks de pretent i es , een methode is
met een pseudo-ve rni euwend karakter op
bas i s van oude theorieën en verkeerde ana
lys es en pol i t ieke ideeën, die zich niet
zonder mee r laat l enen voo r een kons ekwent
gebruik in he t kade r van een be roepsprak
ti j k die bewus t in het verl engde ligt van
de klass estr ij d op bu urt- en wi jkniveau.
Wij hopen dat di t arti kel een bijdrage
leve r t aan een mi nder gret ige en kritiek
loze overname van de PPM dan nu gebruike
lijk schij nt te 2 ijn.
Dit arti kel i s grotendeels een samenvat ti ng
van een hoofdstu k ui t de vi erdejaars
sociale akademi e sk r ipt ie "Voo r de ve rde
di gi ng van het le vens pei l" ui t 1977, waar
aan naas t de ondertekenaars aewe rk t is

door Jan Bouwman, Ton Dales (docent) en
Leo Witte (begeleider).

*

Kees Dickhout
Stef Arntz.

