Programmabeschrijving

MASTERCLASS CANON SAMENLEVINGSOPBOUW

Algemeen
Hoofdvragen
We graven diep en stellen ons vragen als:


Welke fundamentele ontwikkelingslijnen en patronen kunnen we herkennen in
de gehele historie van de samenlevingsopbouw?



Wat zijn de belangrijkste karaktertrekken van de samenlevingsopbouw in de
afzonderlijke periodes?



Welke – al dan niet botsende - maatschappelijke en beleidsmatige opvattingen
drukten een stempel op de inhoud van het vak(gebied)?



Hoe werd het vak in de verschillende periodes in de praktijk beoefend? Wat
waren de voornaamste kenmerken?



Welke inhoudelijke en methodologische opvattingen hadden grote invloed op de
manier waarop het vak werd beoefend?



Welke personen en instellingen speelden een toonaangevende rol?

Kernthema’s
Waartussen beweegt de samenlevingsopbouw?


Is het een vak (dus een omschreven set van vaardigheden in het bezit van een
beroepsgroep van professionals) of een functie (het moet gebeuren, maar iedereen
kan het)?



Is het van de overheid (representatieve democratie en dus uitvoering van beleid) of
is het van burgers (doe- of basisdemocratie)?



Richt het zich op kwetsbaren/achterstanden (achterstandsbeleid, integratie,
categoriaal)) of kan het in principe voor iedereen en overal worden ingezet?



Ligt het werkterrein in de wijk of juist ook daarbuiten?
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Is het disciplinering of emancipatie?



Gaat het om een sociale interventie of is het aangrijpingspunt fysiek van aard
(woningen, publieke omgeving)?



Is het een beleidsinstrument of is het een burgerrecht?



Is het een losse beleidsinterventie of is het gebaseerd op een samenhangende filosofie?



Wordt uitgegaan van de behoeften en vaardigheden van de betrokkenen of is er
paternalisme in het spel?



Is de professional volgend en ondersteunend of mag hij sturen en grenzen stellen?



Gaat het om de intrinsieke waarde of worden externe, beleidsmatige doelen gesteld?



Draait het om professionele vaardigheden of komt het aan op ‘best persons’?



Staan vooraf gestelde resultaten voorop of gaat het om versterking van democratisch
burgerschap?



Is het een zelfstandig vakgebied of is er een toenemende verwevenheid met andere
vakgebieden?



Is het sociale actie en belangenstrijd, of gaat het om burgerschaps- en persoonlijke
ontwikkeling?



Is het een mannenberoep of komt er steeds meer ruimte voor vrouwen?

In feite zijn dit uitersten waartussen vele vormen van sociale interventie bewegen.
Maar nergens komt dat zo saillant tot uitdrukking als in samenlevingsopbouw.
De Masterclass wordt georganiseerd en verzorgd door twee ervaren
kerndocenten, Jos van der Lans (publicist, initiator van de Canon
sociaal werk en auteur van een groot aantal publicaties over de
publieke en sociale sector) en Henk Krijnen (adviseur strategische
visieontwikkeling in het publieke domein, coach professionele
ontwikkeling, voormalig hoofdredacteur van het Tijdschrift
MO/samenlevingsopbouw).
Voor elke bijeenkomst worden gastdocenten uitgenodigd die hun
licht laten schijnen over een bepaalde periode in de geschiedenis van
de samenlevingsopbouw. Tijdens elke bijeenkomst staat telkens één periode centraal.
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De bijeenkomsten
De inhoud van de zes bijeenkomsten kan als volgt worden gekenschetst:
1. Opening: geschiedenis in vogelvlucht & werkwijze van de masterclass
Gastdocent: Radboud Engbersen (seniormedewerker Movisie, eerder werkzaam bij SEV
& Platform31)
Deze onderwerpen komen aan bod:


kennismaking



opzet en inhoud van de masterclass



de geschiedenis in vogelvlucht / verschillende perioden en indeling in vensters



de rode draad: historische spanningsvelden en dilemma’s



de redactionele aanpak



verdeling van de werkzaamheden (vensters schrijven, research plegen)

2. Bronnen: volksverheffing, gemeenschapsvorming & club- en buurthuiswerk
(1870-1945)
Gastdocent: Marcel Spierts (onderzoeker en praktijkontikkelaar, promoveerde in 2014
op het proefschrift De stille krachten van de verzorgingsstaat. Geschiedenis en toekomst
van sociaal-culturele professionals)
De kiemen van de samenlevingsopbouw worden gezaaid. Dit eerste tijdvak staat in
het teken van volksverheffing als antwoord op sociale misère. Er is sprake van een
beschavingsoffensief door de culturele en bestuurlijke toplaag. De inzet is civilisatie
door bevordering van geestelijke ontwikkeling. De Nederlandse volksverheffers
worden sterk beïnvloed door de ideeën uit Engeland (het settlemenswerk; Arnold
Toynbee e.a.). Op het platteland (vooral in Drenthe, waar verpaupering de toon zet)
worden dorpshuizen opgericht. In de grote steden ontstaan buurthuizen in de
volkswijken. Deze buurt- en dorpshuizen zijn brandpunten van waaruit
volksontwikkelings- en maatschappelijk werk wordt bedreven onder paupers en
arbeiders . Zowel op het platteland als in de stad gaat het om wat toen werd betiteld
als ‘gemeenschapsvorming’.
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3. Doorbraak: landelijk beleid & vakontwikkeling (1945-1970)
Gastdocent: Jan Willem Duyvendak (directeur Netherlands Institute for Advanced Study in
the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) and hoogleraar sociologie aan de
Universiteit van Amsterdam, was hoogleraar samenlevingsopbouw van 1996 tot 2002)

In deze periode ontstaat de samenlevingsopbouw in zijn oorspronkelijke betekenis.
Het sociaal beleid in Nederland is in die jaren nauw verbonden met de naoorlogse
wederopbouw. De elites van de zuilen zijn beducht voor sociale erosie en
ontworteling als gevolg van verstedelijking, industrialisatie en rationalisatie in de
landbouw. Planmatige gemeenschapsopbouw is een belangrijk doel. Er komt
landelijk beleid en de ontwikkeling van het vak neemt een aanvang. Na een
richtingenstrijd op het ministerie ontstaat het ‘maatschappelijk opbouwwerk’ als
aparte werksoort, naast het meer gevestigde maatschappelijk werk. Opbouwwerk als
vak wordt geïntroduceerd, sterk geïnspireerd door het Amerikaanse voorbeeld van
de community organization. In het hele land worden provinciale opbouworganen
gesticht. Er wordt een nationaal instituut, het Nederlands Instituut voor
Maatschappelijke Opbouw (NIMO), opgericht. Methodiekontwikkeling komt van de
grond. Documentatie, voorlichting en advisering worden ter hand genomen.
Onderzoek wordt op poten gezet door het NIMO, het Sociaal en Cultureel
Planbureau en de provinciale opbouworganen. Opbouwwerk wordt een
afstudeerrichting op meerdere sociale academies. De fundamenten van het vak
worden gelegd, het huis wordt gebouwd en ingericht.

4. Hoogtij: buurtactivisme & stadsvernieuwing (1970-1990)
Gastdocent: Mariet Paes (was directeur Provinciale Raad Gezondheid in NoordBrabant, schreef biografie van de roemruchte Bossche opbouwwerker Piet Willems
en was nauw betrokken bij het gezondheidscentrum Samen Beter)
Het opbouwwerk slaat zijn vleugels uit in buurten. Onder invloed van de
emancipatiegolf in de jaren zestig en zeventig kiest het activistische deel van de
opbouwwerkers ervoor om aan ‘de basis’ te werken, in de volkswijken, tussen en
voor de mensen. Bevordering van sociale emancipatie is een belangrijke drijfveer.
Politiserend opbouwwerk is populair. Het opkomend buurtactivisme is ook een
antwoord op ‘cityvorming’, waarbij oude buurten onder de sloophamer terecht
dreigen te komen. Er komt een reactie op de tendens tot grootschalige sloop. Er
4

groeien gaandeweg andere ideeën over stadsvernieuwing, gericht op behoud van
bestaande buurten. ‘Bouwen voor de buurt’ wordt meer en meer gezien als een
aantrekkelijk alternatief. Zorgvuldige renovatie en nieuwbouw, in samenspraak met
zittende bewoners, zijn het nieuwe adagium. In interactie met projectgroepen gaan
opbouwwerkers dit soort transformatieprocessen begeleiden. Inspraak en
participatie zijn toverwoorden.

5. Verval: professionalisering & afname maatschappelijke steun (1990-2010)
Gastdocent: Marta Dozy (schreef proefschrift over de geschiedenis van het
opbouwwerk: ‘Het is altijd een beroep van de toekomst geweest’ (2008), werkzaam
bij de Nationale Politie, haar specialisatie is 'gebiedsgebonden politie')
Het stedelijk opbouwwerk bloeit. Opbouwwerkers zijn in dienst van specifieke
opbouwwerkorganisaties of van algemene welzijnsinstellingen, van waaruit ze in
zekere autonomie hun vak kunnen uitoefenen. Een stevige lokale en landelijke
infrastructuur schept de voorwaarden voor doorgaande vakontwikkeling. Het
Landelijk Centrum Opbouwwerk (1982-2006) speelt hierbij een belangrijke rol. Een
eigen vakpers (MO/Samenlevingsopbouw) komt van de grond. Er worden tal van
(landelijke) vakconferenties georganiseerd. Een eigen leerstoel - ‘Wetenschappelijke
Grondslagen van het Opbouwwerk’ – wordt gevormd. Gaandeweg neemt de
algemene kritiek op het sociaal werk toe: welzijnswerk en professionals maken
burgers van zich afhankelijk. Het aanbod schept de vraag, wordt gezegd.
Langzamerhand kalft hiermee ook het draagvlak voor samenlevingsopbouw af.
Gesubsidieerd opkomen voor en te sterke identificatie met ‘het belang’ van
buurtbewoners dragen volgens critici bij tot afname van de maatschappelijke
acceptatie. De ‘overinstitutionalisering’ van de samenlevingsopbouw ligt onder vuur.
De focus zou te sterk gericht zijn op voorzieningen en organisaties. Te weinig zijn
deze in de ogen van de critici nog een vliegwiel voor participatie. Intussen doen
nieuwe beleidsideeën opgeld: sociale vernieuwing en ‘Opzoomeren’ raken in zwang.
De overheid wordt dringend geadviseerd om verantwoordelijkheden over te hevelen
naar burgers en naar instellingen aan de ‘frontlijn’. Verkokering dient te worden
bestreden. De zelfwerkzaamheid van burgers moet worden gestimuleerd. Nodig is
beleid om de oude wijken uit het slop te halen door verbetering van de veiligheid,
door fysiek herstel en door het stimuleren van economische bedrijvigheid. Het
landelijk wijkenbeleid komt op, te beginnen met het grotestedenbeleid.
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Meebewegend met dit beleid denken opbouwwerkers nieuw emplooi te kunnen
vinden, onder meer door outputgericht en projectmatig te werken. Maar geleidelijk
aan wordt steeds meer bezuinigd op de werksoort. Het afbrokkelingsproces lijkt
nauwelijks te stoppen…

6. Wederopstanding (2005-heden)
Gastdocenten: Marcel Spierts & Joop Hofman (kent een lange geschiedenis in de
(Deventer) wijkaanpak en de samenlevingsopbouw, is één van de initiators van
Krachtproef)
De langdurige wijkaanpak voor veertig geselecteerde wijken, gebaseerd op een
gemengde financiering van overheid en woningcorporaties, werpt zijn vruchten af.
De Vogelaarwijken betekenen een behoorlijke impuls voor het wijkgericht werken,
niet in de laatste plaats door een slimme combinatie van top-down- en bottom-upwerkwijzen. In deze laatste periode neemt ook het actief burgerschap een hoge
vlucht. Velerlei initiatieven zien het daglicht. Deze kennen relatief eenvoudige
organisatievormen en hebben in de regel een hoog doe-gehalte. In veel steden
bestaan tegenwoordig fondsen van waaruit dit type initiatieven worden
gestimuleerd. De professionele ondersteuning van deze vormen van
burgerparticipatie en –beheer wordt een steeds belangrijker issue. Er woedt een
levendig debat over ‘burgerkracht’, in de eerste plaats over het belang ervan maar
ook over de beperkingen die aan het concept kleven. Van opbouwwerkers wordt een
meer terughoudende en faciliterende opstelling verwacht. Dit vergt een fikse omslag
in denken en doen. Dit ingrijpende veranderingsproces is nog in volle gang. Het
opbouwwerk lijkt het tij weer enigszins mee te hebben, getuige onder meer de
oprichting van een nieuwe beroepsorganisatie als Krachtproef en een platform als
Buurtwijs. Ook in het beroepsonderwijs is weer aandacht voor het vakgebied. Een
populaire term is nu community development.
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