
10e konsept-leks! 20 noveeber 1980

I een Diskussienota omtrent uitgangspunten voor

Methodiek en Beteid

ROB ENGELEN, CEES VAN H6LVERT, HEIN KEMPERMAN, TOON LAI4BRÈGÍS. ROB RAPMUND(TEd'J)

I

.D
l.erkgrep bandbrèèdte Instituut c'pbo{rsÍe! k !ott€rdaln 1980



DEEL O

MEL I

IIIl]C)UDSOPGAVT

BANDBREEDIE?:

I . .1e vraag nat is opboLrlY\.,erk?

2. voldocnde overcl]nstemming over de inhoud
van het uerk a1s konsekwentie van een
siedelijke organisatie

l. bandbreedte

4. de $erkgrocp bandb.ecdte

5. een eerste diskussie- indeling

EEN BANDBRËEDTE AAN POSIT]ES

1 , inleiding
2. de beroepspositie van de opbou$vierker:

het positie- vierkant
l. de vrijqestel de

4. de beroepskracht

5. de ins tcllingswerker
ó. oe ondfq"'1l el: l- inr- néd:d l

i. posities ol rolIen?
3. heL verband tusscn de Verschilknde posir.:ies

9. de schaal vrijgestelde-beroeps kracht
10. de schaal beroeps l<racht- inste llingswerker
ll. de schaal iislelling5$erker-onàfhankelijk

intermediair
12. de schaal on,rfhankelijk intcrmediair - vrj..jEestelde

11. een oyninries mod3l

14. een enkel ,1.)ord ter zijde var de reilàktie
ir. het posir-icvierkanL dls overzichtsfoto
ió" cen eerstc bandbrccdte?

i7. de aitlerl<ing van het positievierkant:
de organisdtie van het opbouw\ïerk

13. samenvattingr een molle-lijke banobreedte

ps.

4

5

6

7

7

i0

10

I1

.lI
l2
l-l
t4

15

13

I9

20

21

22

23

24

25

25

27



DIEL I1 EEN BANDBREEDTE IN IIETHOD]E( & I"]ERI("i ] JZE

I iniciding
2, een methodiek-bandbreedte? I

J, opzet vàn deel 1l
4. van beroepspcsitie naar methodieK

5. opbou[werk is.,......
6. cie be\roneisorganisatie gcrelativeerd
7, aspekten van werk als methodiekkonsept
g. organisatie
f. initiatie
10. diagnose

ll. Í otivering
12. pianninq

Il. uitvoeri ng

14. eva.Iueren

15. i5 dat riou methodiek?

16. uitwerkingsrichtinqen
17. kortcn,...,.,,

ps.

29

l1
]I
32

3tl

36

l8
39

4l

42

4l
45

47

48

48



o
Ih-tr

c3

f. in Ie i.d ing

"het positie-vierkantr'. Dat betreft een docr de lver

llel b,rsisÍnateriaal voor de bandbreedte-diskussie moct komen uit het
Berk vari degenen die opbou\tverk doen. Ddt zijn, behalve de opboulrwerker,
nètuurlijk de bervoners. Vcrder zijn allerlei instellingen en organisaties
en de ove.heid betrokkcn bij "opbou\rlrerk-processen'r.
l,1aar lye ncmen het werk van de opbounwcrker als startpunt en daàrvan
Lritgaande proberen ne de verhouding met anderen in becld te krijqen.
En de eerste vraag, die lre ons daarbij stellen is; "vanuit lyelke positie
werkt hij?".

Die vraaq is van belanq cmddt je met het aftBoord een aantai verschilfen
in serk-u1tvoering beter kan begaijpen. llaar het is voor het I.0.R" ó6k
van belanq o.n de cnderlinge verhouding van de werker ten opzichte van
hei I.0.R. en ten opzichte van de bewonersorganisatie in zijn of haar
wer:kveld beter te kunnen vaststellen,

Als diskussiehulpmiddel gebruiken we een min of meer theoreties model:
kgroep ontlvikkeld

diskussie-handvat met 4 polen, die elk in zuive.e vorm binnen het I.0.R.
we1 niet voor zullen komen, maar }raartussen een schaal te denken is
van moge-Lijke positie-keuzes.

2. de beroepspositie van de opboul*rerker: het positie-vierkant

Diskussies over de positie van dc opbouwBerker zijn onzes inziens terug
te voeren op vier uitersteni
- "de vrijlestelde"
- "de beroepskracht"
- "Ce instellingswerker"
- "de onafhankelij k intermediair"

Hoewei ue o.Ls kunnen voorsteilen dat de bcnafiingen \€arderende associaties
oproepen, is het niet onze bedoeling geweest oÍn een stratifikatie-schaal
te onllverpen van rslechtr naar rgoedr, De ene positie in niet per
clelinitie gekoppeld aar 'goedr opboulrwerk, oe ander niet aan rslechtt

\le hebben slechts een h!]pmiddel rlillen meken on de verschillende posities
van liaaruit opbourrwerkers handelen, il,] beeld te krijllen.

in het hiernavoilende beschrijven rye eersl de verschillende pcsities,
\!aarrL:r we het diskussier,.odei stap voor stap zullen invu.Llen.
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3. "de vrijgestelde"

In de.Ioop der jaren zijn in v--e] \iijken hoe langer hoe naulrere relaties
ontstaan tussen de opbouwweaker en de bewonersorganisatie waar hij mee

En naarmate de organisatie van de be\roners steviller georganiseel:d is en
meer daadkracht vertoont, is de claim op de opbouwleerker groter.
In uiterste konsekwentie is de positie die dan zou kunnen ontstaan, het
best te omschrijven aIs r'vrijgestelde' van de be!,lonersorganisatie.
lliet letterlijk natuurlijk, want opbouwwerk blijft een door de overheid
gesubsidieerde werksoort, màar de positie van wàaruit hij [erkt, komt
sterk overeen met iemand die in dienst is bij ie bewonersorganisatie.
Hij staat dèarin niet alleen, ook andere beroepskrachten (ekstern deskun-
digen, sociaal begeleiders, buurtwerkers) nemen in zo'n situatie een
soortqelijke positie in.
Kenmerkend is de wi.jze rraarop het rverk ve.deeld wordt: niet zozeer op
gaond van beroep, maar meer op qrond van ieders kennis, en vaardigheden
en beschikbare tijd, Een strak gescheiden bcroepsspecialisatie ontbreekt,
zodat ook veef bewoners gelijksocrtige taken toebedeeld krijgen.
Belàngrijkste doel van het erkers-t-eam dat zo ontstaat is het ontnikkelen
en versterken van de organisatie ze1f.
De Berkzàamheden die gedaan moeten \rorden, worden door de be$onersorqani-
satie (het bestuursgedeelte ervan) bepaald,
Zijn opleidinq en ervarinq brenqen met zich mee dat de rverker in deze
positie àan de "bovenkantrr van de belyonersoaganisatie oreedraait; taken
krijgt in het kader van rrorganiserenl en |koördineren" ten behoeve van
de gehele organisatie.
Hel is duide-lijk dèt deze positie alfeen ingenomen kan r.rcrden, wanneer
er een sterke bervonersoiganisatie voorhanden is ryaarvan de doeleinden,
de \yerkrijze en de samenstelling in belangrijke m.tte overeenkomen met de
opvattinEen en de persoonlijke geaardheid van de opbouwwerker,

lle bedoelen dus me1, de positie van "vrijqestelde". de opbou\trerkers die
allereerst en vriJ'wel uitsluilencl zijn verant\yoording aflegt binnen de
be,,ronersor ganisal-ie.

4. de "beroepskr:acht"

De positie van de opbouwlrerl<er, die zijn \rerk voortd\rrend probeert te
grondcn oD opboumerk-uitgèngspunlen en -dcelen nocmen \re gem6kshalve
die van de "beloepskracht".
oFboulvwerk, opgevat a1s het Ínobiliseren en orqdniseren van benoners op
hun be.Iang en, Ínet het oognrerk de troon- en leefsitratie te verbeteren en
ber!oners zeqqenschap te 1àlen verkrij!len over hun i!con- en leefsituatie,
Cót opbouw\rerk richt zich ook op het ontwikkelen en lcjrstcrken van een
be,voners or'qan i sa tie,
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De oplloun$erker, die vanur:t de posiLic van flat ii hier r'beroepskracht"
noemen! rverkt, is een sterk geëngaqeer.je !àkmàn, dic in ziin \!erk
vooltdurend verbanden zoekt met de ontwikkolin{len van een bewoners-
orgdnisatie, maar daar tegeliik krities tegenover staat. "Ziin er
be,roners op te orqaniseren, dan behoort het ook tol mijn werk" - zal
zijn eerste reaktie zijn op een vraag naar ziin deelname aan een
projekt.
Als er sprake is van een bel'yonersorganisatie, zàI hii te vinden zj.in
aèn de 'onderkànlr ervan, irl het rechLstrcekse kontakt met de belang-
hebbenden/belroners. De ontwikkeling van een bevvofersorganisatie rvo.dt
vanuit deze positie getoetstr aan de relatie met de achterban'
Zijn lverkzaamheden \lorden !oor een oeel in gezamenliik overleg bepaald,
maar hij neemt ook niet zelden zelf het initiatief.
In tegenstelling tot de positie van vriigesielde, loopt hii daardoor
ook zelf rgevaar' - hij staat \rat.oeer in de kiikert, maar za] zLin
positie dan leqitimeren vanuit de doeleinden en uitangspunten van het

Essentieel daàrbij is dat de "beroepsKrachtrr deel uitmaakt vdn een
opbou\ïwerkorganisati€ - in ons geval het I.0.R. Daara.n toetst hii ziin
op,/attingen over het werk en van dearuit worCt zijn \verk getoetst.
Kriteria dàarvoor $orden gevonden in ecn qezaDreilliik qeforriuleerd beleid
lvaarin zoríeI \terkinhoudefijke opvattingen als opvàtlingen over werk_
stluktuur (werkplan) opgenomen ziin, Ilel is --r sprake van een dubbele
verantwoordincl - zowef naar de belroners waar hii mee werkt als naar de
instelling lraar hij deel van uitmaakt.
Scheidslijnen zi.in niet altijd even sche.p te Lrekken, ddar de opbouw_
werkiristelling vanuit deze opvattin!l noodzakeiiikerwiis meCe beheerd
\rordt door (vertegenwoordigers van) bellonersorganisaties.

Xcrt gezegd: mei de positie van "beroepskràcht" bedoelen lre de positie
van de opbouwwerker die vanuit een opbou llerKinstelling (zoals het
L0,R.) herkt en die positie voortdurend vanuit hei- opbouwlYerk kan
legitime.en.

5 "de instellinqs\rerker"

De opbourserkef, die vanuit deze posj.tie operecrt, treffen we vooral
aan aIs ,mede-uitvoe.der van een soÍis tot in details Lril-gelïel'kt beleid
dat door anderen vd:tgesteld is. Het is de lterkers dr:e vraèqt om taak_
opdracht en funktic-omschrijving - de vooruit !leschovcn post in de tYiik
vaÍi een (vaa!. stedeliikc) \!elzijnsinstellin!, ziirr belangriikste en ook
eniqe íeitelijke veraitlyoordingskader iiqt bii ziln beas - het bestuur
van oe instelling, of niddels delell.ltie d,' .lezarenliike s:af.
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Essentieel is hierbij dat de uitvoering van het Ínstellingsbeleid in
onderlinge samenhang vanuit verschillende disciplines of lrerksoorten
geschiedt. De opbouw$erker is kolleqa-staflid eil medeverantwoordelijk
voor het tot stand lrrengen van een "qeinteqreerd {elzijnswerk-aanbod".
Hierdoor krijgt het kollelliaal stafoverleg een belangrijk aksenir en
zijn de ontnikkelingen in het werk van kollcga's medebepalend en
richtinggevend voor de handelingsvrijheid van de opbouwnerker.
\lelke problemen of zaken aangepakt zullen ,vorden is in eerste Ínstantie
een instel]ings- of stafzaak, waar onde.finge taakverde.linq tot stand
komt.
\iànuit deze positie rrorol opbouswerk vooral projektmatig en/of in
afgeqrensde tijdseenheden aangepakt. werkplan en -rapportàge hebben
een belangrijke toetsenCe funktie binnen de instelling.

iíerkÈ]an en danversante zaken worden binnen de instelling geregeld en
soms vindt er overaksentuerinll plàats van rechtspositionele zaken aIs
40-urige wcrkneek, kompensatiereqelingen (:) en het vrije ireekend.
Zijn positie in de }vijk is afhankelijk van ce positie die ziin instelling
inneemt en vaak ook'/an diens status, zodat niet zelden deze lyeaker
een funktie heeft om de positie vèn de instelling te versterken.

Samengevat is dit een positie waarin gewerkt lrordt aan doelen en taken
die door de instellingen worden vastgesteld.

6, "de onafhankeliike intermediair"

Dit is de positie van de opbouwwerker die zijn autonome pcsitie teDidden
van de ontwikkelinlen in de wijk benadrukt. Ilij stelt ziin kennis err
,/èardigheden ter beschikkinq ;an alle bevioners, maar maèkt zelf geen
deel nit van de ontwikkelingen, .lie het gevolq zijn,.,an zijn \aerk, Hij
biedt als het rare een lorm vàn clienstverlenin!J aan, hij doet oe be\ïoners
een "opbour,lwerLersaanbod", de bewon--rs zijn klanten of "tr1'ncmcrs", En
net als in een winkel doet hij zijn best om met alle klanten (k]iënten-
s),steem) een goed kontakt te houden ("ik ben er vool iedereen").
DaarCoor zal zijn aanbod van hoqe krvèliteit noeten zijn, zodat deze
positie een sterke n,rdruk op cpbounwerk afs veazameling van technieken
met zich mee brenqt,
Hii hepaalt zeif de prioriteiten in zijn serk --n nensl in principe ook
geen bemoeienis van bL!iten af, Zowel naai: de eigen instelling' de
oveaheid en andere (beleids)instanties, als naar de mensen rvaaamee hij
werkt zal hij zijn onafhairkelijkheid benadlukken ('!at niet lYegneemt dat
hij t,est een zeer persoonlijke r!ijze van oÍngaan eL: mensen kan hebben).
ii(il- opbourlreerk vanuit deze positie leidt vaak tot overleg-vornen op de
zgn" 2e lijn-funktionarissen en beHonerskaders.
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Bcvenstaande -Iijkt na eerste lezing meer een verhaal over aie verschillende
r:ollen die een werker kan kiezen, dan een verhaal cver verschillende

0Ír enerzijds opboulrprocessen in gang te zetten Èn anderzijds toch een
volstrekte autonomie te bewaren, moeten er veel kontakten gelcgd
worden - je moet akscptabel blijven voor alle partijen.
Voor lanlldurige processen met bewoners is immers persoonlijKe betrokken-
heid en steliingnème vereis t.
De "onafhankeLijke intermediairÍ is de opboulrEerker Cie\ïerktvanuit een
dutonome positie in de lvijk, vergelijkbaar Ínet die van een beoefenaar
van een vrij beroep. Een professionee.l aanbod wordt in overeenstemming
Eebrècht met de vrèag vanuit de llijk.

7. posities of rollen?

posities. Rollen en posities hangen natiruriijk samen, ilraar hoelyel è
opbouuuerker: verschilelnde roIlen in diverse groepen kan hebben, opereert
hij ioch vanuit één positie. Bij rrollenr denken lvij aan wijze van
werken, Zo kan een opbouwwerker in een bepaalde groep een zeer bescheiden
ro1 ilinemen en ook allerlei klLrsjes doen en i]l een ander projekt om
de b.ïrokkenen rond de tafel te krijgen zijn deskundigheid sterk bena-
drukken. Mj noemen dat strategiese keuzes, waar het hicrboven echter
om gaat is de meer flrndamentele keLlze van de [€rker voor een bepaalde
uitqanqspositie.
l.liet altijd zài die keuze even open zijn, positie-alternàtieven zijn
r,rede-af h.rnkeli jk van de ontwikkelingen in de wijk, cle opstelling van de
instelling waar hij werkt en in beperkte mate ook de adnwezigheid en de
op5tellÍng van kolLega-welzijnswerkers,

\le moeten er in onze diskussie echter voor lyaken drt de feitelijke
positiekeuze of het ontbreken daarvan (=onÍreE!sie keuze), versluierd
wordt door allerlei "strategieseí beweginÍlen.
dit betekent dat het voortdurend - naar gelang de situatie dit vereist -
"stuivertje $isselen mel de eigen positie" in orze ogen een voortdurend
wisselen van ro11en inhoudt. En in onze analvse kan Cat uitsluitend vènuit
de positie van onafhankeli jk intermeCiair.

De positie \,àn de werker Èordt dan ook niet altijd duidelijk door naar
íén projekt te kijken, alhoewel een bepaald projekt $el Tijn feitelijke
positie kan illirstreren, 0m de positie van de opboulr\rerker in beeld te
krijqen, noetcn we het geheel overzien, de onderlinge verbanden in
oqenschouI! nemen.
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8, het verband tussen de verschillende posities

De hierboven geschetste posities zijn Llitersten, die in de $erkelijk-
heid niet "puur" voor zullen komen. Opbouw crkers zullen zich in een
aantal facetten van verschillende posities herkennen.
Er is verband aan te brengen tussen de verschillende posities, waarbij
de variaties terug te vinden zijn op het denkbeeldige kontinui.lÍn tussen
2 uÍtersten, Door te zoeken naar kenrnerken van de hierboven geschetste
(theoretiese) posities in de konkrete werksituatie van de opbou{}vcrkers
kàn ccn punt op dat kontinuiin gevonden sorden dat overeenkomt met zijn
lverkelijke positie.

Ile 4 beschreven posities zijn in 2 hoofdgroepen onder te brengen,
l(riteria daarvoor zij n de màte van institutionalisering en de mate van
rofessionaiiserin

Ër is een eelste onderscheid te maken fàar de nrate Daarin de posities
ineenmeer of minder institutioneel verband voor zLrllen komen.
Dat -Ievert de volgende t[eedeling op:

Íninder institutioneel meer institutioneel

vrijqestelde: de groep georga-
niseerde bcwoners als strijd-
organisatie is het kader \raar-
binnen [ordt gewerkt en dient
zc flexibel öis maar mogelijk
is te funktioner:en.
De opbouwBerkerspositie is Íiet
institutionecl ingekaderd,

onaf hankeii jk intermediair:

!"_f99!9!fq"ht, een institutionee l
kader is denkbaar onder de voor-
waarde dat er geen instil-utionele
belemneringen voor de berceps-
uitoefening zijn, net uitvoerend
lrerk daardooi ondersteund lvordt
en het beheer in handen van
berïoners (-organisa tie ) is.

instellingswerkea: institutioneel
hoofdkenmerk van oeze positie
is juist de onafhankelijkheid,
llet enige institutionale kader
dat denkbaar is, is een pure
§erkgeversorganisdtie vooa de
loonadni nistratie.

kader Ís lewenst als bescherming
van het Íerk om met èndere werk-
soorten een samenhèngend aanbod
te kunnen doen.
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Een tweede oncleaschcid is te maken

íreer ot mincler qeprofess ionaliseerd
volqt clan een andere tweedeling:

nèE r de Ínate lraitrin de Posilies
beroepsbeeld noodz3ken. Lr

rninder geprof essionaliseerd meer qeprofessio,laliseerd

vr] estelde: het werken als onèfhankeli k intermediair:
vr1 gestelde brengt met zich het

cif
tsc erp gespe-

nree dat de llrenzen van een
,erLge' t,eroepsopvattinq ver- l-
!uldiq doorbroken $orden i er
is minder sprake v3n een
specif ieke beroePsinhoud,
.Jeel meer van een alqemene
ondersteunende funktie, die
hooguit door de Persoonliike
ksaliieit nader ltordt inlle_
v,rld.

iceerd in technieken, metho-
des, aktiviteiten.
I ijd- .n LosteI fJ<tor $orden nee_

berekend. Rechtspositie is essen-
tieel.

beroepsklachl: er is nelis-
duidelijkeíà-r spiake van een

beroepsopva tting en -inhoud,
màar dje bliift beperkt tot
de werkinhoudeliike kant '
opbou\Yteri(er als lYerknemer
(ti jclsbesteding, rechts_
positie e.d.) wcrdt niet !an-
uit de beroepsqroeP, maar van_
uit het sanenwel:ken rnet
belroners(groepen) ingevT ld.

(ombineren ne Jeze t\Yee tot één diègranrt dan ontstaat een positic-
vierkant:

x) De werkqroep is het|-c!l niet eens over het lle'ru
nerrio in dpze /;n,1dèa nel dnoec5 b!'leper i I
rreuoel'r i;. tle k{dr'en e'hter ni' L op r'^ dnL: r"

ik van dit
irorden dan
hanteerbare

omschriivinlJ van de t\reedeling die v/ii bedoeien'
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llet positievierkant is een diskussiemodel en dient daarbij tevens
om helder te krijgen hoe de-iëil6ÉTfÍëi?E posities binnen één
organisatie op elkaar. en op de organisatie (kunnen) inwerken,
Tussen de theoreties beschreven uitersbe posities zijr gIÍjdende
schalen te denken (de grote pijlen uit het diagraín) en feitelijk
inqencmen posities door opboulylïerkers zijn te markeren op éón
van de vier schalen. Waar d,rt gebeurt, is o.i. afhenkelijk van de
volgende faktoren:
a) l]}aar ligt de verantuoordelijkheid voor het tlerk \,an de

b)

c)

d)

e)
f)

x)s )

opbouwlterker'?
hoe nordt het rverk van de opbounwerker gelegitimeerd en hoe
lcpen verantwoordin!lsliinen?
op nelke wijze kofiren d
opbouwwerker tot stand

e taken en de rverkzaómheilen van de

rdt is de aard en de sarnenha vèn de weikzàaiiheden van de

uaar zijn de tlerkzaamheden'op gericht?
l?elke benadering is er naa./c.q. !ïcIk zicht is er cp andere
beroe krachten in de wijk?
waar is t sbestedin vàn afhankeliJ'k?

x) í1. schri vers staan o en voor nutti e aanvu Llingen
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15. het pos iti.evierkant nls overzichtsfoto

Fen ee..ler mcdel van het Ëos:iicvicrkint (dlleen ànilers in grèfiese zin)
is gebruikt om to diskussiëren met de opbijr.rwwerjiei's vàn het lnstituut
{)obou'vÉe! k RotterLram'
i;-;;;;;"" a;;,r". """u""*' van het i.o.R'x) lYc:cr aan de opbout-
*".r."i. S!".uoq.l, i"oa. ." op het positievicrl<a i hun eigenpo:itie zcuden

markeren en wair rlie van hun koll.egars De positje_iiarkeriiLgen lrerden
oo een croot vcl qenoLcerd. Àan de hand van deze resultalcn en de

,-,i"..run-uoo""r.,.uiclc par.'jr:f.n (toen nog on.iekorrigecrd) ilcrd gediskus_

sieeld e;vcr elk:Jir-s notati.s. Pcr groep $erd toi slrt qjezanenlijk en op

basis vÀn (onsens,.-!s vèn ieder dc positie aangegeuen' Dit leiode tot een
roverzichlsfoLor van hci totaal , \!aar elke opboulílrelker van het

lnstiiuut eerr positie op het vierkanI inneemt'

( over'igens da-
teerÍ dit over
zicht van het
1e halfiaar r7

en is dus niet
mecr. aktueel)

D ontwikke-
Iingsrichting
/ stabiel

"0verz ichtsÍoto "

1979, posities opbouw\rerk I.0R.

,r) subteams ziin regelmatig biieenkomende werkgroepen van opbouwtverkers
"' 

'"r-Àlï-r.ó]n.' ói" tot-ttuk hebben het uitvoerend werk krities te
volger, en de kwaliteit ervan te verbeteren
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16. een eerste bàndbreedte?

Het is duidelijk }llaar ecn bandbreedte van positiÈs !]ezocht moet worden.
De opbourvwerkers van het Instituut opbouw{erk Rotterdam plaatsen zichzelf
voor het overgrote ínerendeel op de bovenste helft vèn het positÍevierkant.
Dit betekeni- dat dc inlalshoek voor de diskussie over de menseliike band-
breedte aan posities (vg1. de eerste paraglafen) gegeven i5: de opbouw_

ryerker 'van het 1"0.R. tlerkt vàn,Jit een positie Cie onder spanning staat
tussen de positie van rrvriigestelde" en 'rberoepskracht!'. \le zulfen dan

ook in het vervo-Lg hierop, l?anneet rYe schriiven over mogeliihe effekten
van positiekeuze en methociiek/\terkwiize, hiervan uitgaan.
In de l3atste paragrafen van dit eerste deel zulfen $e nog in het kort
aangeven ini'íelke richting het positievierkant uitgebreid kan worden'
Dèàibij zullen we elk volgend nivo niet net zo uitgebreid als lle hiervoor
deden, onrschriiven. Het geschrevene is tenslotte becloeld aIs diskussie-
materiaal., \!e vèfslaan Íret het aangeven van het pètrcon \raarbinnen de

diskus.:ie zich c.i. zinvol kan afspelen. D-^ samenvatting aan het eind
haalt de iÉlangriikste punten uit het verhiè1 nog eens +.rerug'

Aan de hand van net voorafgaande is het theoreties mogeliik het positie_
vierkènt uit ie lreiden oet geiijksoortige schafen en bijbehorende 'rkap_
stokken'r omtrent uerkrelatie met beroners, organisatiemodellen etl relatie
net de cverheicl, Dat rvordt aI vlug te uitgebreid en zou ons in dit verband
te ,er vceren 

"
BelanErijk is we1 om e\'en stil te slaan bii de konsekrentjes van positie_
keu;ei vóor wat cle organisatiestruktLlur betreft, {aarin het opbouRlverk
rlorJi uitgevcerd. Imp]icici [ordt daarmee ook !er$ezen naar de relaties met

ba-!ïoners en ovesheid.

.qànneer: se de iïerkrelatie \an opbouwlverkers bes.hou:'Yen dàn zaLhet duidelijk
zijn dat een aniere positie ook een anderssoortige relatie zal opleveren.
Het duidelijkst \1o.dt dÀt reanncer \te
cie bi.l' cie verschiilende pc:ities log
Ve hebben ddt in s.itema proberen $ee
zijn van de als uite.sten beschreven
naar uiterste korrs--l<wÈnties claarvan.

s Prober b Id n

1CS f J s beh r d ors 1sati vorrhen
r te geve arb t j derom u1t

pos I ties en dus ok ez h h
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17. de att\,erlinq \an het politjevierl.ant: de orqanisatie van het opboulflverk
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Rechtspersoncn op lvijknivo aIs werk- Een decentraal opgezette stede-

!íj!9 ilstellinq voor opbouwryert
aarin op wijknivo het opboutv-

werk onder gezamenlij ke verant-
Boordel ijkheid van bevyoners en
opbounwerkers uit_oevoerd $ordt en
op qleoeli iI iro ond"r uiteinde-

gevers van opbcu$lrerkers, $aarin
uitslLritend betrokken besoners
bestuur vormen; deze rechtspersoon
valt samen Ínet de belvonersorganisatie
raar de opbouw erker mee lverkt;
afspraken over samenrverkinq hebben
ook karakter van opdrachter; een
goedÈ relàtie nFl b-Éolers, résp.
-orgànisatie is funddmenteel voor
de werker daar de beuoners-
organisatie eksklusief verant-
"oordeiijl is \u,.. dc i.r.'ionerings-
voorwaarden; er is qeen specifieke
relatie n_et de overheid

qezien de bestaande subsidie-
verloudirqen is ciàt echter niet
reëel en is een louter werkge\,ers-
instituut (op Bi jknivo) reajis-
tieser; cjenkbaar is ealiter een
on twikkelinq dat bewoners-
organisati ?s bij een professioneel
cpbouwrerkinstitLju t schcrp om-
sch.€ven Drojektbeqeleidiflq "kopenrr.
De relat.'.e rrEt bewoners rvordt
beh--erst rloör het marktme.han i sme

in Cie zin dat een relàtie nood-
zakelijl.: is om hat produkt af te
klinnen zetten. Ile relatie Ínet de
n\erh.i, \.Íal- \d: rjt dc/e puririe
beh(.r i door hel stre\e1 d( nood-
zd rk 'dn dcle :pe' jfj.ke d.5k(r,oig-
hei.l lroven tafel te l,ouden-

1i jke verant\roordeli jkheid van
bewoners-bestuur opboulvwerk-beI
tot stand kómt.
Beuoners bepalen wat de belang-
rijkste problemen zijn waarbij de
opboulvnerker bepaalt hoe hij daar
het best aan zou kunnen Èerken
(ondersteund door zrn instelling)
ryaarbij de betrokken bewoners een

meebcslissende stem
hebben.
De relètie met de over-
heid verloopt vià de in-
stelling als het funk-
tioneringsvoorrvaarden
betreft en via de belYo-
nersorganisatie a1s het
ore aan te pakken proble-
men gaat

Hicr hoo.t een multi-disci linair
team lraarin diverse $erksoorten
liiinderlinge af:temming een ge-
inteqreerd aanbod feveren; om cje

zaak goed te kunnen koördineren
is cen centrale sturinq vèn beleid
(niet persé bovenwijks) en uit-
voering nodig.
De.elatie met bewoners wordt in
belangrijk. mate beinvloed door
het inst:lIin!.3beIeid terzake en
richt zich j.n eerste inslantie op
uitvoering" De reiàlie ínet de
overheid scrdt door. het bevoeqd
g(zdg ron cP inslpllirq !"r/orgd,
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lvaar zijn die 17 (l) paragrafen positiegepraat nu goed voor qeweest?
Velnu, we hebben geprobee.d een hanteerbare redenering te vinden die
onze beroepspositie verheldert en ons tevens inzicht geeft in het keuze_
karakter ervan, I|e hebben dat qedaan op basis van onze eigen beroeps_
ervaring door het ontwerpen van een model; het positie_vierkant.
In het positie-vÍerkant wordt het skala van mogeliike posities in het
rïerk gedelinieerd in 4 uitersten. Gebruik makend van de begrippen
'institutionaliserinq' en'professionaliseringr konden deze 4 posities
ten opzichte van elkaar worden gerangschikt.
Faktoren aIs I verantvoordelijkheid voor het werk' en 'samenhang en aard
van de werkzaamheden' nuanceerden de uiterste posities in met elkaar
verbonden schalen rvaarop feiteliike posities gemarkeerd konden worden.
Paatend over de beroepspositie lan de opbouwwerker heeft d.m.v. het
positie-vierkant een konkreet handvat gekregen, zodat de vraag I'weIke de

bandbreedte aan opvattingen over de beroepspositie van de opbouwwerker
is" ook genuanceerd en in termen van bandBREEDÍE kan ]vorden beantwoord'

In eerste instantie gebeurde dat in de zomer van 1979 waar de toen in
dienst zijncle opbcunwerkers (een hoogstenkele uitzondering daargelaten)
bijge.jragen hebben aan de in paragraaf l5 beschreven ' oveaz ichtsfoto' .

De toto làat een duideliike bandbreedte zien in het vlak tussen vriigestelde
en bercepskrachl. \lènneer deze bandbreedte ook als zodanig door het
Instituut Opbouwweak aanvaard wordl moet dat konsekwenties hebben voor
haar beleÍdsontwikkeling. In de hieraan vooraigaande paragraaf hebben we

dat globaal gedaan voor ràl betreft de bij deze posities behorende uit_
qanqÀpunten voor organisatiestrukluur. In het hieropvolgende deel TT vàn

de nota wordt ingegaan op de konsekrventies van deze bandbreedte voor een

methodiekkonseDt,

llad. onze mening heeft een dergelijke bandbreedte-formulering verder als
kcnsekwentie dat de positie-keuze van de opbourrlyerkers als totaal de
ontwikkelingsrichting aangeeít van de organisatie of ènders gesteld:

I8. samenvattinq: een moqelijke bandbreedte

de daor de orgaiisaxie te .\r€zerr anxwikkelingsr:ichting
bepaalt de pcs ixe-ke,rzenage t;j L.eden và" de apboukweÍkers.

Al.s stelling samengevat:

,e yoor àet lotterda,rse apbaun\ra.k qenseljjÀe beraepspositiejs Jje in iet spamrngsveld i:Irssen ,rat wij noenden de
pcsjÈje va, ïrijgestelde en dje ,ar beraepskracht;
dit betekent dax betrcnersglaepen apdrachxEerer zij, naast
ae n netho d i e s / we r k in ho ud e I i j k-^ stu.in g vanuit d e a p b auwÍre r k -
itste lling i
di'. betekenx oak daX de ontwikkeLing van Ae apbouNweÍk-
oÍganjsatie (het I.A.R.) ond=z sparrjnq sraat en ei tussen
ee, yerde.e Dixbauw van de decent.raa-t ge_Zejde stedeljj,ke
a pbau$tr e Í k in s t e I I ing en d e b ewon-b Í s a.qan jsa t jes a.ls Í,/e_.,k9eyeis
ap 'rijkni.ra,

Einde deel I
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opbolr§$crk \rcrkl verilnoe]:end in op die slruktuur, m.rar wordt er ook
door beinvlocd. 0 deze spdnning te \crhcldcrcn cn voor eerr decl ook
om hem hantecrbdir te rnaken hebben ryij de positickeuze van oe wcrker
als uitganqspunt llefomen.
I.lct dc keuze voor een bcpàaldc beroepsposr:tie ]e!lt d-- werker zich ook
min of meer vast op ccn bepaalde beroepshoudr'ng, een bepaalde Ínanier !arr
werken. \iafnccr een orqanisatie een bcpaaldc bcrocpspcsjtie of een

"Bandbrcedte aan posities'i! voor het werk kiest! geeft ze clailrrnee
vooral cle settinq aan waitrin het \vcrk uitqtevoerd dient Le orden. Daarmee
zijn ook de bakens voor de onllrikkeling van de crqanisdtie qesteld.

Uit de Seschrijvinllen van de uiterstc posities in deei I bliikt vooral de
keuze voor een bepaèI.je beroepsinfoud doorslaggevend te ziin. opboulrwerk
als verzameling technieken? 0l a .rdeel vèn een brced selziinswerk-
aanbod? 0f als DUre belanllenstriid? 0f als beroepsmatiqe onderstcuning
bij mobiliseren en orllaniseren \'àn belroner:si' De keuze bepaalt hoL ,je
tegen opbol! werk-methodiek aankiikt cn haar ha)rteert.

Kiezen we positie op een schaal die de twee uitersten "vriiqestelde" en

"bcroepskracht" verbindt, dan zaI de relatie met bewoners_ en be\'!oners_
organisaties cen ce traal thema dienen te ziin in zo§el de mcthodiek_
ontwikkeling a1s de organisàtic-ontwikkeling van i,et opboutlwerk'

In het !riernavolg.n.lc hebben lye Cat uitqe!ïerkt in de lornulerinq€n van
uit.r.rngsÈlLntcn cn doeleí !an heL Rol-Lerdairse 0pboLrwtrerk en hèt
"orgarLisàLie-aspeki" !àn .ins nrethodiek-konscpt'

5, opb ouwrlerL is.,.....

Als uitlangspunL voor onze opvattinq van opbou\lnerk kiezen $e de
vo1!Jende def inicring :

5"1 opbourv$erk is het orgtrniseren en mobiliseren van bewoners rcnd
konkrete problemen en belan!len in (be\ïoners-)orqanisaties op

lYijkn ivo;
mei als doel- (jn het kader vèn die orqanisdties): op

systeriatiese en planÍnatjge wiizc vertreterinllen te bewerkstelligen
in de \roon- en leefsj.tuatie van de be\!oners;
.l.drbij 5p'oorl ', di ', \ 'rlrj occ'.5^n.p o\er Ll-
woc, - en lecfsituatie, óó[ Uewustwordin! van en r'nzicht in de
aciiterlig(.lende oorzaken.
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.2 Deze lormulerinll qaat uitdrukkelijk Lrit van de opvatting dat
opbouwwerk als zodaIliq niet per dcfiniti.e uitslLLiten{j cioor
bcroepskrachten uilqeoefend ordt" Ook crveren en .ietrainde
oFso'i 5-'l;Js:tlia .r. .t -puo r\^4.rt \.. rr .t,téa,
Lleskundigheid is $el vereist en rlordt niet alleen verkreqen door
o-Flnlnc ddn -l nerl r,n ,-.u,1,r-orl . i,.r.i,,,.,",r -\.;1".Í
door een op het beroep qerichte oDleidinq en,_raininq, In die zin
mall en moet van qeschooldc opbou\rwerkcrs die;rls zodaniq door het
ï.L.a. trordFn od"!.\1,ldJ réer r-r".'cri "o..,"n oon.u. Àen
"doorsneebewoner".

J De gekozen formulering maakt bewust qecn onderscheid tussen
"buurt"-opboLrlrlrerk en "wijk-"opbouwwerk. De ternr ,,bLrurt"-opbouwwerk
$ordt voornamelijk gebruikt om opbouwrlerkers v.tn buurt- en klup-
huizen aan te d!iden. In de Rotterdamse praktijk is ook dat echtcr
niet àltijd een onderscheidend kriterium, d.rar vle in het lyerk
zorvel buurtopbouwwerkers tegenkomen, .lie vri.iwel hetzelfde
ryerk \anuit een nagenoeg dezelfde posiLie (in relatie tot de
bewonersorqanisatie ir dat qebied) verrichten a.Ls \ïerkers die veel
rneer gebonden zijn aan koalities met andcre rlerksoorten in het
buurt- ol'klLrpi,uis. Bezien vanuit onze definitie is in het laatste
qe\,a] dan ook sprake van iets anders dan opbou\$crk.

In de relatie tot andere \ïerksoorterj is lict vooï het .rDbou$werk
essentieel dat een or!lanisaloriese scttinq qeen inhoudeliike
oél(Tneri,..-) roor.-l nF,! r, t /,. -- r^ng pn ,udliL:p5 npl
andere rverksoorten alleen vanlrit de ontnikkclingen in de praktijk
\an de opborrwlrerkuitvoering tot stand konen.

5

5

vanuit onze trenad(rrifg van dc beroepspositic van de opboun-
zijn we.I duidelijke versciiiLle,r aan te \yijzen, Het ond€r-
in buurtlerk en opbourlwerk duidt dan hÈt verschil in pitsitie
daa.mee impliciet loch ook een verschil in methoCiek"

.4 ln de Rotterdamsc praktijk is de opdrachtlleversrol van bewoners-
organisaties een verryorven traditie ge\rorden. Er bestèat echter
een nissefende spanninq mct de funktic van de opbouflnerkorganisatie
in zaken als alqemere stedelijke prioriteitenbepalinq, deskundig-
heidsbewakin.l (en -kontrole) eír óspekten van de rvcrkgeversfunktie.
Het is onze opvattr:n!l dat het werk zi.h met cieze spanning aIs
geqeví:nheid vcrder dient te ontrikkelen cn daarmee de positie van
de opbounwerker.

Bezien
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iJit betekent dat tle |ret prim3Àt v.rn de opbour$e.ker als "sociadl
lcchfoloog" en als "kol leqa-$erker binncn cen instelling'r verlaten
hebben. Het één leidt tot overi'ratiqe dandachl voor technieken en
strategicön, het andere tot ovcrmati.Je aandacht voor diskussie en
b'lJ;t\o.ni 9 Lin.' . n t^ Ii o.
\ic kiezen ervoor het beroep uit te oelenen \,anLrit een opbouwrverk-
o.ganisdtie tvaar aandècht is voor de dcskUndigheids- cn prioriteis-
aspekten van het rlerk, maar dat in belanq.ijke ÍnaLe in behce. is
van be$onersorganisaties cn dat in de praktijksituatie in de wijken
de opdrachtqeversrol aan debetrokken bewcners ]aat.

6. de "belyonersorganisatie" !erelativeerd

Nè zo vaak het bcrtrip be$onersorganisatie llebruikt te hebben so.dt
Íret tijd enkele relativerinqen aan te brsnqen.

Het fcnomeen benonersorganisatie zou politiek te verklaren zijn als
"een spontane samenballing van autonome besonersinitiàtieven, welke in
het kader vàn een politiek bewustwordinqsproces tot zeliorqanisatie
komenr', In dat licht bezien zouder, beÍonersorgànisatÍes esaentiële
voorlyàarden zijn voor e,:n maatschappelijke en politieke verarrclerinq
ol zeI '. orE.nL.lin!.
Zorn verklaring voor de Rotterdamse situatie zou echter nict geheel
in o'rereenstemminq zijn mct de werkelijkheicl, zorder dàL ontkend
kan worden dat er belènqrijke elementen van zo,n pojitieke emanci-
patie le vinden zijn bij de Rotterddms€ beltonersorgànisar-ies.
l.1aar minstens zc belangrijl( voor de oJ.t!!ikkelincl van benonÈrs-
organisaties irL Rotier..l.iir is Llc vèn oudsh.r sterne nóJrLrk op nijken,
hijkraden, rjjkorg3Jl.n en clecentradl bestuur. ge$eest. VeeI van cle
belronersor!anisaties vdn lu \inden dddr. op een of Jndere m.rnier hun
oorsprong in.
En een belanqrijl: deel !àn de !olitiete fur,liir] van besonersorqa-
nisalies is daarrnee eksterr bepaald, in casi_r doo. de stcdeli"ike
overheid. De overheii in Rotterdaflr heeft altijC vcel redarde toege-
kend aan het bestaan van orllanisaties van be\roners op fiijknivo,
niel in de ainste pladts om haar handelen te kunnen legitimeren.
Zo zijn veel belronersorganisaties ontstaa,.i of tot bloei qekomen
in het kader van de stadsvernieusing ills rgeorganise.rde teqen-
machtr in de projeki-groepen, andcre als reaktie op een uijkraad,
deelgEmeeÍite of verstard wijko.gadn.
Haar dit alles neemt niet rveg dat de belronersorganisatie in een
wijk ee! uitermate b.lrngrijke poiitieke firnktie kal, vervul.Ien,juÍst ./èr,uit opbouw}!erkperspcktief .
ljelangenbehartiging op wijknivo door het koltcktief èirlirekken vèn
problemen is een opbouwwerkdoeisielting van de eersLr orde.
Het zou allecn te ver qaan deze funktie lot ideologijs: flVthe te
verheffen door de màdtschappelijke invloeden op ontstdan er
funktioneren ervan, o.a. vaí de overheid, te ontkennen,
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