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STATUUT OPBOUVVWERK

De opdracht van de opbouwwerker ls weven aan samen /even, alereerst tussen mensen, burgers en groepen,
kleinscha ig in eigen buuft, wijk of categoraa verband. Lichte vormen van socia e (h)erkenning, respect en
omgang kunnen daar de uitdrukking van vormen, maar ook ze forganisatie en coöperatieve be angenbeharti-
ging en dienstverlening. En in samenhang met die horizontale inzet op weven aan samen leven is er de vertica-
ie, waarbij de re atie tussen mensen, burgers en groepen met alleíei belangrijke overheidslnstanties, bedrijven
en inste lingen centraa staat. De kwaiiteit van (dienstverlenings )relaties, maar ook verschi/ en overeenkomst tn

belangen en verlangens zijn hier van bijzondere betekenis.

Deels is dat weefwerk een vertrouwd handvak. Maar door de enorm toegenomen sarnenlevingsdynamiek (hori

zontaa tot uitdrukking komend in een vee groter verschil en afstand in groepen, culturen en stij en; verticaa
vorm krijgend ln nlet afatende schaalvergrotingen en technologische vernieuwingen) ontstaan niet alleen sleet-
se p/ekken ln het soclaa weefsel, maar val en er ook grotere en kleinere gaten. En die vragen niet om ortho-
dox weeí- oÍ stoppage-werk, maar om andere, nieuwe weeípatronen. En daar igt de sociaa -innoverende
opdracht van de opbouwwerker.

ln functionele termen wordt de opbouwwerker vaak getypeerd a s een make aar, een schakelaar, een weveí
een organlsato[ een uitvinder, en zou het mogelijk moeten zijn hem caf etaria-conform in te schake en om het
voorkeursgerecht te serveren. Dat kan soms, maar kracht en meerwaarde van het opbouwwerk liggen met
name in het verbinden van mensen en zaken met het oog op meer duurzame samenlevingskwaliteit. De
samenhangen tussen de fysieke, socia e en economische dlmensie zijn daarbij van bijzondere betekenis.
Opbouwwerk is generalistisch van aard, maar krachtens ztjn normatief karakter en prioritaire aandacht voor
zwakke belangen en mlskende verlangens eerst en voora een socia e professie.

Voortbouwend op de eerdere aanmaak en vaststel ing van het beroepsprofie opbouwwerk en de beroepscode
is thans het Statuut Opbouwwerk ontwikkeld. ln het Statuut Opbouwwerk wordt het professioneel opbouw-
werk, zijn opdracht en zijn normen aan de hand van enkele hooÍdlijnen beknopt en overzlchte ijk uiteengezet.
Het biedt overheden, opdrachtgevers, Íinanc ers en anderen op handzame wijze inzicht in de opdracht van het
opbouwwerk en de normen in de beroepsuitoefenlng.

Den Haag,2001

Het statuut opbouwweÍk is tot stahd gekomen dank zij de de inzet van het College van Toezicht op het Opbouwwerk, de kern-
groep van de Kring Kwaliteitsmanagement Opbouwwerk en het LandelÍk Centrum Opbouwwerk. De produdie i5 mogelïk
gemaakt door de medewerking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzïn en 5port.
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het versterken van burgerschap:

- Íaciliterend, waardoor groepen en personen in een achter-
gestelde positie de kans kÍijgen hun situatie te verbeteren;

- de mens beschouwend als sociaal wezen, de onderlinge
solidariteit stimulerend;

- steun b edend aan de inzet van mensen om aan de eigen
gemeenschap vorm te geven: de burger als medeprodu-
cent en vormgever van condities van samenleven, waaron-
deÍ woon- en leefomgeving.

het biidragen aan
ontwikkeling:

- het stimuleren van com-
municatie en samen-
spel tussen mensen,
burgers ondeíing en
tussen burgers en
instanties en overhe-
deni

- deze stimulansen zijn
gericht op het ontstaan
van wederzijds begrip
aangaande een
gewenst perspectieÍ
voor de toekomst en de
bereidheid daarvoor op
weg te gaan;

- het opbouwwerk gaat
daarbij een dialoog aan
over de juistheid van
aannamen en de
oprechtheid van inten-
ties.

het versterken van
humaniteit:

ontwikkeling humanisering

- het assisteren bij het ver-
werven van diensten van
de instituties en instellin-
gen door burgers; hierbij
gaat het om Íechtvaardig-
heid in de verdeling van
collectieve middelen;

- het assisteren van burgers
bij zelforganisatie; hierbij
gaat het om solidariteit
tussen mensen die om
welke reden dan ook doe-
len delent

- het assisteren van groe-
pen in hun streven naar
erkenning; hierbij gaat het
om zelÍverwerkelijking en
doorbreking van sociaal
isolement.
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m issie samen levi ngsopbouw
De kerntaak van opbouwwerk is samenlevingsopbouw;
ook andere instellingen en organisaties worden geacht hieraan een bijdrage te leveren. Alleen vool opbouw-
werk is dit een exclusieve opdracht. Het opbouwwerk kiest bij conflicterende belangen tussen groepen in de
samenleving voor het zwakste belang en het meest miskende verlangen. ln die zin is het opbouwwerk norma-
tief van aard.

burgerschap

opbouw



werkproces
Het opbouwwerk herkent en geefl vorm aan behoeÍten tot maatschappelijke deelname: er is een concreet
maatschappelijk probleem op te lossen, een uitdaging moet worden aangegaan. Naar gelang de aard van de
uitdaging kan dat een eenmalig project, een campagne oÍ een ontwikkeltraject omvatten. Daarbij is altijd spra-
ke van de volgordelijkheid: analyse, ontwerp en uitvoering. Dit werkproces wordt vorm gegeven vanuit de vol-
gende invalshoeken:

bevordering zelÍredzaamheid

Opbouwwerk levert bijdragen aan een grotere mate van
zelfredzaamheid van burgers. De burgers zijn inhoudelijk
opdrachtgever. Zij omschrijven de uitdagjng waaraan
gewerkt wordt. Een opbouw-proces dient naast slructurele
elementen ook culturele elementen te bevatten.
Opbouwwerk leved opbrengsten die deel uit gaan maken
van de bagage van de betreffende groep. Alleen dan zal
er sprake zijn van overdracht en versterking.

bevordering
zelÍredzaamheid

strategisch advies: sociaal organisatorisch
advies:

Voor burgers gaat het
om het vinden van
oplossingen voor con-
crete problemen en uat-

dagingen in de leeÍwe-
reld. Daarbij is vrijwel
altijd sprake van instan-
ties, instellingen of
bedrijven waar men iets
van gedaan moet zien
te krijgen. Advies oveÍ
hoe dit eÍÍectieÍ aan te
pakken is een laak van
het opbouwwerk.
Daarbij kan de opbouw-
werker alleen advise-
ren, oÍ ook een brug-
Íunctie vervullen; hij /zij
kan ook de advocaat
van de burgers zijn,

strategisch
advies

Opbouwwerk heeft ook tot
taak te mobiliseren als er
nog geen sprake is van
eigen organisatie-vorming
van burgers. De legitimatie
vindt het opbouwwerk in
een signalering van bur-
gers, oÍ daarmee verbon-
den instellingen, dat er
sprake is van een nood die
vraagt om mobilisering van
betrokkenen.
Organisatorisch advies
betreÍt enerzijds het demo-
cratisch en efficient samen-
werken, anderzijds een
constante verbreding en
vernieuwing van de organi-
satievorming van buÍgers:
wèven aan samenleven.
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COnditieS: ongebonden ondersteuning
Het opbouwwerk moet ongebonden het proces van strevende groepen ondersteunen. Dat wil zeggen dat het
niet gelijklijdig een ander belang dient.
Omdat in Nederland de financiering van het opbouwwerk goeddeels door de overheid geschiedt; en diezelÍde
overheid door burgers ook als probleemveroorzaker kan worden aangesprokèn, ligt hier een positioneel dilem-
ma waar partijen zich bewust van moeten zijn. De overheid heeÍt belang bij het 'zelforganiserend vermogen'
van mensen, burgers; territoriaal en anderszins.
De bijdragen van het opbouwwerk aan dit'weven aan samenleven'zijn projectmatig en cyclisch van aard.

vrii van striidige belangen

Een wezenlijk kenmerk van opbouwwerk is de profes-
sionele 'derde' positie in relatie tot de burgers die het
ondersteunt. De opbouwwerker wordt niet ingezet in

situaties, waarin sprake kan zijn van belangenverstren-
geling. Evenmin vervult de opbouwwerker in zijn werk-
gebied (neven -)fu ncties waaraan uitvoeringsmacht is
verbonden.

vrlj van
strijdige
belangen

vrijheid van analyse: vriie toegang tot bronnen:

vrije toegang
tot bronnen

De opbouwwerker put uit
een ruim scala van hulp-
bronnen die een bijdraqe
kunnen leveren aan de
oplossing van een vraag-
stuk van burgers. Vaak
kan de gemeente toegang
tot hulpbronnen verschaf-
fen. Deze heeÍt tevens een
subsidie-verhouding met
de instelling waar de
opbouwwerker in dienst is.
Vermenging van beide rol-
len waarin de overheid
wordt aangesproken moet
worden vermeden.
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Er is geen beperking in het-
geen de opbouwwerker
samen met strevende groe-
pen wil analyseren. Vaak
zal het gaan om vormen
van zelÍonderzoek. Maar
ook beleid van instanties,
instellingen en bedrijven
kan (deel-)object van analy-
se vormen.
Vaak zullen analyses com-
plexe meer-actoren-situ-
aties betreffen.

vrijheid van
analyse



initiatieven
van mensen,
burgers en hun
organisaties

burgers:
* inzet
. inbreng

ergen
oÍganisatie
- geld
- rijd
* werkproces

initiatieven
van overheden
en instanties

initiatieven
van instellingen
en bedrijven

respecteren
privacy

vermijden
van
strijdige
belangen

zorgvuldige
omgang met
personen en
bronnen

8

bijdragen aan
sociale
verbetering

verantwoording
ethisch
handelen

STATUUT OPBOUWWERK
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ardb i en aan socrale verbeteringg

initiatieven van mensen! burgers ondersteunen:

initiatieven
van mensen,
burgers:

initiatieven van instellin-
gen en bedriiven:

i

initiatieven van overhe-
den en instanties:

Wat geldt voor instellin-
gen en bedrijven geldt
ook voor de overheid. ln
het proces van samenle-
vingsopbouw speelt de
(lokale) overheid door-
gaans een cruciale rol
voor strevende groepen
en is meestal de subsi-
diënt van opbouwwerk.
Daarbij draagt opbouw-
werk vanuit de werkprak-
tijk relevante signalerin-
gen aan. Vooral daar
waaÍ sprake is van pro-
blemen in de leeÍwereld
die nog geen 'stem' heb-
ben zal het opbouwwerk
deze inbrengen in het
publieke debat.

initiatieven van
overheden en
instanties

lnitiatieven van
instellingen en
bedrijven

Organisaties voor
opbouwwerk oriënteÍen
zich op hun externe
omgeving: meestal de
lokale samenleving waar-
in het actieÍ is.
Ook instellingen/bedrijven
waarmee men werkrela-
ties onderhoudt, moeten
gebruik kunnen maken
van inzichten die tijdens
opbouwwerk-processen
ler taÍel komen.
Opbouwwerk legt een
verbinding tussen de
wensen en noden van
burgers en instellingen oÍ
bedrijven die daar moge-
lijk een dienst aan kunnen
leveren. Aangezien deze
toenemend ook zelÍ initia-
tieven nemen kan het
opbouwwerk daar op
inspelen.
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De bijdragen van het opbouwwerk aan sociale verbetering zijn normatieÍ van aard: het stelt de initiatieven en
participatie van mensen, burgers centraal, maar heeÍt van daaruit ook een opdracht tot samenlevingsopbouw
in ruimere zin. Daartoe zal het vanuit de werkpraktijk signalementen, bouwstenen aanleveren ten behoeve van
sociaal beleid in het toegemeten werkgebied. Deze verantwoordelijkheid berust zowel bij het collectieÍ van
opbouwwerkers, als bij elke opbouwwerker individueel.
Deze bijdragen zijn gericht op:

Zij zijn de primaire actoren en voor hen is opbouwwerk vaak de
enige steun bij eigen belangenbehadiging en beleidsbeïnvloe-
ding op langere termijn. Daarbij is een belangrijke overweging
dat opbouwwerk dominant ingezet wordt in complexe, weinig
koopkrachti ge samenlevings-situaties



ethisch handelen

De opbouwwerker streeÍt in z jn beroepsuitoeÍening
geen eigen belang na; en werkt niet met verborgen
agenda's van derden.
Ook accepteert de opbouwwerker geen opdrachten die
hem exclusieÍ binden aan een bepaalde belanghebben-
de instantie binnen een samenlevings-situatie.
Opbouwwerk wordt voorts verricht vanuit een eigen
diagnose en visie.

vermijden
van
strijdige
belangen zorgvuldige omgang met

personen en bronnen.

respecteren
privacy

zorgvuldige
omgang met
personen en
bronnen

Onder bronnen wordt ver-
staan: alle organisaties en
bedrijven die een bijdrage
kunnen leveren aan het suc-
ces van een initiatieÍ van
burgers. Hoewel het eigen
aandeel een rol speelt,
bevordert de opbouwwerker
dat ieder de eer krijgt die hij

verdient. De opbouwwerker
introduceert geen methoden
waarbij op de man wordt
gespeeld, mensen worden
gecompromitteerd oÍ publie-
kelijk beschadigd. De
opbouwwerker adviseert
geen strategieën die als
"overkill" kunnen worden
gekenschetst.

ethisch
handelen
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Opbouwwerk speelt zich af in het publieke domein en opbouwwerk heeÍt geen geÍormaliseerde macht.

Desalniettemin kan een ervaren, ingewerkte en hoog opgeleide opbouwwerker een grote mate van expert
power ontwikkelen. Daarin ligt steeds ook machtsuitoeÍening besloten. Deze is ook gelegen in het ontwikkeld

vertrouwen en het vermogen tot'nelwerken'. Voor de opbouwwerker geldt deÍhalve beroepsethiek

vermiiden van strijdige belangen:

respecteren van privacy:

Opbouwwerkers handelen ten
dienste van, samen met oÍ
namens burgers. lnÍormatie
van persoonlijke aard die zij
daardoor verkrijgen, wordt
beschouwd als blijvend eigen-
dom van de burgers. zonder
hun toestemming brengt de
opbouwwerker geen infoÍmatie
in het openbaar. Dit geldt met
name voor kennis over per
soonlijke omstandigheden van
mensen waar de opbouwwer-
ker vanuit zijn proÍèssie kennis
van draagt.



Beknopte achtergrondinformatie
Hieronder wordt in a nutshe// enige achtergrondinformatie gegeven over de werksettingen van opbouwwer-
kers, op eidingsachtergrond, kwallteitsbevordering en re evante vakliteratuur.

opbouwwerk in uitvoering:
Opbouwwerkers werken bilna steeds vanuit stedelijke oÍ regiona e eerste lijnsinstel lngen in de socia e sector.
Dit kunnen zowel specifieke lnstel ingen voor opbouwwerk ziln, a sook organlsatles van waaruit ook andere
sociale professies (a s maatschappe ijk werk) ngezet worden. n bijna a le geval en gaat het om not for profit
organlsaties. ln een beperkt aantal geva len is sprake van private bedriiven, waarbinnen een of meer opbouw-
werkers werkzaam ziln.

opbouwwerk in opleiding:
Van oudsher starnmen opbouwwerkers uit zeer diverse op eid ngsachtergronden, varlèrend van stedenbouw
en sociale geograíie tot (socia e) pedagogiek, sociologie en comm un icatiewetenschappen (unlversitair), a sme

de uit het hoger sociaal-agogisch onderwijs , zoals CMV, differentiatle samen evingsopbouw. ln aansluiting op
derqelijk inititiee (beroeps-)vormend onderricht worden veelal on the job extern, dan wel in company vervo g-
opleidingen gevo gd, zoals post HBO-cursussen, consultatie cursussen opbouwwerk oÍ lnnovatie cursLrssen

opbouwwerk. Een aantal lnstellingen kent voorts interne buddy trajecten waarbij een senior opbouwwerker
qedurende bepaa de tijd een junior collega coacht.

opbouwwerk en kwaliteit:
Blnnen de beroepsgroep zijn diverse gremia en nstrumenten voor kwa iteltsontwikkeling ge nstaleerd; de
voornaamste daarvan zijnr

* register opbouwwerkers:
hlerin vindt registratle p aats van beroepsgenoten die krachtens vo doende duur, d Ílerent at e en resulterende
kwaliteit ln de beroepspraktijk a s hoogwaardlg vakbeoefenaar kunnen worden aangemerkt

* college van toezicht:
dit co lege, bestaande uit wetenschappers, onderzoekers, consulenten en prakt jkdeskund gen, adv seert inza

ke (voorgenomen) pub lcaties en cursussen op het terreln van de beroepsontwlkkel ng; en vervult voorts een
ba otagefunctie aangaande de toe ating van beroepsbeoefena ren tot het register

* kring kwaliteitsman age ment opbouwwerk:
deze kring bestaat ult (mlddle-)ma n agers van praktijk instellingen en richt zich op het door uitwisse lng en

samenwerking optima iseren van de eigen en gezarnenlijke kwaliteltszorg lnzake het opbouwwerk
* bijzondere leerstoel opbouwwerk:

door de specif ek daartoe opgerichte Dr. Gradus Hendriks-stichting wordt aan de Erasmus Unlvers tert
Rotterdam de bijzondere leerstoe wetensch appelijke gronds agen van het opbouwwerk ln stand gehouden

* beraad opbouwwerk-onderzoek:
in dlt beraad, waarvan het secretariaat berust bij het Verwey-Jonker nstituut, is de samenspraak geconcen-
treerd over onderzoek en studie aangaande het opbouwwerk en de samen levlngsopbouw

* vakblad MO/Samenlevingsopbouw:
dit vakb ad van, voor en over het opbouwwerk en de samen levlngsopbouw ir Nederiand verschijnt tenmlnste
acht maa per jaar en fungeert als publieks-gericht lnformatief en opinièrend orgaan

* land elijke vakconf erentie opbouv'rwerk:
jaarlljks vindt ln november de landelijke Vakconferentle Opbouwwerk p aats waarln actuele professione e en
maatschappelijk thema's centraa staan. De Vakconferentie Opbouwwerk vervult voorts een belangriike functie
a s jaarlijkse toog en ontmoetingsdag voor de beroepsgenoten

* Landelijk Centrum Opbouwwerk:
het opbouwwerk beschikt nationaal over een bescheiden expertisecentrum in de vorm van het Landelijk
Centrum Opbouwwerk. in overeenstemming met de Minister van Vo ksgezondheid, Welzijn en Sport kent dit
centrum als m issie:
transfer, innovatie en kwaliteitsontwikkeling op het terrein van het opbouwwerk en de samenlevingsopbouw in

Nederland. ln dit kader vervult het centrurn diverse taken ten dienste van de hier vermelde taakvelden en gre-
mia. Daartoe vindt overleg en uitwisse ing plaats binnen het Samenwerkingsverband Beroepsontwikkeling
Opbouwwerk;

* combined european bureau lor social development:
blnnen deze Europese vereniging van nationa e opbouwwerk instituten vlndt bi- en multi- aterale uitwisseling
plaats en worden (europese) inltiatieven genomen. Het Landelijk Centrum Opbouwwerk is de Nedelandse lid-
organisatie binnen deze vereniging; en veryult binnen het b,estuur daarvan de Íunctie van 'treasurer'.
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relevante vakpublicaties:
Over opbouwwerk als beroep en beroepspraktljk bestaan, gelet ook op de onderscheiden leefbaarheids- en
partlclpatle-terreinen zeer vee publ caties. H er wordt voistaan met het benoemen van enke e (recente) boek
publ caties, die re evante iníormat e over de proÍessie kunnen verstrekken:

* proíessioneel opbouwwerk (1ó7 pag.):
hierin zijn opgenomen het beroepsprofiel opbouwwerk, een overzicht van de kwa/iíicaties voor opbouwwerk,
de beroepscode opbouwwerk, a smede een bildrage over kwaliteitszorg (Den Haag, 1994);

* handboek opbouwwerk, methoden, technieken en terreínen (427 pag):
d t recente ijk gehee gereviseerd hern euwd uitgebrachte boekwerk geldt als het standaard studieboek voor
(aankomende) beroepsb,eoeíenaren ln het opbouwwerk in Nederland (Den Haag, 1998);

* handboek samenlevingsopbouw in vlaanderen (ó1ó pag.):
dlt in reader-vorm samengeste de handboek is ulteraard primair georlënteerd op het opbouwwerk in de
V aamse (structurele en cu turele) rea itelt, maar s gelet op kwa lteit en dlversite t van de behandelde onder
werpen zeer instructieí en verbee/dend voor de Neder andse situatle (Brugge, 1999);

* community development around the world (482 pag,):
dlt boek b edt een contemporain verge ijkend overz cht van de opbouwwerk-theorie en -praktijk in Canada,
Nededand, lsrae, Ghana, Bangladesh en Chi i en geeít inzicht ln universele zowel als contextgebonden aspec-
ten van de samen levingsopbouw (Toronto 1997);

* opbouwwerk 2O0O, beeld & perspectieí (192 pag.):
ln deze actue e pub catie wordt op basis van landelijk (kwantltatief) onderzoek een beeld geschetst van de
actue e opbouwwerk-praktijk; tevens wordt een analyse geboden van een groot aantal kwa itat eve diepte-
interviews met opbouwwerkers in dlverse praktijkve den; medewerkers van het sociaa en cultureel planbureau
geven een doorkljk in opbouwwerk-re evante rnacro ontwlkke ingen in de neder andse samenleving in de
komende jaren; de publicatie wordt afgerond met een analyse op basis van de genoemde lnvalshoeken en
enkele centra e aanbeve ingen rond de beroepsontwikkeling
(Den Haag, 2000)
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