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Nieuw welziin
Het zou wel eens een memorabel vcrhaal kunnen worden: de

verkenning van Nico de Boer en Jos van der Lans naar een

nieuw bestel voor het welzijnswerk (op pagina 4 en verder).

Hun conclusie na een rondgang langs deskundigen is ingrii

pend. Voor de oude vertrouwde welzijnsinstellingen met

hun buurt en ontmoetingswerk zal geen toekomst meer zijn,

burgers zullen aange\vezen zijn op hun cigen kracht. Slechts

voor de echt kwetsbare burgers zal er ondersteuning blijven.

Nu zit die uitkomst nrisschien een beetje ingebakkcn in

de opdracht die de auteurs van de Raàd voor Maatschap

pelijke Ontwikkcling kregen om nadrukkelijk op zoek te

gaan naar dc rol van burgerinitiatief; maar dat doet aan

de ovcrtuigingskracht van hun verhaal weinig af. Koml

bij dat het welzijnswelk in een crisis verkeeft, er §teeds

minder geld vool is (zie hct verhaal over de bezuinigingen



Een nleuwe klassenmeatidappli!
De mochine von de sociole stiiging

hqpert. EÍ is zelÍs sproke von sociole

dqling. Hoog tiid om de opdoemende

nieuwe klqssenmqotschoppij ter

discussie te stellen, vindt de Rqqd voor

Mocrtschoppelijke Ontwikkeling.

DIENEKE DE RUITER, LOïTE VAN VL]ET

EN JOSÉ MANSHANDEN

in Rotterdam op pagina 10) en een pleidooi voor eigen

kracht helemaal in de tijdgeest past. Niet atleen vrije
marktlieíhebbers, ook degenen die gewoontegetrouw

bij maatschappelijke problemen snel naar de staat

keken zoeken steeds vaker hun heil bij het denken

van Tocqueville en Philip BIond.

De grens van de zelfredzaamheid ligt volgens De Boer

en Van dcr Lans bij de mulliproblpemgezinnen en

andere ernstig hulpbehoevenden. Er zullen genoeg

moderne sociale denkers zijn die verder willen gaan.

Daar is ook wel grond voor te vinden. In hun eigen

analyse beschrijven De Boer en Van der Lans hoe

gezinnen met grote problemen wel te maken krijgen

met ontelbare organisaties, maar niet geholpen

worden. Wat de auteurs betrcft moeten zulke gezinnen
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Op stap met de gezins(oa(h

Nijmegen probeert muhiproblemgezinnen
te helpen met een gezinscocrch. Kenmerken
'ochter de voordeur', 'drong en dwong',
'longdurig en intensief'. Werkt dqt? rss

volgde een klein joor cooch Notosjo
Scholten en hqor cliénte Hqnone Rqmzi.

PIET-HEIN PEEÍÉRS

§m s*§'der
")B Column Fotimo Lomkhorrot
20 De Irrogroep reogeert op de kritiek von

het Verwey-lonker Instituut
?& De Kwestie
?§ Duwen en trekken in de Achterhoek
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32 Lenny Horing
34 Signolementen, Nico de Boer

kunnen rekenen op kleine teams die doorzetten. Maar
je zou in dergelijke gevallen ook kunnen zeggen dat

mensen beter dan nu geholpen zouden zijn met de

inzet van hun eigen netwerk, en een beetje ondersteu-

ning daarbij van buiten.

Waar de grenzen liggen van de burgerkracht die De

Boer en Van der Lans bepleiten zal de komende tijd
veel discussies in gemeenten en elders kleuren- De

kunst is om daarbij pÍecies te ziin. Voor het denken

daarover is het rapport van De Boer en Van der Lans

stichtende maar ook ontvlambare brandstof.

MarceL Ham, h,ooÍdred,o,cteur u1n'lSS
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Kaalslag in Rotterdam
Fors bezuinigd wordt er op het RotteÍdqmse

opbouwwerk. Wot beweegt de bestuurders

dqor? 'Het wos te onduideliik wot het ople-

verde.' Een journolistieke rondgong.
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Opzíi r,oor burgerltracht
Hoe het rotte welzijnsbestet ingrijpend zaL veranderen

NICO DE BOER EN .]OS VAN DER LANS

Zo kan het niet langer! Het

Nederlandse welzijnsbestel

moet op zijn kop! Weg met de

wederzijdse wurggreep waarin

gemeenten en welzijnsinstellingen

zijn geraald. Laat eindeÏjk
ruimte aan de buger over en

concentreer je als overheid op

degenen die onze aandacht het

hardsl nodig hebben: de echt

kwetsbare bugers. Dat laegen

Nico de Boer en Jos va.n der Lans

r,a.n deskundigen te horen toen ze

de afgelopen tijd in opdracht ran
de Raad voor Maatschappelijke

Ontwikkeling (mro) onderzoek

deden naar de toekomst van de

welzijnssector.

Er wqs voor de ruro reden genoeg

om verkenners op pod te sturen. Om

tè beginnen zijn dot de gigqntische

bezuinigingen die op de welzijns-

sector qÍkomen. Het joor 2011 is een

overgongsjoor, woqÍin de meeste

gemeenten hun begroting nog sluitend

kunnen krijgen binnen de oude logico:

kqosschqqÍje hier, eÍÍicienrykortinkje

door In 2012 wordt dqt qnders. Het

welzijnswerk moet niet qlleen veel

goedkoper - er moeten fundqmentele

keuzen gemoolÍ worden: er is een

systeeminnovqtie nodig, zo stelden

de gemeenlesecretodssen vqn de

gemeenten mel meer don 100.000

inwoners enkele moonden geleden ol
Op ncrtionool niveou wordt qon

die systeeminnovotie ol hord gesleu-

teld. In het regeerokkoord heeft het

kqbinet besloten tot een omvongdike

decentroliscrtie die de komende joren

hoor beslog moet krijgen. Zo wordt

er momenteel hord gewerliÍ oon 'één

regeJing voor de onderkont vqn de
qrbeidsmorkt' door een bundeling

vqn Wsw, Wqjong en reïntegrctie-

' We[zij nsi nste i ng e n he bbe n

hun Longste tijd gehod'

-

middelen in een nieuwe wel Werken

noor vermogen (Wnv). Dqornqqst

komen de provinciole jeugdzoÍg, de

jeugdbescherming en de jeugdre-

closseriag, de jeugd-ccz en de zorg

voor Iicht verstqndelijk gehondicopte

jeugd onder gemeentelijke hoede. De

decentrolisatie vqn de ÀwBZ is ol in

volle gong: no de 'pokketmoctregel'

von 2009 (de overheveling von de
qctiverende en ondersteunende bege-

leiding) is een nieuwe in de mqok.

Deze keer goot het om de overheve-

Iing von de 'begeleiding individueel'

en 'begeleiding groep' (zeg moor:

de dogopvong) vonuit de ewrz noor

de gemèenten. De tÍend is mqssieÍ:

gemeenten zijn hord op weg miniver-

zorgingsstoqtjes te worden, met veel

meer mogelijkheden don voorheen om

op een breed terrein sociool beleid te

moken.

Die trqnsÍormotie vqn de verzor-

gingsstqcÍt vindt plocrts ondeÍ een

bijzonder poutiek gestemte. De libe-

role (oÍ zijn het conservcriieve?) mqrkt-

denkers vqn de \.vD zitten qqn het

roer in een coolitie met de gemeen-

schopsdenkers von het cDÀ die wordt

gedoogd door de popuUstische verzor-

gingsstootverdedigers von de rw. De

precieze uilkomst von dot mengsel is

nog niet duidelijk. moor bevorderlijk

voor het Hqssieke welzijnswerk zol

het niet zijn. Een vqn onze gespreks-

portners, Morius Ernsting (ex-buurt-

huisdiecteur, ex-directeur Humqnitqs,

momenleel voorzittet vqn de ttov,

vereniging von Nederlondse Orgo-

nisoties Vdjv/illigerswerk) typeerde

die tiidgeèst zo: 'Bij het debqt over de

regeringsverkloring zei premier Rutte:

'We gocn de geluksmqchine uilzetten.'

Die uilsprook morkeert de nieuwè tijd.

a

Hoe rnoet de lnstitut onele Logica van de welzljnssector zich de komende tien jaar ontwik-

kelen om meer ruimte te creéren voor burgerinitiatieÍ en een adequater antwoord te geven

op grote maatschappelijke vragen zoals het zorgtekort? Welke rol spelen de civil society

en het partculier nitiatief, de rnarkt en de overheid daarin?

Met die vragen stuurde de Raad voor lvaatschappelijke Ontwikkeling (RMo) begin dit jaar

Nico de Boer en Jos van der Lans as verkenners op pad. Zij interviewden negentien

deskundigen, zetten de relevante inzlchten ut de llteratuur op een rii, putten uit hun

eiqen ervarinqen (b jvoorbeeld bij de tientallen lezingen over Van der Lans' bestseller

Eropaf,, sneden op Linkedln een debat aan en organiseerden begin öpril een conferentie.

De resultaten verwerkten zij in het essay Burgerkracht de toekomst van het sociaal

werk in Nederland', zie www.adviesorgaön-rmo.nl. Voor rss zetten ze in deze reportage de

belanqrijkste inzichten op een r j.

4 fiidschdft voor sociole woogstukken fdO. 5 ,' llgi 2í;1 t



Het is een pqrqdigmqshift: mensen

moeten hel voortqqn zelÍ moqr
oplossen. Voor sociqle instellingen zol
het qqndeel subsidie in hun inkom-
sten gqon teruglopen en wordt dus

de pqrticuliere kopitqqlstroom weer
belongrijker.'

Systeem is rot

Dcrt zo'n systeeminnovotie oÍ poro-

digmoshift onontkoombqqr is, komt

echter niet olleen door de tiidgeest.

Belongrijker is de internè bedreiging:
het huidige welzijnsbestèl is Íot.
Dqorover wqren onze gesprèkspqrt-

ners het doorgoons roerend eens. Wqt

zeiden zij bijvoorbeeld? Directeur-

bestuurder Hons Zuiver von de grcte

Àmsterdqmse welzijnsorgonisotie

Combiwel: 'De overheid is goon

bepqlen wqt goed is voor de mens

en is 'producten' goon inkopen bij
welzijnsinstellingen om dct goede te

reoliseren. De welzijnsinstellingen
moeten ols opdrochtnemer luisteren
èn uitvoeren wqt de opdrochtgever wil.
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Voor je het weet, trekt de

overheid zo veel ndor zich

toe dot de burgerkrocht

weer buiten het vizier btiiÍt

Ën ze doen dot ook. Dot sqmenspel

tussen gemeente. welzijnsinstelling en
proÍessionols heeÍt ervoor gezorgd dct
de burger in Ieile buitenspel is komen

te slqon.' En ex-stoqtssecretods
(intussèn voorzitter von de r,,rogroep

Welzijn & Mootschqppeliike Dienst-

verlening) /et BussemqJcer: 'Een vqn
de dingen die misgoqn in het huidige
bestel is dot een welziinsinstelling
die een mootschappelijk probleem

signqleert, oltiid zol probeÍen er eigen
proÍessionals op te zettèn en dqqr
bij de gemeente Íinonciedng vooÍ te

vrogèn. Dqt genereefi immers omzet.

Terwijl het in veel gevollen zinniger
en effectiever is qls een buurtbewoner
zich vrijwillig inzet. Ook de doorge-

slogen speciolisotie is een belemme-

ring.'

]§O, 5 i 11f ei 20!.i Tijdschrift voor socicte vradsstukken 5



De inzichten von Emsting en

Bussemoker sporen goed met beschik-

bqqr onderzoek nqqr het funclioneren

von het welzijnsbestel. Zo toonde

Yvette vqn IeuJing,en von odviesbu-

recru Berenschot onlongs op bosis von

een benchmqrk onder 43 gemeenten

<rcrn dct driekwqrt vqn de gemeenten

geen zicht heeft op de resultoten die

worden bereikt met de miljoenen

subsidie die ze oon welzijnswerk

uitgeven. Omgerekend betekent dcrt

dot in Nederlond een miljord oon

welziinssubsidie wordt uitgegeven

zonder zicht op eÍÍecten. Hoe kcrn dcrt?

Von Teulingen ziet drie problemen:

'Gemeenten durven geen keuzen te

mcrken, zodqt qlles belongrijk lijkt. De

instellingen inÍormeren de wethouders

en qmbtenqlen niet goed over trends

in de somenleving. En de gemeente

pokt hoor verontwoordeliikheid niet

bii de regie. Ze zou contqcten met het

veld en met de burgers moeten onder-

houden, oveEicht moeten hebben en

in netwerken moeten funclioneren. Ze

zou in gesprek moeten mel oUe moge-

lijke portiien om tot werkbore oplos-

singen te komen. In ploots doowon

heeft de gemeentè de diep ingesleten

houding om olles krompqchtig in de

hond te houden.'

Het eÍIect doorvon is Ínuikend,

slell D(Iniël GiltcÍy Veth, sociqql

ondememer oqn de onderkqnl vqn de

orbeidsmqrkt en schriiver von onder

meer HeÍ rendement van zolmgedrog

over het Íenomeen projectencqr-

rousel: 'Ik ben teleurgesteld in het

welzijnswerk en verontwoordigd over

de gemeenten. De meeste instel-

lingen hebben geen visie èn lonen

geen initiotieÍ. Institulionele belongen

prevoleren. De gemeenlèn doen

dqorqqn mee door te kiezen voor een

soort commqndoverhouding wcrordoor

ze instellingen creëren noor hun eigen

evenbeeld. ElÍect is een welzijns- i

oonbod dot de onderkcrnt von de

somenleving niet bereiliÍ en burgers

die steeds onverschilliger worden ten

opzichte vqn elkqqr.'

Lodt meer oon burgers over

en orgoniseer in elk gevoL

een sLuitende oonpdk von

de mensen die in compLexe

problemen roken

-

Geen oog voor de burger

Bijno eenstemmig komt uit onzè

verkenning het geluid nqqr boven dot

de huidige institutionele logico voor

welzijn niet meer deugl - zo hèt ol ooit

gedeugd heeft. Ze dwingt gemeente

en instellingen lot een onderonsje:

die twee pdrtijen doen zqken buiten

de burger om. De inslellingen zijn

welzi jnssupermorkten en productie-

bedrijven voor de overheid geworden.

lvethouder Otwin vdn Dijk von Doetin-

chem: 'We hebben von onze proÍessi-

onols productiemedewerkers gemookt

en vcÍn orue burgers klonten,'

Burgerkrocht wordt onvoldoende

benut. Dot leidt tot twee nijpende

problemen. Ten eerste blijft doordoor

het probleemoplossend potentieel

von burgters onderbenut. Soms ziet

het welzijnswerk ze niet eens stqqL
Directeur Wijkontwikkeling, Zorg en

lVelzijn von de gemeente Enschede

Hons Weggemans:'Er zijn veel meeÍ

krochten oonweziq don je op het

eerste oog denkt. Zo heeft Enschede

een uitstekend drqoiend middenveld

met een enorm middenkoder. Een

mooi voorbeeld zijn de vele sportver-

enigingen, wqqr veel meer gebeurt

don olleen sport. Dotzelfde geldt voor '

de speeltuinverenigingen, moor ook

voor miader georgoniseerde sociole

veÍbonden tussen mensen in de wÍk.
Er is hier een vereniging VijÍtig-Plus

ia Enschede, met duizenden leden:

door gocrt moor een heel kleia beetje

subsidie bij en ze bereiken heel veel.'

Volgens Weggemons zien welziins-

instellingen dct niet en dot gqot

hun opbreken:'Welzijnsinstellingen

hebben hun longste tiid gehod. De

somenleving is veel diker geworden.

Mensen kunnen hun welzijn nu beter

don voorheen op de morlt kopen en er

koml een enorm qonbod vqn oudere,

vilole vrijwilligers oon. Welzijnswerk

wos oorspronkelijk iets voor de logere

klossen. Dqor moel wel weer iets voor

komen, mqqr dot hoeft niet per se een

welziinsinstelling le zijn.'

Dqqrmee komen we op het tweede

probleem von de wederzijdse wurg-

greep von gemeente en welzijnsin-

stellingen: woor het erop qonkomt,

werlrt het niet. Hoe sociqql werkers

vcrn qllerlei oqrd ook hun stilkende

best doen: de echte problemen lossen

ze niet op. Bij de oonpok von bijvoor-

beeld multiprobleemgezinnen en

ochterstqndsbuurten worden ze qls het

wore porollel geschokeld en werken

ze longs elkoor heen. In Amsterdom

brqcht het inmiddels beÍqqmde onder-

zoek'Systeem in beeld'crqn het licht

dqt er in sommige gezjnnen in zes

ioqr tiid veertig intokes woren uitge-

voerd en twintig plonnen von oonpok

woren opgesteld, wqomo tochtig
proÍessionols von twintig orgonisqties

zich met het gezin bemoeiden - en dqt

olles zonder de problemen te kunnen

oplossen. Von eenzellde orde von

grootte wos de worboel in Enschede.

Hons Weggemons en zijn collego's

TiidschriÍt voor sociole waagstuklen
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kwomen door in 2009 tot de schqtting

dqt ze in die stqd bij de oonpok von
complexe, meervoudige problemen

in een gezin te mqken hebben met

25 verschillende wettelijke koders, 17

verschillende indicotieprotocollen,

23 yerschillende methoden voor

woogverheldering en 27 diognosti-

sche instrumenten. Het behoeft geen

betoog dqt zo'n sqmenroqpsel niet

bijdrqqgl qqn een eÍÍectieve qqnpak.

Wqor desondqnks resultqten worden
bereikt, is dot veeleer toe te schrijven

oon individuen en Heine teoms diè

doorzelten (en zich doorbij niet loten

remmen door protocollen en lijnen)

don qqn de bestqqnde institutionele

logico.

Wijkteoms en

mootschoppelijk

on de rne m ersch d p zu lLen i n

de nobije toekomst de horde

kern vormen

teÍrde qqnpqk von de mensen die in
complexe problemen rqken, Lqten we
beide omkeringen eens lcngsgoon.

Eerst de mogelijkheid om meer

dqn burgers te lqten. Op het eerste

oog is niemond dqortegen. Voorol
de gedochte oon burgers die zich in
coöperoties qqneensluiten om moot-

schoppelijke doelen te reoliseren,

mookt menigeen enlhousiost. Zo

ziet Bort Lqmmers vctn de orgoni-

sqtie Buurtdiensten Nederland brede

mogelijkheden voor buurtcoöpero-

ties: 'Àlnemers en leverqnciers vqn

diensten kunnen dqqr beide lid von
worden. De coöperqtie is er vooÍql
om de qdministrqtieve losten qÍ te

vongen en een zekere verplichling
op te leggen ccrn zowel qlnemer qls

:.'
Ë*

.t

Coöperaties

De oplossing von die twee problemen

- de qctieve burger buitenspel, de

kvetsbore burger in de kou - ligt
tomelijk eenvoudig in de omkering

ervcn. Loct meer oon burgers over

en orgqniseer in elk gevol een slui-

Nqi. 5 ;' mei ZEttr Tijdschíift voor sociole woosstukken 6



dienstverlener. W(Ít iè in zo'n coópe-

ratie onderbrengt. is oÍhonkelijk von

wqt de vriik nodig heeÍt. Dqt kcn

bijvoorbeeld ocrnschql, instqllotie en

onderhoud vqn zonnepqnelen ziin,

mqor het kqn ook kinderopvong oI

veiligheid (door de inzet von toezicht-

houders in de w'rjk) betreÍÍen. Ook qon

biivoorbeeld stodslcrndbouw vcrll te

denken, oÍ oon progrcÍrrmct's om over-

gewichl te voorkomen (zools Big move)

- qllerlei mqnieren om producenten

en consumenlen op 'rdjknivequ dichter

bij elkoor te brengen. Het mooie von

zo'n coöperqtie is ook dcrt ie niet te

sterk Íocusl op het negqtievè, oP de

problemen, moor ook op wot mensen

zelÍ kunnen.'

Die gedochte oppelleert oqn een

oud voorstel von voormqlig Humq-

nitqs-directeur Mcrius Emsting: Iid

worden von het welzijnswerk. Woorom

niet? Burgers krijgen ols lid vqn zo'n

coöpercÍtieve vereniging diensten en

vooÍzieningen grcÍtis oÍ mel korting.

OI ze leggen hun door overheid oÍ

verzekeringen gedekte vouchers oÍ

persoonsgebonden budgetten in

en huren dqorvoor dienstuerleners

in. Ook Íinqnciers kunnen een deel

van de uitvoeÍing bij de coópeÍcÍtie

beleqgen. Het is èèn gedochte die

voormolig stocrtssecretoris Jet Busse-

mqkèr wel ziet zitten: 'Die coóperotie-

gedochte is heel interessqnl. Doonnee

koers je rechtstreeks op somenwer-

king en je werkt vqnuit de woog von

de burgers voor wie het crllemool

bedoeld is. Die moet je dqn wel in
positie brengen, bijvoorbeeld door

hun een duidelijke stem in het bestrlur

te geven, oÍ eventueel viq vouchers.

Zo'n buurtcoöpèÍotie is duidelijk iets

qnders. Je zou er biivoorbeeld ook de

uitleen en het recyclen von hulpmid-

delen kunnen onderbrengen, gerelo-

teerd qqn een weÍkgelegenheidspro-
ject.'

VooroI de gedochte

oon burgers die zich in

caöpe roties o d nee nslu ite n

om mootschoppelijke

doelen te reoliseren, mddkt

menigeen enthousiost

-

Frjn, zulk enthousicsme. mqqr

bij nqder inzien ziin er ook nog wel

wot hoken en ogen. Niet iedereen

is het bijvoorbeeld eens met Hqns

Weggemons' opvcÍtting dot het

irzetten von burgers - ol don niet

tr coóperolieve verbqnden - een

mqkkie is. 'Ze hebben hoogrrit oÍ en

toe een beetje geld en een beetje

ondersteuning nodig, qls een soort

oliespuitje. Het is de woog oÍ je nog

een qpqrte orgqniscÍtie nodig hebt

om die krochten te stimulererr, <rldus

de Enschedese qmbtenoor. Anderen

denken door wat minder luchtig over.

Onder hen Weggemons' tegenspeler,

diÍecteur Beotrijs vcrn fiiessen von

de Enschedese welzijnsorgonisotie

Alilo: 'Wij weÍken veel met wijwil-
ligers, bijvoorbeeld bij de thuis-

odministrqlie, vondoqr dcrt we ook

weten hoe belongrijk een bescheiden

inzet von proÍessioncls doorbij is: voor

de intoke, hèt mqtchen vqn cliönt en

w'rjwilliger, voor de begeleiding von

de vrijwilligers, ols ochtervong, moor

bijvoorbeeld ook om in te grijpen bij

ongewenste intimiteiten. Vrijwilligers

komen in een een-op-eensitucrtie

bij mensen thuis; dcÍt is kwetsboor

en dot moet je vooroÍ en tijdens de

uituoering goed borgen.' Ook /oosÍ
von A&emcrde von MovlsE pleit voor

blijvende ondercteuning:'Soms houd
je met één beroepskqcht tientollen

vriiwilligers ostieÍ; zonder die beroeps-

krocht klqpt dqt in

lntegrate teams

Dcrqrmee komen we op de tweede

omkering: orgqniseer nu eindeliik

de sluitende ocnpok von mensen,

gèzinnen en buurten mel complexe

problemotiek eens goed. Dot is een

took die ie niet over de schutting

kunt gooien in de hoop dqt burgers

die oppokken, dqqr is een robuuste

orgonisotie voor nodig. Pieter ll4nse-

mius, qls lid von de lVelenschoppe-

lijke Rood voor het Regeringsbeleid
(wan) bezig met het opslellen von een

qdvies over 'vertrouwen in de burger':
'lk betwijÍel oI burgedniliotieven qls

buurtcoöpeÍqties robuust genoeg zijn.

Ze zijn bovendien niet oonspreek-

boor op het reqliseren vqn overheids-

doelen. De lokole overheid heeÍt hier

een speciqle verqntwoordelijkheid,

Ze moet niet zelÍ zorg oI welzijnswerk

gqqn uitvoeren. mcrqr ze is wel de

enige instontie die erop kon toezien

dot olle orrongementen noqr behoren

Íunctioneren.'

Op zoek noor zo'n robuuste

oplossing komen enkele steden in

het lqnd uit op integrole tecms. Het

verct doormee is Enschede. Doqr

werken siads twee joor wijkcooches

met verregoonde bevoegdheden.

Zij hebben een Íeitelijk mondoot

vqn een oqntql relevqnte instonties,

zools woningcorporqties, burequ

Ieerplicht, het Centrum voor Werk en

Inkomen, de jeugdzorg, hèt moqt-

schrrppelijk werk en de verslovings-

zorg. De wijkcoaches - hun Íunctie

wordl wel vergeleken met die vqn

een huisorts - kunnen zellstondig

beslissen over woningen, uitkeÍingen,

schuldhulp, zorg en leerplicht. Àlleen

ols problemeu 1é complex worden,
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schqkelen ze tweedelijnsexperts in. De

Íormule is: één systeem, één plon, één
plolessionol, en in Enschede is men
zelÍs bezig om door ook de lirtqncie-
ring oqn te koppelen: één budget. Er

wordl outrecchend gewerkt (niet qltiid

wochten tol de kwetsbore burger zich-

zelÍ oqnmeldt). De oonpck is gericht

op de eigen krochl en op die von
netwerken in de buurt. De sociole wiik-
teqms zijn outonoom, erqchter stoon
dienstbqrc speciqlistische orgoniso-
ties. De schoolgrootte en de omvong
vqn de teqms is qÍhonkelijk von
emst en concentrotie yqn kwetsbqre

burgers. Het model is de oÍgelopen
joren ontwikkeld en uitgeprobeerd
in de wijk Velve-LindenhoÍ en wordt
momenteel breder uitgerold.

Net ols over buurtcoöperqties
is er over integrole wijkteoms veel

enthousiosme. Toch zijn ook hier bii
nqdeÍ inzien wel wcd hoken en ogen.

Zo wqqrschuwt de Doetinchemse

wethoudeÍ Otwin von Dijk voor

burequcrqtie. 'Hoe voorkom je dqt je

de beslqqnde centrqle burecrucrqtie

omzet in een veelvoud vqn burequ-
crotieèn op wljknivecu?' En hij ziet

een porodor 'Er bestoctt een spqn-

ning tussen een sterke overheid qqn

de ene kont en het bevorderen von
bwgerinitiqtieÍ oon de ondere kqnt.'
Ànders gezegd: voor ie hel weet, trelii
de overheid zo veel noor zich toe

dot de burgerkocht weer buiten het

vizier blijÍt. Terwijl het er toch ook in
die wïkteqms weer op ocn zol komen

om de krocht vqn burgers én sociole
netwerken te gebruiken. De Amster-

domse welzijnsdirecteur Hqns Zuiver

vindt het dqn ook 'onzin dcrt de kern
von het werk in die teqms zou moeten

bestoon uit individuele hulpverlening.
'Dot vind ik zeker onzin ols je doorbij
denkt qon iets wqt lijkt op hel huidige
mootschcrppelijk werk. De sociqql
werker vqn de toekomst is iemqnd

0f welzijn sinstellin g en een

nieuwe toekomst zu[Len

hebben, kunnen ze o een

bewij ze n doo r mee rwo o rde

te creëren voor octieve

burgers en overheden

die permonent in buurten bezig is,

problemen in hun context kqn zien en

streeft nqor collectieve oplossingen.

Eerder een sociqql-cultureel werker
oI opbouwwerker die ook verstond
heeft von de oonpqk vqn individuele
problemotiek in een mootschoppelijk
koder,'

de toegqng tol voorzieningen - de

sluitende oonpok von echt kwelsbore
burgers door middel von inlegrcle
teoms. De gemeente is dqqr niet per

se uitvoerder (volgens sommigen zelÍs

liever niet), mcror ze drqogt wel een

verontwoordelijkheid voor een eÍ{ec-

tieve orgoniscÍtie.

Is dot nieuw? Nou nee, het is niet
meer don het doortrekken von eeu
qqnl<rl lijnen die er oI logen. Aon wijk-
teqms en mqotschoppelijk ondeme-
merschop wordt ol een tijdje qewerliÍ,

zij het buiten oÍ in de mcrrge von het

welzijnsbeleid en soms tegen de
verdrukking in. In de nobiie toekomst
goon ze doorentegen de hcrrde kern
vormen. Niet helemoql nieuw dus,

moor ingdipende consequenties zol
het wel hebben. Socioql ondememer
Doniél GiltcÍy Veth: 'Een groot deel von
het bestqonde welzijnswerk verdwijnt
dqormee. De meeste vomen vqn
ontmoeting, zoqls in buurthuizen en

buurlbqrbecues, doen burgers zell
mqar het is boqrlijke non-sense om

door belostinggeld qqn le besteden.'

Dot wqs een breed gedeelde

conclusie. Welziinsinstellingen - sinds
de decenlrolisotie in de iqren tachtig
von de vorige eeuw gecreèerd ols
evenbeeld en tegenknie vqn de lokole
overheid - zullen een groot deel von
hun door de gemeente gegorondeerde

Íinonciering zien verdwijnen. OÍ ze

een nieuwe loekomst zullen hebben,

kunnen ze qlleen bewijzen door
meerwqorde te creéren vooÍ qctieve

burgers en overheden.

JVico de Boer rs àeleidsschrrvei en
medelverJ<er von tss. -fos von der loas
is pubficjst en coJumnisÍ vqa rss. In
opdrocht von de B.ood voor Mqqt-
schoppeJrïl<e Orrtwiirkeli ng (RMo) deden
zij onderzoek noar de toe.komst vcrn de
welzijnssector met een grrotere rol voor
heÍ eigen initiatieÍ vqn burgers.

A-ls onze verkenning klopt, ontwik-
kelt er zich in Nederlond een nieuwe

kijk op welzijn. Centrool dqqÍin stqqt

burgerkrochl: burgers zijn zelÍ veront-

woordelijk voor de kwoliteit von hun

sociole bestqqn. Soms, moor long
niet oltijd, is door de hulp von een
professionol bij nodig. De linonciering
dooruon zol hybride zijn. Als linoncie-
ringsbronnen werden genoemd: indivi-
duele eigen bijdrogen, lidmootschqps-
gelden von coöperotieve verbonden,

Íondsen, donqties vqn bedrijven en
Íinonciële bijdrogen uit qqnpolende

sectoren, zools zorg en wonen. Ook
een verstondige lokole overheid werpt
zich op ols colinoncier, wont doormee
zit ze voor een dubbeltje op de eercte
rqng.

De belonq ikste took voor die
lokqle overheid is echter niet het

cof inqncieren von burgerinitio-
tievèn, mqqr - noost het regelèn vqn

-

.:
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RIA DE WIT

Het Rotterdamse opbouwwerk

zit in de lmel. Aan jarenlange

subsidierelaties komt abrupt een

einde, waardoor banen op de tocht

staan. De vanzelfsprekendheid

van de opbouwwerker in de wijlq

waar Rotterdam om bekendstond,

is verleden tijd. Is het opbouwwerk

overbodig geworden, oÍ is het juist

onmisbaar? Aan de Nieuwe Maas

zijn de meningen daarover ïlink
verdeeld.

'Het opbouwwerk zools we dqt jqren-

Iong hebben gekend, komt niet meer

terug'. denkt Robin de Roon (D66),

porteÍeuillehouder Welzijn in de deel-

gemeente Krolirgen-Crooswijk, Bij zijn
qqntreden, in opril 2010, erÍde hij het

besluit vqn zijn vooÍgqnger om groten-

deels een punt te zetten ochter de

subsidieÍelqtie met het opbouwwerk,

geleverd door welzijnsorgonisotie

oocr. 'Het wqs ondeÍ meer te onduide-

lijk wcÍt het opbouwwerk opleverde',

zegt De Roon. 'We weÍken nu met

wÍkegisseus, die in dienst zijn vqn

de deelgemeenle, Zij onderhouden

het contqct met bewoners en zijn

doqrdoor voor ons de ogen en oren

in de wijk. Omdqt het ombtenoren

zijn, hebben ze inhoudelijke kennis

vqn het beleid. Dot is een voordeel.

Het sluit ook oon bij onze keuze om

het gebiedsgericht werken veÍdet te
ontwikkelen-'

In de deelgemeente Hoogvliet goot

het budget voor opbouwwerk, jonge-

renwerk en volwossenenwerk de

komende iorèn met een krvort omlcog.

Althqns: dot is het voomemen vqn
porteÍeuillehouder Welziin Ingeborg

Hoogveld (LeeÍboor Rotterdom). Zij

TliIIIIIII I

I

LosLoten moet je durven

De deelgemeente Noord weèt nog niet

oÍ er wordt bezuinigd, mqqr verqnde-
ringen stoon ook hier op stopel. 'We

zitten midden in de discussie over de

subsidierelcÍtie met het opbouwwerk',

zegl porteleuillehouder Welzijn Ahmed

Horiko (Groenlirrks). 'Mqqr dct stqqt

Ios von eventuele bezuinigingen. lVe

proten voorol over kwqliteit.' Horil<q

vindt dcrt mqatschcrppelijk werk en

opbouwwerk nouw moeten sqmen-

werken, moqr vindl niet dcÍt v/elzijns-

werkers zelÍ mocrtschoppelijk werk

moeten uitvoeren, zoqls in Hoogvliet.

Je hebt opbouwwerkers nodig om de

verbindingen te leggen in een wijk.

Ik vind het docrom belongrijk dot ze

longdurig oonwezig zljn, zodci ze de

bewoners kennen en precies weten

wot er speelt. Ze moeten notuurlijk wel
goed somenwerken mel het mqcrt-

schoppelijk werk.'

i

i

iEIN DE AAN VANZELFSPREKENDE
Trendbreuk in oobouwwerk Rotterdarr

-

De deëtgemeente Rottèrdam Cènrrom beèindigl pertjanu.ri 2012 dé subsidierètàtiè mét dè huidigè opbouwerko.ganisatie

denkt dqt er we1 toekomst is voot
gesubsidieerd welzijnswerk, moor
minder gericht op groepen bewo-

ners. 'Een mogelijkheid doorvoor zijn

combinqtiefunctionqrissen in de wijk,

die oonpokken wot er nodig is. Ze

zullen zich veel meer moeten gqqn

richten op individuele ondersteuning.

Ik denk dot persoonlijk welzijn de

bcsis is vqn gezonde buurten.' Hoog-

veld meent dcÍt bewoners heel goed

zelÍ in stoot zijn tot sociole octiverirg
en zij door geen proÍessionols voor

nodig hebben. 'Mqqr d<rn moeten ze

geen ol te grote individuele problemen

hebben. Dqorom besteden wij in onze

deelgemeente veel qqndqchl qqn

werkgelegenheid en mqcÍtschqppeliik

werk.'

Niet nieuw

In Rotterdom zijn de veertien deelge-

meenten de belongriikste opdrochl
gevers voor de welzijnsorgonisoties

die opbouwwerk leveren. Kritiek op

de sociole sector is in Rolterdom niet

nieuw. In 2006 verscheen een stevig

ropport von het Plotlorm ontwikkeling

welzijn Rotterdom (PowR), een gele-
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SUB SIDIER,ETATIES

genhèidsgezelschop met vertegren-

woordigerc vqn welzijnsinstellingen,

wetenschop, gemeente en deelge-

meenten. Volgens het PowR moest

de welzijnssector beter, prolessio-

neler en voor<rl vernieuwend werken.

Gemeente en deelgemeenten moesten

zorgen voor een betere visie en

stuÍing. Het rdpport sloeg in ols een

bom en zorgde voor veel onrust bij de

Rotterdomse welzijnsinstellingen. Ze

v\rqren hèt niet gewend dot hun werk

zo stevig ler discussie werd gesteld.

Toch lijkt het oÍ pos nu, vijÍ joor loter,

echt gehoor woÍdt gegeven oon de

conclusies in het rqpport.

Volgens Morjolijn Mqsselink, nqmens

de rvo porteÍeuillehouder Welzijn in
de deelgemeente Rotterdom Centrum,

heeft dot te moken met de monier

woorop hel welzijnswerk von oudsher

met de stqd verweven is. Losmqken

kost tiid. 'Voorol in de decenniq dqt
de PvdÀ <rcrn de mochl '/vqs, wqten
poutiek en welzijnssector een soort

Íqmilie vqn elkoor.' Mosselink zegt

per I jonuori 2012 de subsidierelqtie

op met opbouwwerkorgqnisqtie soNoR,

wooroon joorlijks zo'n vijÍ ton wordt

uitgegeven. Het budget zol in ieder
gevol omlooggoon. mel zo'n 80.000

euÍo. In tegensteUing tol hqor collegq
in IGolingen-Crooswijk ziet zii nog

wel een rol weggelegd voor opbouw-

werkers, 'moor solton moet opnieuw

solliciteren. Ze wil dqormee bereiken
dct er een nieuwe relotie ontstoot
tussen deelgemeente en opbouv,.-

werk. 'We ziin mel elkoor in gesprek

en doorbij spèlen twee dingen een

rol: ik moet ols opdrochtgever een

duidelijke vroog stellen en soNon moet

goed uitleggen wot de meerwqqrde is

von opbouwwerk.' Door ontbreekt het

nogol eens oon, meent de porteleuil-

lehouder.

'0pbouwwerkers zijn

speci o Ii sten i n po rt ic i pot i e

en zijn onmisboor in zwokke

wijken'

Einde aan Lange retaties

De diÍecteur vqn soNoR, Ànton vqn

Genqbeek, heeÍt begrip voor de kritiek

von de opdrochtgeveÍ in Rotterdqm

Centrum. 'Wij moeten zorgen voor een

helder proliel en duidelijk moken wot
we in huis hebben.' Tijdens een vergo-

deing vqn de deelrqqd Rotterdqm

Centrum hield Von Genobeek doqrom

een betoog over het opbouwwerk.
'Wij zijn speciolisten in porticipotie',

vertelde hij, 'en zijn onmisbqor in
zwokke wijken.'De boodschop werd
goed ontvongen, ook door porteÍeuil-

lehouder Mqsselink. 'lk vond het een

helder verhool', zegl ze.

Toch zql er wqt hoqI betreÍt veel

verqnderen in de relctie tussen deel-

gemeente en opbouwwerk. 'Ik woog
me bijvoorbeeld oÍ oÍ het wel nodig
is dcrt opbouwwerkers heel long in
dezelÍde wijk werken. In het Oude
Weslen zijn bewonercorgonisotie en

opbouwwerk een soot twee-eenheid

geworden en dcrt heb ik qls lostig
eworen.' Volgens Mosselink kunnen

bewonersorgonisoties best zelÍ hun

ondersleuning inkopen, 'dot is het

meest ovezichtelijk'. Tegelijkertijd

reqliseert ze zich dat het plotseling

beèindigen vqn zo'n twee-eenheid

niet mokkelijk is. 'Dqt heeÍt een grote

impqct op de bewoners. Bovendien

kost het een nieuwe orgqnisctie een
joor om de zoken op orde te krijgen.

Doorom zijn we ook somen met de

huidige oonbieder in gesprek over

verbeteringen.'

Volgens Von Genobeek hebben

opbouwwerkers juist een onqlhqn-
kelijke positie, ook ten opzichte von

bewonercoÍgqnisoties.'Wii denken

vqnuit de leeÍwereld von qlle bewo-

ners in een wijk, dqt is onze kwqliteit.

ÀJs het belong von de bewonersorgo-

nisqtie uit de pqs loopt met het belqng

von de overige bewoners, is het onze

tqok om dqqr iets qqn le doen.'

È

T

i

ln gëen enkete Roterdàms€ dèèIgèmeèntè gààt hèt opbouwèrkdoorop dè oudèvoèt
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Kansen dankzij de Wmo

De Wet mootschoppelijke ondersleu-

ning (\{mo) wordt vook genoemd ols

reden voor het onder de loep nemen

von het huidige opbouwwerk. Deze

wet beoogt dcrt iedereen kqn meedoen
qon de mqqtschqppij en longer

zelÍstondig kon wonen. De (deell

gemeentèn voeren de wet uit. Porte-

Ieuillehouder De Roon von Krclingen-

Crooswijk ziet opbouwwerkers qls

ondersteuners vqn groepen bewoners

in een wijk, mcrqr met het oog op de

Wmo hechl hij voorol wqqrde qqn hel

ontwikkelen vqn de eigen, individuele

krqcht vcrn bewoners. Volgens Von

Genqbeek vqn soNoc is door juist

een rol weggelegd voor opbouwwer-

kers (zie ook de kqdertekst). 'Indivi-

duele zorg is onbetoolboor, je zult

gebruik moeleu mcrken von inÍormele

netwerken in de wiik. Je moel werken

oon de solidqriteit tussen bewoners,

dcrt ontlqst uiteindelijk de zorg. En dot

È precies wcrt opbouwwerk doet.'Als
voorbeeld noemt Vqn Genqbeek een

De !Íqqg blijÍt oÍ proÍessionqls beter

ir stq(Ít zijn om bewoners te qcti-

veren en te laten pqrticiperen don de

bewoners zelÍ. De meningen doorover

vqriëren in Botterdqm vqn 'zeker wel'

tol 'obsoluut niet', ln Hooqvliet geloven

ze sterk in het eigen initiotieÍ von de

bewoners. Porteleuillehouder Hoog-

veld: 'Er gebeurt momenteel ol heel

veel zonder proÍessionols. We hebben

een kleine subsidie gegeven oon de

stichting Tuinkeudng Hoogvliet, sqmen

met de woningcorporqtie. Bewoners

hebben verder olles zelÍ gedoqn; ze

hebben ook verbindingen gelegd met

zorginstellingen. Bij de prijsuitre àng

wqren honderd mensen qcÍnwezig.

Opbouwwerkers zijn volgens mij
geneigd om te lqng voor de bewoners

te blijven zorgen. Loslcrten moet je

durven.'
Een Íeit is dot in geen enkele deel-

gemeente het opbouwwerk doorgoot

op de oude voet en dot welzijnsorgo-

nisoties krqppeÍ in hun josje komen

te zitteE. OI er gedwongen onlslogen

zullen vqUen, is volgens solon-

directeur Vqn Genqbeek nog niet

te zeggen, mqqr hii houdt met olles

rekening. Desondonks is hij ervon

overtuigd dcÍt zijn orgonisotie de stoÍm

zol overleven, met nome vqnwege

de mogelijkheden rond de !Vmo. 'We

zullen weer goon groeien.'

OPBOUWWERKER IS SPECIALIST
INFORMELE NETWERKEN
Abdellah el Hardouz is opbouwwerker in de Rotterdamse wijk Blij-

dorp. ln opdracht van de deelgemeente bezoekt hij ouderen, om

te inventariseren hoe het met hen gaat. Hij werkt samen met een

maatschappelijk werker. De huisbezoeken maken dee uit van de

Proeftujn Woonservicegebieden van de deelgemeente Noord, gericht

op het langer zelfstandig wonen van ouderen. Opbouwwerkers zijn

gespeciöliseerd in het benaderen van bewoners in hun eigen omqe-

ving en hebben een enorm informeel netwerk in de wijk. Dat komt

goed van pas bij zijn opdracht, zegt El Hardouz.'Als we aanbelÍen,

willen de meeste mensen met ons praten. En in veel gevallen

kunnen we oplossingen aandragen. zoals bij die hulpbehoevende

vrouw die in een portiekwoning woont met een steile trap. op het

moment döt ze meer dan 6 uur in de week thuiszorg heeÍt, komt

ze in aanmerking voor een urgentieverklaring. Daar had ze zelf geen

idee van. lk breng ook mensen met elkaar in contact. Een litte vrouw

van in de 60 zei dat ze best een wandeling wil maken met iemand

die dat niet alleen kan. Als ik een paar straten verderop iemand tref

Eicr de l4[I js Íreeionce journofisÍ.

die dolgraag naar buiten wil maar daar hulp bij nodig heeft, is de

verbinding gauw gelegd.'

Het grootste verschil met andere proiessionaLs is dat opbouw-

werkers aliijd in de wljk zljn en het qewend zijn om zelÍ rnitia

tief te nemen, zegt Wouter van Welzen, collegö opbouwwerker van

El Hardouz.'De buurt in, dèt is de beste aanpak. Achter je loket

vandaan, de mensen in hun egen omgeving ontmoeten Pas dan

ervaar je waar echt behoeÍte aan is.'Hii troÍ bij een van ziin huisbe

zoeken een vrouw die afhankelijk is van een scootmobiel, maat er

volgens de regels niet voor in aanmerk ng kwam omdat ze het ding

nergens kon stallen. Van Welzen: 'Als je een informeel netwerk hebt,

is zon probleem snel opgelost. Er is oltijd wel iemand met ruimte in

de schuur oi de garagebox.' Door de bezuinigen n de awBz zulen

veel mensen dit jaar een aÍwLjzing krijgen op hun aanvraag voor

individueLe voorzienrngen, verwacht Van Welzen. Opbouwwerkers

kunnen deze mensen op de hoogte brengen van andere mogeliik

heden, want wij hebben de kennis en de netwerken. zo kunnen we

voorkomen dat bewoners in een sociaal isolement terechtkomen.'

Tijdschrift voor sociale woogstukken

project dot hij momenleel uitwerkt,

somen met de dienst Sociqle Zoken

en lVerkgelegenheid.'In Rotterdom

zitten 30.000 mensen thuis met een

uitkedng. Als je die inzel voor eenvou-

dige thuiszorg, zools huishoudelijk

hulp, verlcog je de druk op de indivi-

duele voorzieningen.' Vqn Genqbeek

heeft bij zijn vorige werkgever, de

gemeente Schiedom, uitgerekend dqt
deze 'slimme vorm von burenhulp' het

dreigende tekort op Wmo-begrotingen

met 5 tot 10 procent kqn verminderen.

a
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Je moet ervqn uitgqqn d(rt mensen zelÍ

best in stoot zijn hun wqqg te lormu-
leren en te stellen. Je moèt mensen niel

betultelen. We moeten von oonbodqe-

richt nqor wooggericht werken.' À.lle-

moql redenedngen die nu veellrrldig
gebezigd woÍden. 'Die kleine bureou-

tjes zijn veel hondiger. Je geeft ze een

opdrqcht en vervolgens ben je nc de

opdrqcht weer vqn ze qÍ.' Ondertussen

drooien bureoutjes projectjes voor
bedrogjes in wij§es met mensies voor
overheidjes. Dqqrno nemen ze qlles

weeÍ mee en stopt de inzet.

En is die gedchtheid op zelÍredzoom-
heid de werkeliike rcden, oÍ is hel
gewoon een kwestie vdn coniunctuur
en zijn we onderweg nqqr het dql?
Door overschotten op de overheidsbe-

groting kwom er door de joren heen

steeds meer 'onoÍhonkelijke' inzet op
sociqql gebied vqnuit de stocrt. Sneu-

veli de inzet weer nu er tekorten zijn op

die overheidsbegroting? En ontdekken
we don ergens over een poqr joor toch
weer dot het inzetten vqn niet onoÍ-

honkelijke ombtenqren en leelboqr-

heidsconsulenten vqnuit de corporq-
ties het toch niet helemqol wqs? Dol
er een onderklqsse is in wrken vqn
glote steden die steeds minder mqkke-

lijk meekon, die de ontwikkelingen op
ollerlei gebied niet kon bijhouden?

Groepen die door de verdere individu-
olisering vereenzomen, omkomen in
de schulden, zich (loten) opsluiten in
kleine etnische oI religieuze gemeen-

schoppen wqqrin de wouwen vook
het onderspit delven? Dot de mondige
qutochtoon von weleer, die qctieÍ wos
in de bewonersorgqnisqties en qndere

wijkgroepen en roden, zijn glorieuze
joren heeÍt oÍgesloten en op sterven

nq dood is? Dot porticipotie meer is

don een kruisje qchter ie noom zetten

tiidens een bewonersbijeenkomst?

Dqt er voortdurend prolessionols in
hèt veld qctieÍ moeten zijn die signo-
leren, die yerbqnden zien en verbin-
dingen leggen tussen ontwikkelingen,
tussen orgonisoties, tussen projecten

en oonpokken, tussen belqngen
vqn burgers onderling. Mqor juist

ook tussen belongen vqn burgerc
en qndere instellingen, de overheid.

woningcorporoties en beleid. De

opbouwwerker mookt het vèrschil in
Nederlondse wijken.

Gelijk hebben is niet hetzelÍde ols
gelijk krijgen. Dqt kÍijgt in deze

discussie ineens zo veel meer inhoud.
Is de opbouwwerker in slqqt om zijn
toct, diplomqtie, flexibiliteit moor
bovenol zijn meerwqqrde en besloons-
recht te verdedigen èn over het voet-

licht te brcngen? Tot nu toe lijkt het een
gelopen roce. Morketing, proÍilering,

mqrktdenken ziin temen die tqboe
zijn in het welzijnswerk. Vermorkting
heeÍt een tqql, heeft een imqqo en
een uilskqling. Dot zie je ook ols
orgqniscÍties ineens een gigontisch
gebouw neerzetten. Wont don bestq
je echt. Door woor de opbouwwerkers

het voorolsnog vqqk moeten doen in
ochteroÍpondies met qchtelolcompu-

teÍs die nooit doen wqt je wilt. Wont

dot hoort zo. Gemeenschopsgeld moet
je niet inzetten voor imqgo en Íqcode-
bouw. ls dqt wot ons nu porten speelt?

Dot het opbouwwerk de tdboes intern
niet bespreekt?

De wogen blijven. Moor het opbouw-

werk moet wql. Een eigen vocobulcire
ontwikkelen die menselijke, moot-
schoppelijke processen in beeld kqn
brengen. Mcor eerst mqor eens dè

eigen toboes bespreken oI met een
qltemotieÍ komen dqt verkoopboor is.

Ànders is het tobee.

Fqtimq Lqmkhorrot is opbouwwerker
in -RoÍterdom.

TijdschriÍt voor sociqle vroogstukken

Het opbouwwerk zoqls we dcrt kennen

is bijno niet meer. Ook voor ocrnko-

mend jqqr komen deelgemeentes met

nog een bezuinigingsslog. In de deel-
gemeente Feijenoord zijn de plonnen-
om een kwort miljoen te bezuinigen
op het opbouwwerk. Dqqmqqst zql
worden gekeken oÍ de opdrqcht riber-

houpt in 2012 verleend zql worden.

Hoe komt dqt toch? Het opbouwwerk
zou niet voldoende kunnen lqten zien

wot hèt opleveÍ. Het opbouwwerk
kon ook door qmbtenqren en qndere

proÍessionols uitgevoerd worden. Het

opbouwwerk richt zich op groepen en

er zou veel meer vonuit het individu
gewerld moeten worden. Het gqqt er
dqn om dot mensen in principe qltijd

in stq(Ít ziin hun eigen hulpvrqqg te

Íormuleren, de juisle poden weten om

de woog ook tè stellen en vervolgens

de voordigheden hebben om dqt ook

te doen. Is doorin don geen ondersteu-

ning nodig?


