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Uit het hart
Je hebt passie
verstaat de kunst van het ontmoeten, het verleiden
In de ontmoeting vang je dromen, zet je mensen in hun kracht
geef je flow aan hun leven
Jouw rode draad ontwart

Ode aan de
opbouwwerker
2

Je neemt je post in het kraaiennest in
en hebt zicht op de horizon
Je weet het vuur in mensen te ontsteken
het brandend te houden en door te geven
Samen met jou genieten we en
verwarmen we ons aan het vuur
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Voorwoord

Een atleet moet heel wat presteren om een podiumplaats te bemachtigen. Slechts een split of a second kan
ervoor zorgen dat hij ernaast terechtkomt. Als opbouwwerker zit je helemaal niet te wachten op een podiumplaats, ook al zijn je prestaties geweldig te noemen. Denken aan een podium, het past helemaal niet bij jou en je
collega’s. Liever opereer je achter de coulissen.
En toch mogen je prestaties gezien worden. Te vaak wordt de opbouwwerker gemarginaliseerd. Ten onrechte.
Daarom wil ik in dit boek een podium bieden aan jou en je collega’s. Of je nu net afgestudeerd bent of al heel wat
‘vlieguren’ erop hebt zitten in de buurt, het buurthuis, de straat of het plein.
Als voormalig opbouwwerker die voor een carrière in het hoger onderwijs gekozen heeft, ken ik de hoogte- en
dieptepunten die kenmerkend zijn voor je vak. Toen een voormalig collega uit het opbouwwerk mij in 2015 vroeg
of ik mee wilde helpen in de ondersteuning van de zelforganisatie De Stiel in de Haagse wijk Laakhavens, aarzelde ik geen moment. Ik zag het als een uitgelezen kans om mij vanuit een onderzoeks- en onderwijsperspectief
opnieuw te buigen over complexe vraagstukken van zelfregie, zelforganisatie en samenlevingsopbouw. De vraag
van de collega is uitgegroeid tot een masterthesis. Daarmee heb ik in 2018 mijn wo-master Sociale Interventie
aan het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI) afgerond.
In de thesis toets ik uitlatingen van mensen rond zelforganisatie De Stiel aan wat diverse onderzoekers hebben geschreven over zelforganisatie, zelfregie en samenlevingsopbouw. Omdat de thesis een methodologische
insteek heeft, is zij leesvoer voor slechts een beperkt publiek. En dat terwijl je als opbouwwerker een groter en
breder podium verdient. Daarom heb ik de masterthesis laten ‘hertalen’ naar dit boek. Het gaat over de opbouwwerker, de bewoner, het buurthuis en de buurt. Verschillende opbouwwerkers hebben mij op verzoek prachtige
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praktijkverhalen gestuurd. Ze zijn verwerkt in dit boek. Je zult zien dat ieder hoofdstuk ingaat op één herkenbaar
facet van het opbouwwerk. Hiermee denk ik je het podium gegeven te hebben dat je verdient.

Doe de spotlights maar aan …!
Marianne Ardewijn
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1. Een spannende tussenpositie
Samenlevingsopbouw gaat nog steeds niet vanzelf. Dat vergt onder meer de zichtbaarheid van de opbouwwerker. Om een graag geziene gast te worden in een buurt, om bij bewoners vertrouwen te wekken, moet je als opbouwwerker vaak je gezicht laten zien in het buurthuis, op straat, op de pleinen, in zaaltjes, migrantenkerken en
moskeeën. Overal waar de mensen zijn die vormgeven aan de buurt. Daar kan jij de steen in de vijver zijn die een
beweging op gang brengt. Maar ondanks die zichtbaarheid, speel je niet de hoofdrol in de community building. Je
‘Ik heb als opbouwwerker heel veel projecten van de grond geholpen. Maar mijn mooiste en meest waardevolle

wordt geacht om achter de coulissen je werk te doen zodra dat mogelijk is. Die positionering heeft alles te maken

project is toch wel de Parels. Daarin werden de bewoners van een wijk uitgenodigd om op een bepaalde dag

met de introductie van de participatiesamenleving. Sinds die introductie is het aan de wijkbewoner om verant-

hun huis en hobby’s aan andere wijkbewoners te laten zien. Mensen die meededen, gingen hun huis opruimen.

woordelijkheid te nemen. Is het aan jou om terughoudendheid te betrachten. Maar voor de opbouwwerker was

Vonden allerlei interessante voorwerpen terug. Zo herontdekte een depressieve vrouw haar hobby van vroeger:

de overgang naar de participatiesamenleving helemaal niet revolutionair. Want juist die opbouwwerker werkte

schilderen met lapjes. Zij ging workshops geven en voelde zich weer waardevol.”

altijd al vanuit een terughoudendheid. Niet voor niets noemde Marta Dozy haar proefschrift over de beroepsontwikkeling van het opbouwwerk Het is altijd het beroep van de toekomst geweest.3

Hoe kijk jij zelf aan tegen je vak? Zie jij jezelf graag als een vrije vogel? Radboud Engbersen, expert sociaal domein
bij Movisie en columnist bij het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, doet dat wel. Hij typeert in een van zijn
columns de opbouwwerker als ‘een way of life, met licht bohemienachtige trekjes.’1 Hij spreekt in die column
zelfs over een geromantiseerde way of life, omdat de gouden dagen van de opbouwwerker voorbij lijken te zijn.
Want tegenwoordig wordt vooral gesproken over sociaal werk en ook dat wordt steeds verder gebureaucratiseerd
en gedisciplineerd. Herken je dat? Engbersen is er ook van overtuigd dat de opbouwwerker hard nodig blijft. Hij
niet alleen. Want samenlevingsopbouw – en dat is toch waarmee jij als opbouwwerker iedere dag bezig bent –
gaat bijna nooit vanzelf. Oók niet in onze 21e-eeuwse maatschappij die heel optimistisch als energieke, vitale of
participatiesamenleving wordt bestempeld.

Steen in de vijver
Het gaat erom dat mensen weer zelf betrokken raken bij de publieke voorzieningen. Dat zij zich daarvan mede-eigenaar gaan voelen. In die vitale samenleving – of hoe je haar ook noemen wilt – nemen de bewoners weer het
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heft in eigen handen. Van jou als opbouwwerker wordt verwacht dat je initiatieven ondersteunt of lanceert die

Participatiesamenleving

de menselijke maat weer terugbrengen in de buurt, op het plein, in de straat. Die een stuk verloedering tegen-

In de Troonrede van 2013, voor de eerste keer uitgesproken door koning Willem Alexander, dook opeens het

gaan. Die een duurzame minisamenleving bewerkstelligen. Met dat soort initiatieven nemen bewoners taken op

begrip ‘participatiesamenleving’ opeens op.

9

zich die zij tot op dat moment eerder op het bordje van de overheid zouden leggen.2
De intro van dit hoofdstuk is een stukje van het verhaal over het Parelproject in Den Haag. Het illustreert heel

‘Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger

mooi wat opbouwwerk wil veroorzaken. Het is natuurlijk prachtig wanneer een depressieve vrouw haar hobby

zijn dan vroeger. Daarnaast bestaat de noodzaak om de tekorten van de overheid terug te dringen. Gecombineerd

weer ontdekt. Maar dit project deed veel meer in die wijk, zo vertelt de opbouwwerker achter het verhaal.

leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving.
Een samenleving waarin we van iedereen die dat kan, vragen om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen

‘Er ontstond een nieuwe wijkeconomie. Bewoners leerden nieuwe wijkbewoners kennen. Vriendschappen

leven en de eigen omgeving.’

groeiden. Maar vooral heerste er een gevoel van trots op de buurt. Terwijl de groep die meedeed heel divers was,
ontstond er toch iets van een wij-gevoel. Als opbouwwerker kun je een infrastructuur neerleggen en hopen dat

Sindsdien klinkt in het sociaal beleid van de overheid een andere taal: die van de activerende, participatieve en

die tot zo’n mooie beweging leidt. Maar het zijn de bewoners zelf die de organisatie moeten overnemen.’

zuinige verzorgingsstaat. Burgers moeten, zo is de boodschap, zich niet afhankelijk maken van een solidariteit die
met belastinggeld is gefinancierd. De overheid wil niet langer anoniem en onvoorwaardelijk verzorging bieden

1
2

Radboud Engbersen, ‘Heimwee naar de opbouwwerker’. In: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, column 5 april 2019.
Specht M. & J. van der Zwaard, Betrokken bewoners en betrouwbare overheid, p. 8 Rotterdam: Kenniswerkplaats Leefbare wijken (2013).

3

Marta Dozy, Het is altijd het beroep van de toekomst geweest; beroepsontwikkeling van het opbouwwerk. Zutphen, 2008.

aan iedereen die zegt dat hij dat nodig heeft. Zoiets zou alleen maar leiden tot burgers die hun eigen verantwoor-

‘Het moedercentrum wil er zijn voor vrouwen van alle leeftijden, alle etnisch-culturele achtergronden en alle so-

delijkheid niet meer verstaan. Die veel te veel blijven leunen op de grote weldoener aan het Binnenhof in Den

ciaaleconomische posities in de wijk. In dit centrum worden cursussen gegeven. Vrouwen kunnen er terecht voor

Haag.

hulp, ontmoeting, werkgelegenheid en nog veel meer dingen. Dankzij het moedercentrum hebben vrouwen hun

In plaats daarvan kiest de overheid voor wat meer afstand. Zij richt keer op keer de spotlights op de burger die

talenten leren ontdekken en ontwikkelen. Zij bouwen daar hun netwerk op en strijden voor vrouwenrechten. Een

actief is in zijn wijk of gemeenschap. Die betrokken is op de samenleving. Die opkomt voor maatschappelijke

direct gevolg van dit alles is, dat vrouwen in zichzelf zijn gaan geloven.’

waarden en normen. Deze burger wordt gekenmerkt door zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen
Laten we in de rest van dit algemene, eerste hoofdstuk wat meer inzoomen op de plaats van de opbouwwerker.

verantwoordelijkheid.

Waar liggen volgens de theorie en in de praktijk zijn mogelijkheden? Wat moet hij kunnen? Waardoor wordt hij
Als je dit zo leest, is het natuurlijk prachtig. Maar tegelijkertijd klinken er ook kritische geluiden op over de partici-

beperkt?

patiesamenleving. In het bijzonder over het doorslaan daarvan. Door zelfregie en zelfsturing als een verplichting
op te leggen, gaan die werken als drempels. De burger kan dan zomaar de neiging krijgen zich terug te trekken

Uitdagende tussenfunctie

in zijn eigen huis. Op die manier zou men betrokken burgers juist de eigenwaarde en het eigen initiatief ontnemen. Precies die dingen waaraan zij een gemeenschappelijke identiteit en gezamenlijke waarden zouden kunnen

De opbouwwerker is een professional die zich enerzijds oriënteert op de burger en het burgerinitiatief en die

ontlenen.

anderzijds steeds te maken heeft met maatschappelijke instituties. Dat kan een fraaie spagaat opleveren. Met

Deze redenatie stelt het fenomeen zelforganisatie in een nieuw daglicht. De vraag is hoe het concept van zelfre-

de voeten in de klei bevorder jij in de uitoefening van je vak burgerschap en participatie. Je initieert en faciliteert

gie ook anders opgevat en toegepast kan worden. Hoe ziet dat nieuwe concept er dan uit? Het is goed wanneer

burgers die wat willen doen tegen armoede, uitsluiting, ongewenst gedrag en achterstanden. Tegelijkertijd moet

professionals en burgers zich op deze vragen grondig bezinnen.

je de betrokken instituties zodanig zien te beïnvloeden, dat zij mee willen gaan met die participerende burgers,
met het maatschappelijk middenveld. Moet je verbindingen leggen tussen de leefwereld van de betrokken

De kant van de zwakste

bewoners en de systeemwereld van de lokale overheden, instanties en professionele organisaties. Dat zijn twee
werelden die nogal eens schuren, zo leert de praktijk. In dat spanningsveld oriënteer jij je primair op het belang
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Misschien loop je als opbouwwerker al een

van de burgers in een kwetsbare positie. Die opgave is een kunst op zich.

paar decennia rond in de grote steden. Als

Enerzijds zoek je aansluiting bij een bewonersinitiatief en wil je dat initiatief versterken. Anderzijds is daar de

dat zo is, heb je gezien dat grove misstan-

systeemwereld. De wereld van je werkgever. Van de aanbestedingen en offertes. Van regeltjes en protocollen.

den minder vaak voorkomen dan vroeger.

Daar heb je mee te dealen. Ook die wereld mag je niet van je vervreemden. Kortom, je zit in een tussenfunctie die

Maar voor jou en voor je net beginnende

het werk spannend maakt. Je moet daarin steeds politiek pendelen.5

collega blijven maatschappelijke vraagstuk-

Als je te ver opschuift richting bewoners, wekt dat ergernis bij de systeemwereld waardoor jij je daar minder sterk

ken zoals armoede, uitsluiting, ongewenst

kunt maken als pleitbezorger voor het zwakste belang en het meest miskende verlangen. Als je te ver opschuift

gedrag en achterstanden aan de orde van

richting bewoners, loop je het risico een belangenbehartiger van de bewoners te worden. Daarmee zou je hen

de dag. Zodra alles rozengeur en mane-

hun zelfregie kunnen ontnemen.

schijn is in de buurt, verliest het opbouw-

Maar als je te ver opschuift richting de systeemwereld, verlies je het vertrouwen van de bewoners. En juist voor

werk zijn bestaansgrond. Nog altijd zijn er conflicterende belangen, waarin jij de kant van het zwakste belang en

hen ben je aan het werk. Daarom is het van groot belang, dat jij als opbouwwerker de gemeente en de instituties

het meest miskende verlangen kiest. De missie van de opbouwwerker matcht daarom heel mooi met de interna-

uitnodigt om dichter bij bewoners en de wijk te komen. Om elkaar op een ongedwongen manier te leren kennen.

tionale definitie van sociaal werk. Daarin staan maatschappelijke waarden centraal als sociale rechtvaardigheid,

In jouw tussenfunctie is het dus zaak om goede contacten te onderhouden met de ambtenarij en met de profes-

sociale rechten, sociale verandering, diversiteit en emancipatie

sionals van andere organisaties, zonder het vertrouwen van de bewoners te verliezen.

Een van de opbouwwerkers die we voor dit boekje over haar werk hebben laten vertellen, is nog steeds vol vuur

Pendelen tussen systeem- en leefwereld

over het moedercentrum dat zij een aantal jaren geleden in een wijk is begonnen. Het is een prachtig voorbeeld
van zelforganisatie en emancipatie:4
4

Geertsema H, & M. Spierts, Opleidingsprofiel Sociaal werk. Deelprofiel ‘Sociaal werk in de wijk’. Versie 3.0, p. 15. Zwolle/Amsterdam, 2016.

In het opbouwwerk is elke context weer verschillend. Elke context vraagt om ander gedrag van de opbouwwerker.
5

Specht M. & J. van der Zwaard, Betrokken bewoners en betrouwbare overheid, Rotterdam: Kenniswerkplaats Leefbare wijken (2013).
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voor ogen. Hoe kunnen de bewoners nog meer gaan participeren in de wijk? Dat vraagt om fingerspitzengefühl,
schrijft een van de opbouwwerkers in haar verhaal.
‘Als opbouwwerker ken ik de wijk en haar bewoners en gebruik ik mijn fingerspitzengefühl om de juiste bewoners
te vragen om mee te doen. Ik zie wie andere bewoners kan motiveren, wie kan organiseren en wie enthousiast
zijn om nieuwe bewoners te leren kennen. Ik ken de passie, talenten, hobby’s, vooroordelen en frustraties van
bewoners en probeer ze allemaal een plek in de organisatie te geven. Daarbij leg ik het primaat bij de bewoners
en probeer ik verschillende groepen te verbinden. Tegelijkertijd schuw ik het conflict niet. Zie ik dat er groepen zijn
die eigenlijk geen functie meer hebben, dan laat ik die bewust los. Het gaat mij altijd en vooral om het vergroten
van participatie.’

Vertrouwen in professioneel handelen
En dan lijkt het dat je op eieren moet gaan lopen. Want het kan zomaar gebeuren dat de ene wereld jouw gedrag
in een bepaalde context streng afkeurt, terwijl de andere wereld het juist toejuicht. Wil jij je in het tussengebied

Er komt dus heel wat kijken bij samenlevingsopbouw. In de participatiesamenleving gaat het vooral om zelforga-

staande houden, dan is op zijn tijd een zekere vorm van onaangepast gedrag noodzakelijk. Want je moet verbin-

nisatie, waarbij de overheid principieel een stapje terugzet en de opbouwwerker zijn taak laat uitvoeren zolang

den wat niet vanzelfsprekend is. Bespreken wat veelal onbesproken blijft. Benoemen wat onderbelicht blijft. Dat

bewoners die zelf niet kunnen oppakken. Dit vraagt van de gemeentelijke overheid wél vertrouwen in het profes-

kun je alleen wanneer je vanuit een eigenstandige rol en functie het spel weet te spelen bij jouw pendelen tussen

sioneel handelen van jou als opbouwwerker, óók als jij je om professionele redenen niet altijd kunt houden aan je

systeem- en leefwereld.

opdracht vanuit de systeemwereld, aan protocollen en bureaucratische richtlijnen. Het kan zomaar zijn dat jouw

Om dat succesvol te kunnen volhouden, moet je over twee soorten kennis beschikken. Kennis van het systeem

respect voor de autonomie, zelfregie en emancipatie van bewoners in een bepaalde context groter is dan wat de

enerzijds: je moet de weg weten in de wereld van beleid, regeltjes en procedures. Maar anderzijds ook kennis van

systeemwereld graag wil zien. In je tactisch en strategisch handelen doe je dan een beroep op de discretionaire

de buurt, de straat, het plein. Heel lokale kennis dus, ingebed in een lokale praktijk. Deze tweeledige kennis doe je

ruimte die je voor je optreden nodig hebt.

alleen in de praktijk op en is niet een-op-een over te nemen in een andere context.

Of je die ruimte krijgt, zal per situatie en per gemeente verschillen. Krijg je te weinig discretionaire ruimte, dan

6

loop je het risico het vertrouwen van de bewoners kwijt te raken. In het recente verleden kreeg de opbouwwerker
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‘Als opbouwwerker ben je de democratische professional die bewoners ondersteunt. Je leert hun de omgangsvor-

steeds minder ruimte om op onderzoek uit te gaan en om aan te sluiten bij wat in de wijken speelde. Een ongun-

men en normen die gelden in de systeemwereld. Je bent de man of vrouw die tegelijkertijd de gemeente en de

stige ontwikkeling voor het opbouwwerk.

instituties uitnodigt om dichter bij de bewoners in de wijk te komen. Zo breng je de systeemwereld en de leefwe-

Tegenwoordig lijkt het tij wat te keren. De opbouwwerker krijgt van de systeemwereld weer wat meer de ruimte.

reld bij elkaar. Wanneer de bewoners eenmaal zelf in staat zijn om hun wensen en vragen onder de aandacht van

Maar nog steeds wordt zijn armslag beperkt door offertetrajecten en aanbestedingsprocessen waarin het sys-

de gemeente te brengen, kun jij weer wat meer afstand nemen en spring je alleen adviserend en faciliterend in als

teem duidelijk omschrijft welke diensten en resultaten van de opbouwwerker worden verwacht. Waarschijnlijk

de bewoners daarom vragen.‘

zul je dit herkennen in je eigen baan. Het betekent dat je als opbouwwerker opereert tussen kwetsbaarheid en
kracht. Daar zal ik in het volgende hoofdstuk meer aandacht aan besteden.

Fingerspitzengefühl
Ook met de bewoners durf je de discussie aan te gaan. Je kunt aangeven wanneer zij de systeemwereld overvragen. Je denkt met hen mee over hoe vraagstukken kunnen worden opgelost in de wijk. En als er misverstanden
zijn gerezen – bijvoorbeeld tussen bewoners onderling of tussen de bewoners en de gemeente of de woningcorporatie – maak je die misverstanden bespreekbaar. Zorg je voor een podium waarop verschillen van mening
kunnen worden uitgevochten. Als opbouwwerker stel je ongelijkheid aan de kaak. Spreek je als dat nodig is de
bewoners of de gemeente vrijmoedig tegen. Bij dat alles houd je steeds weer de kansen voor zelforganisatie
6

E. Tonkens, Tussen onderschatten en overvragen; actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk. Amsterdam, 2009, p. 157.
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2. Tussen kwetsbaarheid en kracht
‘Een vrouw, laten we haar Jannie noemen, wilde wel het beheer gaan doen van het nieuwe buurthuis van de toe-

Dualisme in relatie met de bewoners

komst. Daarvoor moest zij een EHBO-cursus gaan volgen. Door dingen die gebeurd waren in het verleden, vond zij
het moeilijk om met mannen samen te werken. Op die cursus zou zij de enige vrouw zijn te midden van allemaal

In veel literatuur over zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid wordt benadrukt dat de overheid en de

mannen. Daardoor blokkeerde zij. Ik ben toen met haar meegegaan. In drie cursusavonden zag ik haar groeien.

professionals – de systeemwereld – niet langer moeten proberen om initiatieven van burgers over te nemen. Als

Het waren gezellige avonden waarin veel gelachen werd. Jannie heeft daar kunnen oefenen in de samenwerking

opbouwwerker ben jij een van die professionals en zul je in jouw spannende tussenfunctie soms op je handen

met mannen. Zij runt nu het buurthuis van de toekomst en bedenkt samen met vrouwen én mannen mooie

moeten gaan zitten en loslaten. Zul je ruimte moeten maken voor het eigen initiatief van de bewoners. Die rol

activiteiten.’

past in veel sterkere mate de overheid. De onderzoekers Vermeij en Steenbekkers stellen het zo:

Prachtig om te zien hoe iemand als Jannie, kwetsbaar door haar verleden, uit kan groeien tot een sterke, actie-

‘Een eerste vereiste voor zelfsturing is een terughoudende rol van de gemeente. Pas als burgers de ruimte en het

ve vrouw die goed in haar vel zit. De opbouwwerkster die mij dit verhaal schreef, heeft eerst haar vertrouwen

vertrouwen krijgen om eigen meningen te ontwikkelen en eigen kennis en kwaliteiten in te zetten, pakken ze ook

gewonnen en gekregen. Heeft toen een tijdje haar hand vastgehouden in de confrontatie met de mannen op de

het initiatief.’ 7

EHBO-cursus. Heeft haar vervolgens losgelaten en een duwtje gegeven richting zelfregie.
Je zou Jannie een kwetsbare vrouw kunnen noemen. Een vrouw die haar kwetsbaarheid te boven komt. We zullen

Op je handen gaan zitten. Dat is niet hetzelfde als in een hoekje gaan zitten en niets meer ondernemen. Je wilt

het begrip ‘kwetsbaarheid’ in dit boek vaker noemen. Dat kan heel plat uitgelegd worden. De zwakkere in de

natuurlijk zo deskundig mogelijk mensen en groepen blijven begeleiden in hun ontwikkeling. Dat kan je doen

samenleving. Zó wil ik het niet gebruiken. Kwetsbaarheid heeft alles te maken met afhankelijkheid. En die vloeit

door je bij hen aan te sluiten en met hen af te stemmen, door empowerment te organiseren en partnerschappen

niet exclusief voort uit persoonlijke eigenschappen, maar óók uit de context. In bovenstaande casus is de context

aan te gaan, door te arrangeren, te ensceneren en te verbinden. In de relatie met de bewoners geef je als op-

‘de dingen die gebeurd waren in het verleden’. Jannie slaagt erin die dingen te verwerken. Om onafhankelijk van

bouwwerker inhoud aan het dualisme door present te zijn en los te laten. In die rol ensceneer je dingen met het

het verleden haar rol in het buurthuis van de toekomst op te pakken. Ziedaar alvast in een notendop het dualis-

oog op het groepsbelang en het algemeen belang. Opbouwwerk wordt dan een zaak van al doende leren, vallen

me tussen kwetsbaarheid en onafhankelijkheid.

en opstaan. Maar steeds vanuit een democratisch professionalisme. Je bent de professional die in het buurthuis
het democratisch belang dient.

Ook al jeuken je handen …

Heel concreet betekent dit dat je present moet zijn. Je moet er zijn in twee betekenissen. Enerzijds moeten bewoners je kunnen vinden. ‘O gelukkig, je bent er.’ Ook als je er bent, kun je een zekere mate van afstand bewaren.
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In heel veel situaties krijg je als opbouwwerker te maken met dualisme. In je relatie met de bewoners. Dualisme

Bijvoorbeeld wanneer je ziet dat de bewoners zelf krachtig genoeg zijn om dingen van de grond te krijgen. Ander-

in de bewoners zelf. En misschien ontdek je ook wel wat dualisme in je eigen handelen. We gaan daar wat dieper

zijds moet je er zijn door te staan voor wat je vindt. Moet je krachtdadig aanwezig zijn om bewoners een gevoel

op in en ontdekken dat dit dualisme het verschil maakt tussen kwetsbaarheid en kracht. In het geval van Jannie:

van nabijheid te geven, om hen te ondersteunen, om waardering te laten blijken etc. Als opbouwwerker kun je

zij wilde graag die vrijwilligersfunctie maar voelde angst. Zij overwon haar kwetsbaarheid om weerbaar in het

heel goed inschatten wanneer welke vorm van ‘zijn’ nodig is. Wanneer krachtige ondersteuning nodig is, wanneer

buurthuis te kunnen staan.

een klein zetje voldoende is en wanneer jij kunt of moet loslaten. Om zo’n inschatting goed te kunnen maken,

Als opbouwwerker streef jij naar samenlevingsopbouw. Je stimuleert vooral het zelforganiserend vermogen van

moet je een onderzoekende houding hebben. Moet je heel nauwkeurig kunnen kijken, luisteren en analyseren.

de wijkbewoners. Ook al jeuken je handen misschien om zelf dingen beet te pakken en te organiseren, dan nog

In een van de verhalen komt dit mooi naar voren.
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moet je zo nu en dan op je handen gaan zitten en de bewoners aan zet laten. In het verhaal hierboven gaat de
opbouwwerkster niet zelf het buurthuis van de toekomst beheren, maar zoekt zij daar iemand als Jannie voor.

‘Voordat het buurtcentrum openging, heb ik veel werk verzet

En als zij het verhaal van Jannie hoort, serveert ze haar niet af als niet geschikt, maar gaat zij samen met haar op

door mensen bij elkaar te brengen, krachten te bundelen, men-

cursus. Een handeling die Jannie van haar kwetsbaarheid af helpt. Van kwetsbaarheid naar weerbaarheid, het is

sen in hun kracht te zetten. Ik zette ook actief in op een goede

een beweging die je als opbouwwerker graag zo vaak mogelijk wilt faciliteren.

verstandhouding tussen mij en alle betrokken vrijwilligers.

Natuurlijk heb je als opbouwwerker ook je eigen idealen. Wil je in een buurt of een buurthuis iets moois bereiken.

Toen die fase achter de rug was en het buurthuis functioneer-

Ongemerkt leg je dan de lat wat te hoog en moet je je idealisme inruilen tegen pragmatisme. Een voorbeeld van

de, heb ik mijn intensieve bemoeienis teruggebracht tot alleen

dualisme in jezelf. In dit hoofdstuk kijken we eens wat scherper naar die verschillende soorten dualisme waarmee

present zijn voor wanneer dat nodig is.

je te maken krijgt.
7

Vermeij & Steenbekkers (2011), geciteerd in M. Specht & J. van der Zwaard, Betrokken bewoners en betrouwbare overheid, p. 121. Rotterdam:
Kenniswerkplaats Leefbare wijken.

Vanaf het allereerste begin was het de bedoeling dat de bewoners op termijn het centrum helemaal zelfstandig

Is deze gewone Nederlandse vrouw nu kwetsbaar of weerbaar? Die grens is niet altijd scherp te trekken. Dat blijkt

gingen runnen. Vanuit de vrijwilligers en het bestuur kreeg ik signalen dat ik nog nodig bleef. Omdat ze nog niet

ook uit onderstaand verhaal dat een opbouwwerker ons vertelde:

wisten hoe ze dingen moesten aanpakken. Omdat er nog niet genoeg vrijwilligers waren. Omdat ik meer wist
dan zij. Toch werd het proces van loslaten ingezet direct na de opening. Ik ondersteunde de vrijwilligersgroep nog

‘Als opbouwwerker in Den Haag kwam ik ook veel op een plein. Daar was een bewonersgroep opgericht die

maar één keer per week naar aanleiding van hun vragen.

allerlei activiteiten organiseerde voor kinderen en volwassenen. Het doel was om verschillende bewonersgroepen

Natuurlijk bleef ik wel actief in de wijk bezig en richtte ik mijn aandacht op andere bewonersinitiatieven. Zo ben

te verbinden. Maandelijks werden vogelhuisjes geschilderd en opgehangen. Er werden plantjes in de grond gezet.

ik nieuwe groepen gaan activeren. Met een groep vrouwen startte ik bijvoorbeeld een moestuinproject. Die groep

Het trottoir werd geveegd en het plein werd schoongehouden. Het was echt hun plein.

probeerde ik weer te verbinden met het wijkplatform, het buurtcentrum en de gemeente. In mijn loslaten bleef ik

Maar toen de parkeerpaaltjes in de ADO-kleuren werden geschilderd, was de gemeente niet zo blij. Bewoners

verbinding zoeken. Tussen bewonersgroepen onderling en tussen die bewonersgroepen en de gemeente.’

moesten op gesprek komen bij de gemeente. Ik vond het prachtig om te zien hoe zij met de ambtenaren communiceerden. De bewoners praatten zoals ze dat tegen hun buren op het plein deden. Zo zei een bewoonster tegen

Het dualisme van de bewoners

een ambtenaar in keurig mantelpakje: “Hé meid, vind je het ook niet?” De ambtenaar kreeg daarbij een jolige por
in haar zij.

Het klinkt heel aanlokkelijk: weerbaar zijn in deze moderne samenleving. Handelen vanuit eigen kracht. Toch

De parkeerpaaltjes mochten uiteindelijk groen worden geverfd met een klein geel rondje. Om te kijken hoe het

is dat minder makkelijk dan het lijkt. Neem nou Mien van driehoog achter. Zij is absoluut niet dom, maar heeft

geworden was, kwamen de burgemeester en de wethouder naar het plein. Een van de bewoonsters zou bij die

ook niet bijzonder veel letters gegeten. Zij is een gewone Nederlander. Haar vader las nog de krant van zijn eigen

gelegenheid een speech houden. Die heeft zij samen met mij voorbereid. Maar ze was zo zenuwachtig, dat ze na

zuil en politieke keuze. Die zorgde voor een geselecteerd en gekleurd nieuwsaanbod. Redelijk goed te behappen.

drie zinnen al weer een paar scheldwoorden gebruikte. Door de spanning gooide ze ook nog een kop koffie over

Mien daarentegen voelt zich met Facebook, Instagram en een paar nieuwsapps op haar smartphone overstelpt

de broek van de wethouder. Ze ging de koffievlek op het been van de wethouder met een doekje te lijf. Het was

door informatie. Wie zegt haar wat waar is? Toch moet zij uit die overvloedige informatie dagelijks verantwoorde

gewoon hilarisch.

keuzes maken. Zonder daarover te kunnen sparren met een vrouwenbond of een vereniging. Ze dopt liever haar

In de jaren daarna werden nog mooie activiteiten georganiseerd. Maar de bewoners bleven verdeeld in kampen.

eigen boontjes.

De onderlinge spanningen en de bijbehorende vechtpartijen bleven ook. Zo’n plein vergt continue aandacht van
het opbouwwerk. Voor mij was het een van de mooiste locaties om te werken. Ik heb het proces gecoacht en bewoners in hun kracht gezet. Het belangrijkste was dat zij met elkaar wilden gaan samenwerken. Dat ze durfden
te overleggen met de gemeente en andere overheidsinstanties. Ze namen daarbij zelf het initiatief en de regie.
Ik heb hen in dat proces laten zien wie zij zijn. Ik heb hun respect getoond. Ik heb hun laten zien dat je instanties
eerder achter je ideeën krijgt als je ze net iets anders verwoordt.’
Iedereen mag zijn zoals hij is en wil zijn. Ook de bewoners van het plein hierboven. Zijn zij minder kwetsbaar
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geworden? Of waren zij zo weerbaar dat de onderhuidse spanningen soms een ontlading zochten in vechtpartijDat alles vraagt van haar een sterk ontwikkeld handelingsvermogen. En waar haar vader vroeger voornamelijk

en. Wat is kwetsbaar? In ieder geval heeft deze opbouwwerker zijn vakmanschap prima ingezet door de locatie

op de hoogte was van ontwikkelingen in de stad en het land, krijgt Mien vandaag informatie uit alle delen van

voortdurend aandacht te geven. Door de bewoners te organiseren op basis van gemeenschappelijke belangen.

de wereld op haar kleine rechthoekige schermpje. Te veel om te bevatten. De traditionele sociale verbanden en

Door de hun te laten zien dat zij zelf meer de regie in handen konden nemen als ze meer gingen samenwerken.

de daarbij horende waarden- en normenpatronen zijn veranderd in lichte, kortdurende netwerken. Mien is door
de individualisering en de pluriformiteit van de samenleving veel meer op zichzelf aangewezen dan haar vader

Nog iets: op dat plein bleek dat de maakbare samenleving een luchtspiegeling is. Want de verschillen bleven. De

vroeger. En dat bij een veel grotere diversiteit in relatievormen en culturen. In de straat waar Mien woont, zitten

vechtpartijen ook. Maar desondanks kwam de samenwerking op dat plein van de grond. En dat was een geweldig

nu veel mensen die zij amper kan verstaan.

succes.

In deze moderne wereld is heel veel mogelijk. Ook voor Mien. Tegelijkertijd maakt die wereld haar kwetsbaarder
dan haar vader was. Anders dan hij vroeger is zij nu meer dan ooit op zichzelf aangewezen. Maakt ze een keer een
verkeerde keuze of een vergissing, dan moet ze daar zelf verantwoording over afleggen.
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Het dualisme van de opbouwwerker
Als je net bent afgestudeerd, ga je met grote idealen de wijk in. Je gaat je bezighouden met community building.
Een klein stukje wereld mooier maken dan zij nu is. Toch zal ook de beginnende opbouwwerker vroeg of laat kennismaken met het dualisme dat eigen is aan zijn werk. Een dualisme dat voortvloeit uit het begrip ‘zelforganisatie’. In die zelforganisatie gaat het om het zoeken naar samenhang en verbinding rondom een idee, een initiatief,
een ideaal of een belang.8 In dat zoeken moet jij als opbouwwerker soms jouw idealen laten voor wat ze zijn. Hoe
spijtig je dat ook vindt. En hoezeer je daarop misschien ook wordt aangevallen vanuit de systeemwereld, bijvoorbeeld door de gemeenteambtenaar of iemand van de woningcorporatie.
Als die zelforganisatie goed van de grond is gekomen, doe jij als opbouwwerker een stapje terug. Je geeft de
bewoners de tijd en de ruimte. Je kijkt van een afstandje toe en je bent er wanneer jouw hulp of advies geboden is. Wordt die hulp níet gevraagd en zie je toch dat processen zoveel beter kunnen verlopen, dan blijf je op

‘Tegenwoordig is je vrijheid als opbouwwerker zeer ingeperkt en wordt er verwacht dat je aan het lijntje van de

de achtergrond, ook al functioneert bijvoorbeeld het buurthuis niet zoals jij dat graag zou zien. Je kunt hooguit

gemeente en het management van je organisatie loopt. Als je andere keuzes maakt en dat in het openbaar venti-

ongevraagd advies geven, maar zal de regie bij de bewoners laten liggen.

leert, dan wordt dat niet in dank afgenomen.’

Door dat te doen, kun je in conflict komen met instanties. Dat overkwam een opbouwwerker die meegeholpen
had een buurtcentrum van de grond te krijgen. Toen dat liep en hij zich wat terugtrok, gingen de dingen toch niet

Het dualisme in de opbouwwerker – laat ik de regie dáár of neem ik die gedeeltelijk weer over? – wordt dus regel-

allemaal zoals hij dat graag zou zien. Een consulent van de woningcorporatie was daar niet blij mee.

matig aangevochten vanuit de systeemwereld. Juist dan is het van belang dat je het tactisch en strategisch spel
beheerst om het best haalbare te bereiken.

‘Dat zijn dingen die de opbouwwerker eigenlijk moet doen. Af en toe zit ik bij zo’n overleg met de bewoners en

In dat spel gaat het jou als opbouwwerker niet zozeer om het verwezenlijken van je eigen idealen. Je hebt exper-

dan jeuken mijn handen. Dan roep ik hem in gedachten toe: doe nou even dit of zeg nou even dat. Maar hij laat

tise opgebouwd. Je hebt een visie op community building. Je bent op basis daarvan overtuigd van wat goed is

het bij de mensen. Ik zou willen dat hij hen soms iets fermer zou aanspreken.’

voor de wijkbewoners en wat niet. Die noties zijn als het goed is voor jou de inzet van het tactisch en strategisch
spel.

Overheidsinstanties verwachten van jou, dat jij je conformeert aan het gevoerde beleid. Maar wat als je dan net

Het best haalbare dat je dan bereikt, bestaat vaak uit kleine succesjes. De opbouwwerkster die samen met een

een stapje terug hebt gedaan om het initiatief aan de bewoners te laten? Daarmee moet je soms toelaten dat

mevrouw naar de EHBO-cursus ging (zie het begin van dit hoofdstuk), schreef daarmee geen wereldnieuws, maar

een situatie niet zo ideaal wordt als jijzelf zou willen. Bijvoorbeeld in het genoemde buurtcentrum. Behalve de

kon wel een succesje vieren:

mevrouw van de woningcorporatie joeg de opbouwwerker daar ook een medewerkster van de gemeente tegen
zich in het harnas.

‘Als opbouwwerkster glim ik soms van trots en plezier door het werken met groepen bewoners. Het gaat dan om
samen optrekken, groeien, doelen nastreven. De kleine stapjes zijn voor mij vaak de mooiste momenten. Daar ge-
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‘Als stadsdeelmedewerkster van Welzijn, jeugd en participatie ga ik binnenkort weer het gesprek aan met de

niet ik van. Als een opbouwwerker heel idealistisch zegt: ‘ik los het wel even op’, dan komt hij vaak van een koude

opbouwwerker die betrokken is bij het buurtcentrum. Wij voeren daar de regie en de monitoring. Het is aan de

kermis thuis.’

opbouwwerker om invulling te geven aan de zelforganisatie en daar daadkrachtig in te handelen. Om vanuit een
helicopterview te kijken hoe de volgende stap gezet moet worden. Als ik in het buurtcentrum kom, krijg ik dingen
te horen waar de opbouwwerker al actie in had kunnen nemen. Dat ga ik hem vertellen.’
4. Neem echt de tijd om met elkaar te leren. Heb geduld.
De bewuste opbouwwerker gaf aan het moeilijk te hebben met zijn spannende tussenfunctie, juist vanwege het
inperken van zijn vrijheid om te handelen.

8

Boutellier, H., A. Huygen en E. van Marissing, Condities voor zelforganisatie, p. 12. Utrecht, Verwey Jonker Instituut, 2012.
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3. Een onderzoekende houding
‘Voor een opbouwwerker is een onderzoekende houding essentieel, vind ik. Je moet toch weten waar je je voor

Toen de bewoners een buurthuis wilden hebben in de wijk, zette hij samen met hen een eerste grote organisa-

inzet en waar je voor vecht. Zo was ik als opbouwwerker in de Haagse wijk Vrederust betrokken bij de ecologi-

tiestructuur op. Hij onderzocht wat nodig was om De Stiel een unieke organisatie te laten zijn. Een plaats waar

sche corridor in de Uithof. Een projectontwikkelaar wilde in het natuurpark een skibaan aanleggen. De bewoners

bewoners zich thuis voelen. Waar iedereen iets kan doen voor andere bewoners en voor zichzelf. Een organisatie

waren faliekant tegen. Toen ze vroegen of ik kon helpen, heb ik eerst goed uitgezocht wat er allemaal speelde.

ook die samenwerkt met andere bewonersgroepen in het wijkplatform Laakhavens. Maar – niet te vergeten –

Vervolgens heb ik een enquête in de wijk uitgezet over het wel of niet bouwen van een skibaan. De resultaten

óók een organisatie die past in het beleid van de overheid. Die de medewerking krijgt van andere professionele en

daarvan leidden tot de actie ‘Behoud het natuurpark de Uithof’. Er ontstond een platform van bewoners, de volk-

bewonersorganisaties.

stuinvereniging, de Vogelbescherming en andere groepen. Het conflict met de projectontwikkelaars is tot de Raad
van State uitgevochten. Het platform heeft in alle juridische procedures altijd gelijk gekregen. Helaas is de skibaan
er toch gekomen. Dat was echt een staaltje van machtspolitiek.’
Opbouwwerk is een normatief beroep. Je werkt niet vanuit je persoonlijke idealen, maar vanuit een visie op mens
en samenleving. De onderzoekende houding is nodig om continu alert te blijven: werk ik op deze manier aan een
samenleving die deugt of die deugd doet?9 In die afweging ben je geneigd om alles te leggen langs de meetlat
van sociale rechtvaardigheid. Dan probeer je inzicht te krijgen in machtsstructuren. Onderzoek leidt tot inzicht en
op basis van dat inzicht bevorder je als opbouwwerker participatie, burgerschap en collectieve zelfredzaamheid.
Met die onderzoekende houding probeer je juiste keuzes te maken. Daarbij stel jij je constant de vraag: hoe kan
ik de bewoners adequaat toerusten, zodat zij de complexe vraagstukken die in de wijk spelen, kunnen aanpakken? Hoe kan ik op die manier bijdragen aan een samenleving waar sociale rechtvaardigheid heerst, waar sociale
rechten worden gehandhaafd, waar diversiteit welkom is?
Om die goede keuzes te kunnen maken, is het voor jou als opbouwwerker van belang dat je voldoende kennis
hebt van de verschillen en overeenkomsten tussen de pluriforme leefwereld van bewoners enerzijds en de sys-

Tactisch en strategisch inzicht gevraagd

teemwereld van instituties en overheid anderzijds. Daarbij geeft ieder vraagstuk weer een nieuwe afweging. De
onderzoekende houding van de opbouwwerker loopt als een soort rode draad door jouw werkzaamheden heen.

De opbouwwerker van De Stiel had opvallend veel aandacht voor de overeenkomsten en verschillen tussen ener-

Die houding ligt ook ten grondslag aan je inschatting of je in een project de regie moet houden of die al kunt

zijds de leefwerelden van bewoners en anderzijds het beleid, de procedures en de regels van de lokale overheid

loslaten. In dit hoofdstuk laat ik zien welk effect die onderzoekende houding kan hebben. Ik doe dit aan de hand

en van professionele organisaties. Beide kanten moeten in harmonie zijn om een buurthuis effectief van de grond

van het verhaal van een opbouwwerker die een zelforganisatie hielp opzetten.

te tillen. Hij was en is altijd op zoek naar mogelijkheden om de systeemwereld te verbinden met de leefwereld
van de bewoners. Daardoor functioneerde hij – zeker in de opbouwfase van De Stiel – als een spin in het web. Zijn
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Vraagstukken onderzoeken

onderzoekende houding hierin verwoordt hij als volgt:
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Al voor de start van De Stiel was deze opbouwwerker intensief aanwezig in de wijk. Hij onderzocht vraagstukken

‘Een heel specifieke taak van het opbouwwerk is in het algemeen bewoners ondersteunen in hun gesprekken met

waar bewoners mee bezig waren. Op basis van die opgedane lokale kennis ondersteunde hij bewonersgroepen

de gemeente. Dat is geen nattevingerwerk. Dat vraagt tactisch en strategisch inzicht en gedrag. De professional

en het wijkplatform. Op deze manier kon hij structureel bijdragen aan een beter wijk. Over zijn werk zei hij:

moet met problemen en met oplossingen bezig zijn die gezamenlijk gedragen worden.’

‘Het is belangrijk dat er in de wijk structurele opbouwwerkondersteuning wordt geboden door een vaste profes-

Als opbouwwerker denk je dus na over hoe je actieve bewoners kunt ondersteunen. Hoe je hun leefwereld zoveel

sional. Iemand die de onderlinge relaties kent, maar ook de krachten en spanningen die in de wijk bestaan en die

mogelijk in harmonie kunt brengen met de systeemwereld van de overheid. Daarnaast deed de opbouwwerker

dan bij kan sturen.’

die betrokken was bij De Stiel óók onderzoek naar de wensen van bewoners die nog níet bij deze zelforganisatie
betrokken waren. Hij koos ervoor om activerende huisbezoekjes af te leggen en kleine wervende activiteiten te
ontplooien.

9

H. Kunneman, ‘Van de redactie’. In: Tijdschrift Waardenwerk, jrg. 52 (2013), p. 2-11. Hij typeert het sociaal werk als werk dat deugt en dat
deugd doet tegen de morele en politieke horizon van een rechtvaardige en duurzame samenleving.

‘De voorzitter van het wijkplatform is de voormalige directeur van het buurtbeheerbedrijf. Iemand die ervaring
heeft met besturen en met inspraakprocessen. Ik ben in gesprek met de garagehouder en met een afgestudeerde
bedrijfskundige uit de wijk om zitting te nemen in het wijkplatform. Daarvoor heb ik ook de voorzitter van De
Stiel gevraagd en een onderwijzeres die veel contacten heeft onder de Marokkaanse bewoners in de wijk. Zo ben
je bezig een capabel netwerk op te bouwen. Een stevige groep die ook echt invloed kan gaan
uitoefenen op het beleid van de gemeente.’

De opbouwwerker steekt tijd en energie in het leren kennen van de wijk en de wijkbewoners. Wat drijft mensen?
Wat willen ze graag? En wat willen ze absoluut niet? Die kennis bleek van pas te komen toen een actieve bewoner zich zomaar wilde terugtrekken uit het vrijwilligersteam rond De Stiel in oprichting. De opbouwwerker:
‘Er werd geopperd dat hij privéproblemen had. Ik ben naar hem toe gegaan om eens te praten over het waarom
van zijn terugtrekkende beweging. Van privéproblemen was absoluut geen sprake. Het bleek dat hij zich niet
gewaardeerd voelde. We hebben hem toen uitgenodigd om bestuurslid te worden. Dat wilde hij graag. Nu is hij in
De Stiel actief als penningmeester. Hij zit daar helemaal op zijn plaats.’

Doen we de dingen goed?
Als opbouwwerker moet je soms je nek uitsteken. Moet je je ergens aan committeren. Moet je je laten zien in het
publieke debat en discretionaire ruimte opeisen om vrijwilligers te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het ontwikke-

‘Voor het buurthuis heb ik Fien gevraagd. Zij was vroeger cheffin bij een bedrijf. Zij kan organiseren en is

len van een goed buurthuis. Het gaat om werk dat deugt en dat deugd doet tegen de morele en politieke horizon

gastvrij naar iedereen. Zij kent de oudere Nederlandse bewoners goed. Verder heb ik een student die in de wijk

van een rechtvaardige en duurzame samenleving. Dat gaat niet zonder reflectie. Op je eigen handelen en op het

woont, gevraagd om actief te worden in het buurthuis. Hij studeert aan de Erasmus Universiteit en wil meer gaan

handelen van de mensen met wie je werkt. Vrijwilligers en bezoekers in een zelforganisatie zullen dat soort grote

doen met kunst in de wijk en nu dus ook in het buurthuis.’

woorden niet gauw in de mond nemen. Maar jij als opbouwwerker hebt vanuit je onderzoekende houding wel
degelijk oog voor dat proces.

Alert zijn. Onderzoek doen. Mogelijkheden zien. Het levert vaak wat op, maar niet altijd. Zo moest de opbouwwerker in de wijk Laakhavens een teleurstelling incasseren toen hij op basis van die houding mogelijkheden zag
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‘Bewoners staan niet bewust stil bij hun manier van oordelen en handelen en wat dat met henzelf en met ande-

voor een jongerenclub.

ren doet. Maar zij spreken elkaar wel aan op hun gedrag. Ze hebben ook de neiging om naar hun gedrag te kijken,
om dat eventueel aan te passen. De bewoners weten vaak ook niet over welke kwaliteiten zij beschikken. Het is

‘Ik had het wijkberaad geadviseerd om te verhuizen naar het buurthuis. Daar was ruimte genoeg. En op die

dan ook de kunst om hen de ruimte te geven, waardoor zij fouten durven te maken. Om daarna bij een evaluatie

manier kwam er in een ander buurthuis ruimte vrij voor de jongeren in de wijk. Maar de voorzitter van het wijk-

die fouten te bespreken en te kijken op welke manier dingen beter kunnen. Zo zijn zij en ben ik al doende aan het

beraad wilde er niets van weten. Ik wacht nu af. De tijd is er waarschijnlijk nog niet rijp voor. Je moet als opbouw-

leren.’

werker kunnen meedeinen op het proces dat bewoners doormaken.’

Zijn lerende houding had ervoor gezorgd dat de bewuste opbouwwerker de wijk kende als zijn broekzak. Met die

In het meningsverschil met het wijkberaad wacht de opbouwwerker af. Dat doet hij niet altijd. Het kan zijn dat

lokale kennis probeerde hij om alle beschikbare competenties in de wijk in te zetten voor het wijkplatform en

hij op basis van zijn onderzoekende houding op een punt stevig verschilt van opvatting met de bewoners en de

voor de zelforganisatie.
10

Ontleend aan Harry Kunneman in het Tijdschrift Waardenwerk, nr. 52, 2013, p. 2.
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4. Een terughoudende ondersteuner
gemeente. Dat is prima. Een van de taken van de opbouwwerker is namelijk tegenspraak organiseren. Niet omdat

“Ik kreeg een baan als opbouwwerker in het Westland. Het was in een klein dorp met veel tuinders die tomaten

hij dat leuk vindt, maar vanuit visie en inzicht. Tegenspraak om bijvoorbeeld richting de overheid te strijden tegen

en andere kasgroenten verbouwden. In die tijd veranderde ook net de bewonerssamenstelling. Veel Marokkanen

sociale ongelijkheid. Maar ook tegenspraak om soms bewoners tegen zichzelf te beschermen.

zochten werk in de tuin en vestigden zich met hun gezinnen in het dorp. Het buurtgevoel veranderde. Omdat ik
de gemeenschap helemaal niet kende, bivakkeerde ik de eerste maanden vooral op straat. Ik zat op bankjes in het

Niet alleen, soms wel eenzaam

park. Probeerde met iedereen een praatje te maken. Ik wilde dat bewoners mij leerde kennen en trok van straat
naar straat. Een wijkagent verwees mij door naar ome Piet. Hij was een autoriteit in de wijk. Meestal zat hij in zijn

In het verhaal van deze zelforganisatie is de opbouwwerker begonnen met invullen van een doel dat door de

tuin. Dat was voor mij een mooie aanleiding om eens een praatje met hem te maken. Om te vragen of bewoners

wijkbewoners samen gedragen werd. ‘Wij willen heel graag een buurtcentrum. Helemaal voor onszelf.’ Hij heeft

iets wilden organiseren. Volgens ome Piet zou het wel leuk zijn om iets voor de kinderen te doen. Hij bracht mij in

het draagvlak daarvoor uitgebreid onder verschillende bevolkingsgroepen. Samen met een werkgroep heeft

contact met verschillende vrouwen uit het dorp. Zij wilden de kinderactiviteit wel mee organiseren. Die verregen-

hij het proces op gang gebracht om toe te werken naar een eerste organisatiestructuur. Daarbij heeft hij nauw

de helaas, maar de vrouwen vonden het top. Rond deze groep heb ik een organisatie opgebouwd die de belangen

samengewerkt met andere professionele organisaties. Vanaf de start heeft hij de inbreng van de bewoners zeer

van de bewoners behartigde.”

serieus genomen en heeft hij hen laten participeren in alle overleggen. Het resulteerde in een spetterende opening van het buurthuis,
waarna de opbouwwerker direct wat meer afstand heeft genomen.
Het is vooral het unieke pakket aan kennis, houding en vaardighe-

Op een bankje in het park.

den die de opbouwwerker onmisbaar maakt gedurende de eerste

Terughoudender kan deze opbouwwerkster niet

jaren van een zelforganisatie.

beginnen! Let ook eens op de details in haar verhaal.

Dit verhaal roept het beeld op van een opbouwwerker die zich altijd

Nadat zij in contact is gekomen met ome Piet, vraagt

omringd weet door anderen. Er is geen socialer beroep dan dat van

zij niet of ze wat voor de wijk kan organiseren. Nee,

hem. Toch doet dat beeld geen recht aan de werkelijkheid. Soms

willen de bewoners iets organiseren? De vraag tekent

kun je opbouwwerk zelfs een eenzaam beroep noemen. Natuur-

de opbouwwerker als terughoudende facilitator. Want

lijk, in de dagelijkse praktijk heb je als opbouwwerker altijd met

áls de bewoners wat willen gaan doen, wil zíj natuurlijk

mensen te maken. Maar als je dan gaat manoeuvreren en pendelen

wel helpen.

tussen leefwereld en systeemwereld, dan doe je dat vanuit je eigen
visie op sociaal werk, vanuit jouw visie op het vraagstuk en vanuit je visie dat alle bewoners op hun eigen wijze

Actief burgerschap

met respect moeten worden behandeld. Dat iedereen mee moet kunnen doen. Je moet zowel kwetsbare als
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niet-kwetsbare burgers laten inzien dat ze gemeenschappelijke belangen hebben en dat daarom samenwerken

Bovenstaand verhaal speelt zich af rond 2009. Misschien iets later. Het is een kantelpunt in de tijd. In deze jaren

zin en resultaat heeft. Maar dat proces vooraf voer je helemaal alleen uit. Daarin kunnen bewoners noch overheid

maakt de verzorgingsstaat plaats voor een participatiesamenleving. Van burgers wordt verwacht dat zij een

nog eigen werkgever een sparringpartner zijn. Het gaat om ethische en morele afwegingen en keuzes vanuit

actievere rol gaan spelen. Wijken en buurten hebben behoefte aan community building of samenlevingsopbouw

jouw visie als opbouwwerker. Afwegingen die je zeker met vakgenoten en collega-opbouwwerkers bespreekt.

en dat is toch net iets meer dan opbouwwerk. Samenlevingsopbouw komt tot stand door de gezamenlijke inzet
van alle betrokken partijen. Daarin heeft het opbouwwerk een eigenstandige functie, maar geen hoofdrol. Zo
wordt dat rond 2009 in beleidskringen gezegd. Maar in wezen verandert er voor de opbouwwerker weinig. Hij is
in principe terughoudend en laat de regie zoveel mogelijk aan de wijkbewoners.
De opbouwwerker activeert bewoners om mee te doen en om samen te werken. Hij ondersteunt hen bij de
realisatie van initiatieven. Hij versterkt de bestaande verbindingen tussen groepen burgers onderling. En hij legt
als dat nodig is de contacten tussen enerzijds de wijkbewoners en anderzijds de instanties en organisaties: de
systeemwereld.11 In dat alles streeft de opbouwwerker er nadrukkelijk naar om de invloed van de wijkbewoners
te vergroten.
11

Boutellier en Boonstra maken een mooi onderscheid tussen samenlevingsopbouw en opbouwwerk in hun studie Van presentatie tot correctie;
een nieuw perspectief op samenlevingsopbouw. Amsterdam, 2009.
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Door zich bescheiden op te stellen, kan de opbouwwerker een sfeer van intimiteit en veiligheid creëren. In een inGemeente Den Haag verwoordt de kanteling duidelijk in het uitvoeringsprogramma welzijn, dat rond die tijd

formeel georganiseerd collectief is bescheidenheid een groot goed. Daardoor kan een open, gemeenschappelijke

verschijnt onder de titel De Haagse Participatiemaatschappij. In onderstaand citaat hebben we de ambtelijke taal

ruimte ontstaan, waarin mensen veilig met elkaar kunnen ‘ronddwalen’ en waarin discussies en activiteiten een

enigszins geparafraseerd:

onvoorziene richting uit kunnen gaan.16 Dit wordt prachtig geïllustreerd door het verhaal van de opbouwwerkster

12

die in een Haagse wijk werkzaam is.
‘Van beroepskrachten verwachten wij, dat zij een terughoudende rol spelen. Ruimte voor bewoners en vrijwilligersorganisaties betekent een zichtbare verschuiving van een professionele naar een vrijwillige inzet. De

‘Als opbouwwerker was ik vooral bezig met het organiseren van vrouwen op en rond het plein. Ik kende daar in

ondersteuning door professionals zal verschuiven van aanbodgericht naar vraaggericht werken. De professional

het begin nog niemand. Om vrouwen te ontmoeten, zorgde ik dat ik veel buiten was. Want die zag je niet in het

faciliteert, ondersteunt en verbindt vrijwilligers. Hij activeert mensen en versterkt hun eigen kracht, zodat zij

buurthuis. Op een mooie dag zaten er wat vrouwen bij elkaar op een bankje. Ik sprak een van hen aan. Zij zei: “Dit

groeien in zelfredzaamheid, zelfstandigheid en participatie. Kortom, wat Hagenaars zelf aan activiteiten kunnen

is de eerste keer dat ik met andere vrouwen naar buiten kan.” Ik vroeg hen of zij voorlichting wilden hebben. Zij

organiseren, hoeft het welzijnswerk niet te doen.’

bleken geïnteresseerd te zijn in gezondheidsvoorlichting voor volwassen vrouwen. Ze wilden dus duidelijk iets voor
zichzelf. En vooral in hun eigen taal. Zij hebben zelf een Turkse vrouwengroep en een Marokkaanse vrouwengroep

In Den Haag treedt in 2010 een nieuw college van burgemeester en wethouders aan. Dit zorgt ervoor dat het

gevormd. Ik zorgde voor de gezondheidsvoorlichters, voor een locatie en een drankje.

welzijnswerk in de stad ingrijpend verandert. Bewoners mogen zelf meer gaan doen op het gebied van welzijn.

Na anderhalf jaar was de sfeer dermate veilig en intiem voor hen geworden, dat iedere vrouw haar eigen verhaal

Het initiatief wordt weggenomen bij de professionele welzijnsorganisaties. Deze beheren onder meer de buurt-

durfde te vertellen. Toen kwam de vraag naar voorlichting over drugsgebruik. Niet zomaar. Een van de vrouwen

huizen in de stad. Als de gemeente constateert dat 40 procent van het welzijnsbudget wordt besteed aan stenen,

vertrouwde mij toe: “Mijn zoon is verslaafd en wat kan ik daaraan doen?” Ze hadden elkaar en mij leren vertrou-

draagt dat bij aan de sluiting van 21 van de 60 welzijnsaccommodaties in Den Haag.13

wen. Ze voelden zich krachtig en gesteund, doordat ze als vrouwen een eigen organisatie hadden gevormd. Ze
waren er niet meer huiverig voor om dergelijke vragen te stellen en verhalen te delen. Ze hadden ervaren dat ze

Verandert dit ook wat aan het opbouwwerk, door Marta Dozy ‘het beroep van de toekomst’ genoemd?14 Het

niet bang hoefden te zijn voor roddels, zoals mannen in koffiehuizen vaak roddelden over hun vrouwen.

laat zich raden. Nee, de opbouwwerker gaat niet anders aan de slag. De context van zijn werk is ook niet minder

Tien jaar later kwam ik een van deze vrouwen weer tegen. Eerst herkende ik haar helemaal niet. Maar ze vertelde

complex geworden. Integendeel. Tegenwoordig heb je als opbouwwerker juist te maken met een toenemende

mij vol trots, dat haar zoon van de verslaving af was. Dat vond ik een prachtig verhaal. Hier ben ik echt van waar-

diversiteit aan culturen, generaties, etnische achtergronden, leefstijlen en maatschappelijke posities. Maar ook in

de geweest door een sfeer te creëren van intimiteit en veiligheid.’

die toegenomen complexiteit blijf je terughoudend bezig. Ook als het gaat om meervoudige probleemsituaties in

Steggelen, ploeteren en improviseren

achterstandswijken. Op je handen zitten en het juiste momentum weten waarop je moet gaan faciliteren, het is
iedere keer weer een uitdaging!

Wanneer je als opbouwwerker een zelforganisatie onder-
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De overheid en kennisorganisaties laten vanaf 2010 wél een ander geluid horen. Zij gaan uit van de eigen kracht

steunt, kan je van onder af die organisatie helpen opbou-

van de burgers en hun sociale netwerken. Daarmee kiest de overheid heel duidelijk voor een andere opvatting

wen. Voor de terughoudende facilitator die jij wilt zijn, is

van professionaliteit. De opbouwwerker gaat situationeel te werk, zo heet dat dan, waarbij hij een appel doet op

dit geen sine cure. Zelforganisaties hebben geen baas. Zij

actief en participatief burgerschap.

kenmerken zich door burgers die elkaar hebben gevonden

15

rondom een idee, een duurzaam maatschappelijk initia-

Intimiteit en veiligheid creëren

tief, ideaal of belang. Heel breed dus. Het zelforganiserend
vermogen van de initiatiefnemers – steeds weer zoeken

Op welke momenten laat de facilitator dan zijn terughoudendheid voor wat die is? Wanneer komt hij van zijn

naar samenhang en verbinding – vormt de basis voor

bankje in het park af om actie te ondernemen? En wat zijn dan die acties? Om daarvan een beeld te schetsen,

zelforganisaties. Burgers nemen grotendeels de verantwoordelijkheid voor het proces en voor de resultaten.

gebruiken we de verhalen die opbouwwerkers ons hebben gestuurd.

In een zelforganisatie beoefen je per definitie een democratische praktijk. Je werkt samen, overlegt samen en
neemt samen besluiten. Maar de bewoners die deel uitmaken van de zelforganisatie weten niet vanuit zichzelf

12

13
14
15

De oorspronkelijke tekst lees je in: De Haagse Participatiemaatschappij, uitvoeringsprogramma welzijn 2011-2014, een uitgave van Gemeente
Den Haag, p. 44.
Gemeente Den Haag, Buurthuis van de toekomst: van idee naar resultaten in de stad, Den Haag, 2014, p. 4.
Marta Dozy, Het is altijd het beroep van de toekomst geweest; beroepsontwikkeling van het opbouwwerk. Zutphen, 2008.
Gerard Donkers, Zelfregie terug in het werk, Uitgeverij SWP, Amsterdam, 2015, p. 16, 17 en 18.

hun plaats in die doe-democratie, waarin initiatieven zich vaak richten op andere mensen. Hoe goed bedoeld
16

Ontleend aan de Amerikaanse socioloog Richard Sennet, geciteerd in Maurice Specht en Joke van der Zwaard, De uitvinding van de Leeszaal.
Rotterdam, 2015.
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‘Het jasje ging uit’

ook, de deelnemers moeten wel samen door één deur kunnen. Daarvoor is sociaal burgerschap nodig.17 Iedere
zelforganisatie is een oefenplek om kleine deugden te ontwikkelen. Denk aan empathie, (sociaal) vertrouwen en
sociale reflectie. Bewoners moeten bereid zijn om naar zichzelf te kijken. Om het eigen oordeel aan te passen. Dat

Als opbouwwerker ondersteun je de

is werken aan verandering van onderop.

mensen in een zelforganisatie ook als
het gaat om het politieke spel. Vroeg

In jouw ondersteuning van de zelforganisatie faciliteer je daarom een fascinerend proces van steggelen, ploeteren en improviseren, om zo doende uiteenlopende idealen en belangen met elkaar in lijn te brengen.

18

Het

of laat krijgen zij te maken met een

mag duidelijk zijn dat dit niet altijd spontaan gebeurt. Dat de opbouwwerker de bewoners al doende sociaal

overheid die zomaar kan tornen aan hun belangen. Als dat gebeurt, laat je zo lang als dit nodig is je terughou-

burgerschap leert. Door te werken aan gemeenschappelijke doelen en een constructief partnerschap binnen

dendheid varen. Onderstaand verhaal laat dit mooi zien. Het speelt zich af in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Een

de zelforganisatie, probeert de faciliterende opbouwwerker een normatieve strategie van gedeelde waarden te

tijd waarin de participatiesamenleving nog achter de horizon verscholen ligt. Waarin een gemeentebestuur de

realiseren.

opbouwwerker nog niet dwingt terughoudend te zijn, wat hij altijd al geweest is. Niettemin zou onderstaande

19

Een mooi voorbeeld daarvan is de zelforganisatie waarover we ook in het vorige hoofdstuk hebben verteld. Het

gebeurtenis – de dreigende sloop van woningen – ook in onze tijd de opbouwwerker direct tot actie aanzetten.

initiatief ervoor lag helemaal bij de wijkbewoners. Zij wilden iets voor anderen doen in de wijk. Dat idee werd
breed gedragen, hier en daar wel geladen met frustraties uit het verleden. De voorzitter kijkt terug:

‘Ik ondersteunde destijds een bewonersorganisatie in de Haagse Schilderswijk. Nou ja, bewonersorganisatie, het
was vooral een gezellige groep die vooral leuke activiteiten organiseerde. Op een gegeven moment hoorden we

‘Toen we voor het eerst bij elkaar kwamen, zaten er

dat de gemeente van plan was alle woningen in een straat te slopen om zo nieuwbouw mogelijk te maken. Daar

24 wijkbewoners met verschillende achtergronden:

wilden de bewonersgroep tegen in het geweer komen. Maar de groep had nog geen bestuur. Heel bewust vroeg

mannen, vrouwen, jongeren, volwassenen, echte

ik de melkboer en de drogist zitting te nemen in het bestuur van de nog te vormen bewonersorganisatie. Bij de

senioren. We hadden al eerder zelf een buurthuis

melkboer kon je op de pof kopen en hij controleerde ook de meterkasten. De drogist was erg op de penning. Ik

beheerd, maar dat werd gesloten door de gemeente.

vroeg juist deze twee mensen, omdat zij de hele wijk kenden en een natuurlijk talent hadden om draagvlak te

Velen waren daar nog boos over. De initiatiefnemers

realiseren. Zij hadden een overwicht op andere wijkbewoners.

van toen wilden niet meer meedoen. Maar wij wilden

Deze twee bewoners vroeg ik mee naar een overlegvergadering van de gemeente, waar voorstellen zouden wor-

dat het buurthuis opnieuw openging. Dat wij daar

den gedaan over de toekomst van de wijk. Ik ondersteunde hen bij de voorbereidingen. De vergadering leverde

zelfstandig een programma voor en met de buurt

geen beslissing op. Een volgende ook niet. Daarom nodigde de wethouder de bewoners uit om in kleiner verband

konden organiseren.’

met elkaar van gedachten te wisselen.
Daar zaten dan de melkboer en de drogist. Ze hadden zich goed voorbereid. Met een mandaat van de andere
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‘We zijn een zelforganisatie. Dat betekent, dat bewoners zich eigenaar kunnen voelen. Dat zij hun eigen passie

bewoners gingen zij het gesprek aan met de wethouder. Ik zat erbij om te ondersteunen waar dat nodig was. Het

erin kunnen leggen door het zelf te doen voor de wijk. We bedruipen onszelf. Als voorzitter ben ik pas tevreden als

werd een verhitte discussie. De wethouder deed zijn jasje uit en daarna zijn trui. Hij was zelf in de wijk geboren

ons buurthuis een sterke functie heeft in de wijk. Iets wat we met z’n allen hebben bereikt.’

en opgegroeid. Hij kende de bewoners. Uiteindelijk zei hij tegen de melkboer en de drogist: “Jullie hebben me
overtuigd.” Het spel was gespeeld en de wethouder nam het voorstel mee naar zijn ambtenaren. De woningen in

En de opbouwwerker dan? Hij komt in het hele verhaal van de voorzitter niet voor. Toch heeft hij op alle fronten

de straat zouden niet worden gesloopt maar gerenoveerd!

deze zelforganisatie gefaciliteerd. Hij legde contacten en bracht mensen samen. Hij bouwde mee aan de orga-

Toen de bewonersorganisatie zelf de belangen van de wijkbewoners kon behartigen, ging ik weg. Ik liet een zelf-

nisatiestructuur. Hij deed dat alles met de terughoudendheid die de overheid van hem als facilitator verwacht.

standig draaiende groep achter die als het nodig was zelf overlegde met de gemeente.’

Tegelijkertijd hebben we in het tweede hoofdstuk gezien dat functionarissen uit de systeemwereld – overheid en
organisaties – het de opbouwwerker óók kwalijk kunnen nemen wanneer hij naar hun idee te terughoudend is,
te snel loslaat, te zeer de regie van de zelforganisatie honoreert. Facilitator zijn van een zelforganisatie: het is heel

Initiatieven in vele soorten

inspirerend, maar je maakt het niet gauw iedereen naar de zin.
In je rol als stimulator kom je vaak van je bankje af. Maar het initiatief ligt steeds bij de ander. Bij de allochtone
vrouwen die graag voorlichting willen. Bij moeders in de wijk die een kinderactiviteit van de grond willen krijgen.
17
18
19

E. Tonkens, De decentralisaties in het sociaal domein; wie houdt er niet van kakelbont? (essays). Uitgave De Bink.
J. Uitermark, Verlangen naar Wikitopia. Oratie uitgesproken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, 2014.
G. Donkers, Zelfregie terug in het werk. Uitgeverij SWP. Amsterdam, 2015.
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Bij bewoners die de sloop van woningen willen voorkomen. De aard van een burgerinitiatief kan zeer verschillend

‘Niets doen en verwachten dat mensen

zijn. Dat maakt het faciliterende werk van jou als opbouwwerker zo afwisselend. Neem nou onderstaand verhaal,

met schitterende, creatieve oplossingen

waarin twee vrouwen in een wijk de hoofdrol spelen. Zij hebben de opleiding tot sportcoach succesvol afgerond.

voor leefbaarheidsvraagstukken komen,

Daarna hebben zij zich bij de Fietsacademie (destijds een initiatief van de Fietsersbond) verder ontwikkeld tot

is misschien wat erg optimistisch. Maar

fietsdocentes. Op dat moment komt de opbouwwerkster in beeld.

de omstandigheden kunnen wel zo gemaakt worden, dat de kans op spontaan

‘Ik kende beide vrouwen uit de wijk. Toen ik hoorde dat zij fietsdocent waren geworden en een eigen bedrijfje

gedrag optimaal is.’20

wilden oprichten, heb ik hen daarin gefaciliteerd. Ze wilden fietslessen gaan aanbieden aan vrouwen die nog
nooit hadden leren fietsen. Dan zit je helemaal op mijn terrein. Want fietsen lijkt voor ons heel vanzelfsprekend,

Als opbouwwerker ben jij de persoon die de kunstmatige spontaniteit kan initiëren. Bijvoorbeeld wanneer je een

maar voor veel vrouwen heeft fietsen te maken met emancipatie. Fietsen is niet alleen goed voor de gezondheid,

signaal krijgt dat de komst van een buurthuis toch wel erg goed zou zijn voor de wijk. Dan kan je goede voor-

het bevordert ook je zelfstandigheid en kan je sociale contacten bevorderen. Al fietsend bepaal je je eigen route.

beelden uit andere wijken aanreiken. En je hebt misschien nog wel ergens een draaiboek in de kast liggen … ‘Dat

Je bent veel mobieler en kunt ervoor kiezen om mee te doen in de samenleving. Daarom heb ik het initiatief van

mogen jullie best gebruiken, hoor!’ Gaat het vonkje branden, dan blaas jij het aan tot een groot vuur. Kortom, jij

beide vrouwelijke sportcoaches van harte ondersteund.

biedt als opbouwwerker in een situatie van ontbrekende initiatieven de context voor spontaniteit en voor verras-

Het bedrijfje werd een groot succes. Zo groot was de animo van vrouwen, dat beide initiatiefneemsters veel te

singen.

weinig fietsen hadden. Ook hadden zij nergens een veilige plek om te oefenen. Samen met hen heb ik een subsidie
aangevraagd bij de gemeente. De gemeente kwam na veel vijven en zessen over de brug door een fietsenstalling

Onderstaand verhaal laat heel mooi zien hoe de opbouwwerker burgers kan verleiden om actiever te worden in

te sponsoren en een kunstgrasveld ter beschikking te stellen. Daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Iedere

de wijk.

week geven beide vrouwen fietslessen. Er wordt veel gelachen. De cursisten kunnen voor en tijdens de les vrijuit
praten over vrouwenonderwerpen en het wel en wee in de wijk. Ik heb als opbouwwerkster met heel veel plezier

‘In de wijk waar ik werk, werden een paar jaar geleden veel oude woningen afgebroken. Daarvoor in de plaats

dit project ondersteund.’

kwamen nieuwe koopwoningen. Daarin wonen veel Hindoestaanse gezinnen. In de sociale huurwoningen wonen
veel Marokkaanse en Nederlandse mensen.
In eerste instantie wilden deze groepen niets met elkaar te maken hebben. De mensen in de koopwoningen
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In bovenstaand verhaal wordt de betreffende opbouwwerkster getriggerd door

hadden meestal een goede baan en hun kinderen gingen naar scholen en vrijetijdsactiviteiten buiten de wijk. De

de visie die beide fietsdocentes hebben. Vrouwen zelfstandiger maken. Zij sti-

andere groep bewoners waren vaak heel luidruchtig aanwezig in de wijk en hun kinderen speelden op straat en

muleert hen en ondersteunt hen in hun contact met de gemeentelijke overheid.

op het stenen pleintje in de wijk. Er werd regelmatig straatmeubilair vernield. Er waren ruzies en men had vele

De facilitering gaat in sommige gevallen nog verder. Het komt regelmatig voor

vooroordelen over elkaar.

dat de opbouwwerker initiatiefnemers faciliteert in ondernemende zin. Dat hij

Al verschillende keren had ik geprobeerd om de bewonersgroepen te organiseren en te laten samenwerken. Dat

bijvoorbeeld een verdienmodel ontwikkelt voor een aantal mensen die een maat-

lukte maar niet. De Hindoestaanse vereniging van eigenaren loste de eigen problemen op. Zij hadden goede

schappelijk relevant bedrijf willen opstarten. Maar wel altijd vraaggericht.

contacten bij de gemeente. Een van de bewoners werkte zelf bij de gemeente. Zij waren voornamelijk bezig om de
waarde van hun koopwoningen veilig te stellen. En dat betekende investeren in de woningen en de omgeving.
De andere bewoners waren soms wel en soms niet georganiseerd. De Marokkaanse vereniging hield een spreek-

En als er geen initiatieven zijn …?

uur voor individuele hulpvragen, organiseerden activiteiten voor kinderen en organiseerden een ontmoetingsplek
voor volwassen mannen. En de Nederlandse bewoners hadden zich soms aangesloten bij het Bewonersplatform.

En wat als je opbouwwerker bent in een wijk waar burgerinitiatieven zeldzaam zijn? Blijf je dan rustig op je bank-

Veel bewoners leefden hun eigen leven en bemoeiden zich niet met anderen.

je zitten? Het ideaalbeeld is natuurlijk dat burgers spontaan komen met een initiatief. Als dat niet gebeurt, kan

Toen kwam de gemeente met het voorstel om de wijk te vergroenen. Stenen pleinen en straten zouden vervangen

de overheid met een initiatief komen en jou belasten met de uitvoering ervan. Dit is evenwel strijdig met de idee

worden door groen en bomen. Ik zag hierin mogelijkheden om groepen bewoners samen te laten werken. Ik ken-

van de participatiemaatschappij waarin burgers zelf actief worden in de wijk. In de literatuur komt daarnaast

de een paar bewoners die ook vaak meewerkten bij buurtfeesten. We hebben toen samen een strategie bedacht.

een tweede alternatief naar voren. De onderzoekers Joop de Boer en Jeroen Beekmans noemen dat kunstmatige

Eerst benaderden we de bewoners per voordeur. Huis aan huis werd informatie verspreid over de mogelijkheden

spontaniteit.

20

De Boer en Beekmans gaan verder in op kunstmatige spontaniteit in het boek Betrokken bewoners en betrouwbare overheid van M. Specht
en J van der Zwaard, Rotterdam, 2013.
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om van het plein een groen plein te maken. Daarna is per portiek gevraagd welk symbool of voorwerp mensen
in gedachten hadden bij het beeld van een groen plein. De voorstellen liepen uiteen van een groentetuin, een
mountainbikeparcours, een prieeltje en zitbankjes voor de ouderen tot een dierenweide met geitjes en kippen of
een fitnessparcours op een grasveld.
Kortom de voorstellen liepen erg uiteen. We hebben toen samengewerkt met een beeldend kunstenaar. Die hielp

Faciliteren in conflicten

de bewoners per portiek om van ieder voorstel een kunstwerk te maken. Deze werden tentoongesteld op het plein
en in de portieken. Op een zeepkist mochten de bewoners hun voorstellen aanprijzen. Het was een bijeenkomst

De onderzoekers Maurice Specht en Joke van der Zwaard noemen nog een andere rol van de opbouwwerker. Hij

waar veel gelachen werd. Daarna heeft de ontwerper van de gemeente een ontwerp gemaakt van alle voorstel-

intermedieert in het proces van conflictbeheersing.

len. Een aantal voorstellen vielen af. De realisatie was te duur of te onveilig. Van het ontwerp is een maquette
gemaakt.
Een aantal jongeren was heel goed met het maken van filmpjes. Zij zorgden ervoor dat bewoners een digitale
wandeling konden maken door de maquette. Deze wandelingen werden getoond op een groot scherm op het
plein. Dit was de start van de laatste bijeenkomst waar alle bewonersgroepen voor uitgenodigd werden. Aan hen
werd toen gevraagd om vanuit hun eigen etnisch-culturele achtergrond of vanuit een ander gemeenschappelijk
belang een keuze te maken voor een definitief ontwerp. Uiteindelijk hebben alle groepen vanuit hun eigen leefstijl
en belangen een keuze gemaakt. Daar is het definitieve ontwerp voor het nieuwe park uit voortgekomen.
Het nieuwe park is geopend met een prachtig muziekevenement. Op de flats die rond het nieuwe park lagen,
waren muzikanten opgesteld die met blaasinstrumenten uit verschillende culturen een muziekstuk lieten horen.
Deze muzikanten kwamen naar beneden en op de hoeken van de straten waren verschillende volksdansgroepen
opgesteld. Samen met de muzikanten dansten de kinderen een voorstelling die eindigde bij de ingang van het
park.
De burgemeester mocht het park openen. Daarna was er een grote picknick met hapjes uit alle windstreken. Het
was een prachtig festijn. Het park wordt intensief gebruikt. Er is een groente- en bloementuin. Bewoners hebben
een eigen stukje tuin. Men kan heerlijk rustig zitten in een prieeltje.
Kleine kinderen kunnen er geweldig spelen. De jongeren die wilden
mountainbiken of voetballen, kunnen naar een ander groot plein in
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de buurt.

‘De professional strijkt kleine conflicten en irritaties glad. Hij houdt het gesprek daarover licht en concreet. Hij

Nog steeds hebben bewoners verschillende leefstijlen. Maar ze wer-

neemt emotionele afstand, blijft vriendelijk en gul. Hij erkent en waardeert ieders bijdrage […]. De alledaagse

ken nu samen als het nodig is. En het is prettig dat de Hindoestaanse

diplomatie is gebaseerd op empathie en interesse in de ander.’ 21

bewoners ook contacten hebben in de politiek en de gemeenteraad.
Ik heb als opbouwwerker de ontmoetingen georganiseerd, de acties

In het volgende hoofdstuk gaan we uitgebreid in op de rol van de opbouwwerker tijdens conflicten. Dat die er

en de overlegsessies met de gemeente deels voorbereid. Verder heb ik

komen, is zeker. Conflicten horen bij het opbouwwerk. En als jij als opbouwwerker daar goed mee om kunt gaat,

vooral dingen gefaciliteerd. Heb ik het pad geëffend voor de samen-

kan wrijving heel veel mooie glans geven.22

werking tussen verschillende kleurrijke individuen en groepen. Door
samen iets te doen worden vooroordelen weggenomen. Verschillen
blijven bestaan. Maar gemeenschappelijke belangen verbroederen.’

21 Ontleend aan de Amerikaanse socioloog Richard Sennet, geciteerd in Maurice Specht en Joke van der Zwaard, De uitvinding van de Leeszaal.
Rotterdam, 2015.
22 Door Arienne van Staveren, lector Leren en Innoveren bij Radiant en directeur van Sensework. zo geformuleerd in Gerard Donkers, Veranderen
in meervoud; een driedimensionale kijk op sociale veranderkunde. Amsterdam, 2012.
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Van intolerantie naar empathie
Een gewaarschuwd man telt voor twee, zeggen we. Als je weet dat je conflicten kunt verwachten, moet je je daar
alvast op voorbereiden. Klinkt logisch. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Want het ene conflict is het
andere niet. Om maar wat voorbeelden te geven: Jans uit de Rozenstraat maakt van haar hart geen moordkuil. Zij

5. Bruggenbouwer tussen verschillende werelden

zegt altijd direct waar het op staat, ook al heeft zij de burgemeester voor zich staan. Ali van het Achterpad zegt
lange tijd niets als iets hem irriteert. Totdat hij ontploft. Berg je dan maar. En Glen van de Canisiusdreef lijkt wel
met iedereen ruzie te zoeken. Drie soorten mensen. Als opbouwwerker heb je met alle drie te maken.

‘Als opbouwwerker ondersteunde ik de bewonersorganisatie van de wijk. Dat waren vooral senioren. Grijs en oud.

Niet de voorbereiding is daarom essentieel, maar jouw houding én je vermogen om een groepsdynamisch proces

Op een bepaald moment gebeurde er iets bijzonders. Bij die redelijk bedaagde mensen kwam een groep jongeren

te analyseren. Dat dit tot geweldige resultaten kan leiden, laten we hieronder zien door opnieuw naar het overleg

langs. Zij wilden ‘een eigen plekkie’ in de wijk. Een hangplek. Ze wilden daarvoor samenwerken met de mensen

te gaan over de hangplek bij de seniorenwoningen.

van de bewonersorganisatie. Die konden dat wel waarderen. En dat de jongeren een hangplek mochten hebben,
dat zagen zij ook wel. Maar waar en hoe? Ik heb toen samen met beide partijen een inventarisatie gemaakt

‘De senioren in de zaal zijn echt woedend. Natuurlijk begrijp ik hun reactie en dat vertel ik ze ook. Ik doe tegelijk

van mogelijk geschikte locaties in de wijk. De hangplek moest komen in de buurt van een seniorenflat. Mits de

een beroep op hun meedenken. “Er is nog helemaal geen vastomlijnd plan. We willen juist eerst met jullie in

bewoners akkoord gingen. Op verzoek van de bewonersorganisatie en de jongeren heb ik de plannen gepresen-

gesprek gaan. Stel je daarbij eens voor, dat jullie jongeren zijn die overal worden weggestuurd.”

teerd. Ik wilde wel dat de jongeren en de bewonersorganisatie ook op het podium zouden staan. Het agendapunt

Het levert boegeroep op. Ik laat me er niet door afleiden en blijf proberen contact te leggen met de senioren. “Ik

‘Hangplek voor jongeren’ zorgde die avond voor veel publiek. De jongeren werden steeds zenuwachtiger, toen zij

ben net als jullie ook jong geweest. Toen wilde ik buiten zijn. Lekker een beetje kletsen met andere jongeren. Hoe

merkten dat een groot deel van het publiek op oorlogspad was. Ik hield de presentatie. Als blikken konden doden,

deden jullie dat vroeger dan?” Nu zie ik dat één oudere man een glimlach op zijn gezicht krijgt. Die denkt vast aan

was ik ter plekke in elkaar gezakt. ‘Hoe haal je het in je hersens: een hangplek voor onze deur! Wij wonen hier

het kattenkwaad dat hij vroeger heeft uitgevoerd. Andere oude mannen zie ik ook milder worden. Met pretoogjes

voor onze rust …!’ Inmiddels is de hangplek er al jaren. De jongeren organiseren ieder jaar een buurtbarbecue voor

zegt een bewoner: “Ik scheurde vroeger rond op mijn Puchje.”

de senioren.’
De vrouwen zijn minder meegaand.
Conflicten. Soms poppen ze onverwacht op. Vaker zie je als opbouwwerker de bui al aankomen. Die kan dan veel
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donder en bliksem geven en in een enkel geval drijft hij gewoon over. Je krijgt soms meer dan je lief is te maken

“We krijgen enorm veel overlast van scooters. Lawaai tot diep in de nacht. Dat willen we niet. We hebben toch

met conflicten. Over je eigen optreden of niet-optreden. Ze kunnen ook ontstaan door conflicterende belangen in

samen afgesproken dat we hier géén hangplek willen.” Maar er komt een andere dynamiek in de zaal. Een aantal

de wijk. Als je in je werk graag conflicten vermijdt, heb je waarschijnlijk geen leven. Als je de neiging hebt om op

mannen zeggen dat het rechtvaardig is als óók de jongeren een eigen plek in de wijk krijgen.

het vinkentouw te springen, zal je snel worden uitgespuugd door een deel van de wijk. Wil je heel graag de me-

De weerstand wordt minder. De discussie gaat er niet meer over óf de hangplek er mag komen, maar onder welke

diator zijn, dan ga je te veel in de uitvoerende rol zitten, terwijl je de regie bij de wijkbewoners moet laten liggen.

voorwaarden. Daarover wil een groepje oudere mannen wel met de gemeente in gesprek gaan, samen met een

Hoe ga je dan wel om met conflicten? Hoe kan juist jij ervoor zorgen dat wrijving een prachtige glans oplevert?

vertegenwoordiging van de jongeren. Ze willen ook alvast wel aan een plan gaan werken.

Hoe word je een bruggenbouwer? Ik grijp nog even terug naar het slot van het vorige hoofdstuk, waar Maurice

Ik kijk om naar de jongeren bij mij op het podium. De verbazing druipt van hun gezichten. Ze glunderen: het is

Specht en Joke van der Zwaard de opbouwwerker als volgt typeren:

gelukt. Natuurlijk willen ze iets terugdoen voor de buurt. Ze willen ieder jaar een buurtbarbecue organiseren voor
jong en oud. De hangplek is er nog steeds. De jaarlijkse buurtbarbecue ook.’

‘De professional strijkt kleine conflicten en irritaties glad. Hij houdt het gesprek daarover licht en concreet. Hij
neemt emotionele afstand, blijft vriendelijk en gul. Hij erkent en waardeert ieders bijdrage […]. De alledaagse

Deze opbouwwerkster kan heel goed de dynamiek in de zaal analyseren. Zij schrikt niet terug van de woede,

diplomatie is gebaseerd op empathie en interesse in de ander.’ 23

maar erkent de belangen van de senioren. Zij laat zien dat ze hen waardeert. Daarom kan zij ook vriendelijk blijven en met interesse vragen naar hun ervaringen als tieners. Juist door er te zíjn en niemand te forceren tot actie

In dit hoofdstuk belichten we de opbouwwerker als de professional die goed met conflicten om weet te gaan en

ontstaat er actie. Ouderen komen met het voorstel om naar de gemeente te gaan. Om alvast samen aan een plan

die verschillende werelden kan verbinden.

te gaan werken. De tegenstrijdige belangen blijven. Maar de empathie die de opbouwwerkster laat zien, slaat als

23

Ontleend aan de Amerikaanse socioloog Richard Sennet, geciteerd in Maurice Specht en Joke van der Zwaard, De uitvinding van de Leeszaal.
Rotterdam, 2015.
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het ware over op de ouderen én de jongeren. Er wordt een brug gelegd tussen twee groepen mensen die aan het

heb je ook te maken met hiërarchische verhoudingen. Je bent geen eigen baas. In het volgende voorbeeld ont-

begin van de bijeenkomst lijnrecht tegenover elkaar stonden. Tussen twee aparte werelden. Het resultaat: een

staat een conflict tussen de opbouwwerker en zijn werkgever.

hangplek én een jaarlijkse barbecue.
‘Ik kreeg te maken met bewoners van een seniorenflat. Ze hadden een erg hoge jaarafrekening ontvangen van de

Steggelen in een buurthuis

energiemaatschappij. Daar waren ze zacht gezegd nogal ontstemd over. Ik heb hun klachten geïnventariseerd en
hen geadviseerd om allereerst een bewonerscommissie op te richten en om vervolgens het gesprek aan te gaan

Neem een willekeurige wijk. Je zult daarin vrijwel altijd verschillen zien. Huurhuizen aan de ene kant van de

met de woningbouwvereniging. Die stond tot dan toe op het standpunt dat er niets aan de hand was met de

straat. Koophuizen aan de andere kant. Die verdeling zorgt voor een goede mix in de populatie. Maar verschei-

cv-ketels. Dat de hoge jaarrekening te wijten was aan het stookgedrag van de bewoners.

denheid zorgt nog niet voor inclusie. En als bewoners niemand uit willen sluiten, kan juist daarin een bron van

De bewonerscommissie kwam er. Het eerste gesprek met de woningbouwvereniging heb ik samen met de senio-

conflicten schuilen. Want hoe regel je dan samen die inclusie?

ren voorbereid. De voorzitter nodigde daarvoor ook de SP en de PvdA uit. Die politieke fracties stelden later vragen

Deze vraag wordt nijpender wanneer je als opbouwwerker te maken krijgt met de diversiteit in een zelforga-

in de raad over de hoge energierekening.

nisatie of buurthuis. Justus Uitermark, universitair hoofddocent sociologie aan de Universiteit van Amsterdam

Ik kan niet anders zeggen dan dat de rol van de bewonersorganisatie zeer positief is geweest. Het bestuur on-

typeert zo’n zelforganisatie als ‘een fascinerend proces van steggelen, ploeteren en improviseren’.24 Een proces

dersteunde de bewoners deskundig. Ik heb me toen wat teruggetrokken en van een afstand de ontwikkelingen

waarin conflicten zo kunnen oplaaien. Een buurthuis dat streeft naar inclusie komt echt verder, maar niet zonder

gevolgd.

slag of stoot. Bewoners zullen al doende vorderingen maken door te leren en te reflecteren.

De acties van de bewoners hebben ertoe geleid dat een onafhankelijk bureau een onderzoek heeft gedaan. Daarvan zijn de resultaten nog niet bekend. Ik heb wel gehoord dat er technische maatregelen worden uitgevoerd in

Waarom wordt er zo geploeterd in een zelforganisatie? Vanwaar dat steggelen in een buurthuis? Veel onderzoe-

de woningen. Of die zullen leiden tot een geringer energieverbruik is natuurlijk de vraag.

kers wijzen in dit verband op de kenmerken van een zelforganisatie. Er ontbreekt vaak een duidelijke structuur.

In eerste instantie werd mijn rol niet gewaardeerd door de manager van de welzijnsorganisatie waar ik werk. Hij

Formele leiding is er niet. Einddoelen zijn niet of nauwelijks geformuleerd. De mensen die een vinger in de pap

had goede contacten met de woningbouwvereniging en wilde dat graag zo houden. Dus stelde hij mij voor mij in

willen hebben, hebben verschillende achtergronden en opleidingsniveaus. Dat moet wel vroeg of laat tot wrij-

deze zaak wat meer op de vlakte te houden. Ik heb hem laten weten dat ik als opbouwwerker de zelfregie van de

ving leiden.

bewoners stimuleer. Maar ook dat het tot mijn taken behoort om bij de start van zo’n zelfregieproces de zwakkeren in de samenleving te ondersteunen. Dat is precies wat ik heb gedaan.’

Jij bent dan als opbouwwerker de professional die situaties creëert waarin mensen bereid zijn om te reflecteren op het eigen gedrag en dat van een ander. Opnieuw: dat klinkt makkelijker dan het is. Regelmatig word je
namelijk geconfronteerd met meervoudige probleemsituaties in achterstandswijken. Wat als er dan zomaar een
conflict kan oplaaien? Dan blijf je tussen de partijen staan. Vriendelijk en gul. Met oog voor iedereen. Een van de
opbouwwerkers vertolkt deze positie heel mooi:
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‘Opbouwwerkers zijn eigenwijze mensen. Ze gaan met iedereen het gesprek aan. Want ook de man die racistische opmerkingen maakt, heeft een verhaal en kan eenzaam zijn. Het is de kunst voor mij als opbouwwerker om
iemand niet alleen op te merken maar écht te zien. Zodat die persoon zich gekend voelt en met mij en de ander
het gesprek aan wil gaan. Het blijft lastig om het goede moment te kiezen waarop iemand kan praten over zijn
ideeën en vooroordelen.’

De burger voorop
We hebben het al eerder gehad over het dualisme dat in het werk van de opbouwwerker steeds weer opduikt.
Ook als we het hebben over omgaan met conflicten en bruggen bouwen. Want behalve met de wijkbewoners
24

J. Uitermark, Verlangen naar Wikitopia. Oratie uitgesproken aan de Erasmus Universiteit. Rotterdam, 2014.
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De opbouwwerker stelt de belangen van de burgers voorop. Om met twee onderzoekers te spreken: door zo het

De wethouder drukte zijn plan door. Tijdens de opening kon hij alleen niet naar binnen, omdat de vrouwen de

conflict met zijn opdrachtgever te riskeren, zorgt hij ervoor dat de wijkbewoners een stem krijgen. Dat het on-

ingang blokkeerden. Zij waren erg boos en teleurgesteld dat in hun buurt nu een gebruikersruimte kwam voor

zichtbare zichtbaar gemaakt wordt.25 Dat er weerstand geboden wordt aan onverschilligheid en macht.26 Maar

verslaafden uit een ander deel van de wijk. Dat zou in een rijke buurt nooit gebeuren …

ook in dit nobele streven moet hij terughoudendheid betrachten. Hij mag niet op de stoel van de bewoners gaan

Achteraf heeft de gemeente mij toen aansprakelijk gesteld voor de ontstane situatie. Ik had bij de wijkbewoners

zitten. Door namens hen te spreken, vermindert hij ongelijkheid in de samenleving. De opbouwwerker is een

voor draagvlak moeten zorgen! Op dat moment had ik steun of collegiaal overleg verwacht van mijn organisatie.

democratisch professional. Hij werkt altijd bottom-up. Dat hem dat niet altijd in dank wordt afgenomen, blijkt

Maar ik kreeg een reprimande van mijn manager.’

uit het onderstaande verhaal, waarin een conflict ontstaat tussen burgers en overheid.
Is dit nu een voorbeeld van een mislukte missie? De opbouwwerkster wilde graag bruggen bouwen tussen de
‘Als opbouwwerkster was ik nauw betrokken bij het

wijkbewoners en de wethouder. Zij werkte bottom-up, stelde de burgers voorop, maar moest het afleggen tegen

organiseren van vrouwengroepen in een bepaalde

de campagne die de overheid organiseerde. En toch was dit geen mislukte missie. De opbouwwerker slaagde erin

buurt. Ik zorgde voor een locatie en voor middelen

om verschillende groepen bij elkaar te brengen, om hen hun gezamenlijk belang te laten communiceren richting

op voorwaarde dat steeds minimaal vijf vrouwen

de overheid in de vorm van een demonstratie en een inspraaksessie.

deelnamen aan een bijeenkomst. Zo organiseerden
de vrouwen hun eigen organisaties. Op een gegeven

Weven aan de samenleving

moment waren vijf verschillende vrouwen groepen
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actief in het buurtcentrum. Iedere groep had een

Bottom-up werkend mag van jou als opbouwwerker worden verwacht dat jij je ergens aan committeert en soms

eigen achterban.

je nek durft uit te steken. De onderzoekers Maurice Specht en Joke van der Zwaard spreken in dit verband van de

Dat veranderde toen de gemeente met het voorstel

agogische grondvormen van het opbouwwerk. Zij noemen heel expliciet: loslaten en presentie, ensceneren en

kwam om in hun buurt een gebruikersruimte voor

kunstmatige spontaniteit, groepsbelang en algemeen belang, faciliteren, aldoende leren en democratisch profes-

drugsverslaafden te realiseren. Terwijl er in de wijk

sionalisme. Zelfstandig onderzoeker en publicist Marcel Spierts typeert deze grondvormen als ‘de logica van het

verhoudingsgewijs niet meer drugsgebruikers waren

activeren’.27 Want de opbouwwerker ondersteunt niet alleen een bewonersinitiatief, hij activeert en verleidt ook

dan elders. Maar in deze buurt had de gemeente

anderen om mee te doen. En in die verleiding probeert hij bruggen te slaan. Zo kregen de jongeren een hangplek

toevallig nog een pand leegstaan en zocht daar een

in de buurt van een appartementencomplex voor senioren. En in bovenstaand verhaal over de gebruikersruimte

bestemming voor. Dat voorstel heb ik heel neutraal

verbond de opbouwwerker de verschillende vrouwengroepen in hun protest richting overheid toen bleek dat die

aan de vrouwengroepen uitgelegd. De vrouwen hadden in principe niets tegen zo’n gebruikersruimte. Maar de

overheid niet gevoelig was voor de argumenten van de vrouwen.

meesten waren ook moeders. Zij waren bang dat met de gebruikersruimte óók overlast, dealers en drugscriminali-

In hun contacten met de overheid en met organisaties ervaren burgers veel vaker ruis en weerstand. We mogen

teit de wijk binnen zouden komen.

dan al jaren leven in een participatiemaatschappij, maar vaak betekent participeren in die systeemwereld alleen

Dus die vrouwen gingen massaal de straat op. Demonstrerend richting stadhuis. Nu waren er geen verschillen

maar meedoen, liever niet meedenken en al helemaal niet meepraten. De hoogleraar sociologie Evelien Tonkens

meer tussen de vrouwengroepen. Of ze nu in een huur- of een koopwoning woonden, ze hadden opeens een

heeft hier aandacht voor gevraagd. Zij ziet dit als een belemmering van de levendige lokale democratie.28 Vanuit

gemeenschappelijk belang. Samen met een collega heb ik de protesten van de vrouwen ondersteund. Het mocht

jouw agogische grondvormen – denk bijvoorbeeld aan empowerment – moet je als opbouwwerker ook met die

niet baten: op het stadhuis wilde de wethouder hen niet ontvangen. In plaats daarvan huurde hij een communi-

belemmering kunnen dealen. Moet je als een spin in het web burgers en overheid/organisaties zoveel mogelijk

catiebureau in om een informatiecampagne te starten. Om zo draagvlak te creëren voor zijn beleid.

proberen te verbinden. Niet voor niets beschrijven Fenny Gerrits en Paul Vlaar het opbouwwerk als ‘weven aan

De gemeente hield mij bewust buiten de campagne. Het werd voor mij wel heel lastig om de vrouwen nog te

de samenleving’.29 Behoedzaam en voorzichtig zorg jij ervoor dat bewoners mee willen gaan doen, denken en

adviseren, omdat het communicatiebureau heel andere argumenten gebruikte, zonder mij daarvan op de hoogte

praten. Dat zij soms invloed willen uitoefenen op het lokale beleid. Meestal zul je daarvoor geen uitgewerkt plan

te stellen. De wijkbewoners wisten niet meer wie ze konden vertrouwen. Ze bleven boos op de gemeente, maar ze

uit de la kunnen toveren, maar ben je gewoon bezig met ‘de duizend kleine, alledaagse bewegingen die bij elkaar

verloren ook hun vertrouwen in mij. Toen de wethouder uiteindelijk kwam om het voorstel te bespreken, hebben

opgeteld het ambacht vormen’.30

wijkbewoners hem met zachte drang weer naar het stadhuis gestuurd. Ze wilden wel onderhandelen, maar niet
luisteren naar een reclamepraatje.
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J. Uitermark tijdens een lezing over samenlevingsopbouw op de conferentie Samenleving Nieuwe Stijl. Nijmegen, 2012.
H. Kunneman, Het belang van moreel kapitaal in zorg en welzijn, Paul Cremers-lezing. Rijswijk, 2012.
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M. Spierts, De stille krachten van de verzorgingsstaat, Amsterdam, 2014.
E. Tonkens, Het democratisch tekort van de decentralisaties. Essay. Amsterdam, 2016.
F. Gerrits en P. Vlaar, Competentieprofiel opbouwwerker, Utrecht, 2010.
Formulering van de Amerikaanse arbeidssocioloog Richard Sennard in zijn boek The Craftsman, 2008.
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Onderstaand verhaal laat mooi zien hoe een opbouwwerkster bijna intuïtief haar ambacht vormgeeft en die spin

Bouwen aan zelfvertrouwen

in het web kan zijn. Hoe zij verbindend bezig kon zijn en ook bruggen kon slaan tussen burgers en overheid.
Bruggenbouwer zijn tussen bewoners en gemeente is een heel specifieke taak van de opbouwwerker. Dat vraagt
‘Als opbouwwerkster werd ik naar een berucht plein in de stad gestuurd. Rond de feestdagen hing de gemeente

van jou veel tactisch en strategisch inzicht. Je komt in aanraking met meerdere ‘bubbels’. Je brengt groepen

daar camera’s op. Tijdens oud en nieuw werden er altijd flinke vuren gestookt en was er veel spektakel. Steevast

bewoners bij elkaar die in compleet verschillende werelden leven. Je versterkt mensen die iets willen. Dat doe je

stonden er dan vijf ME-busjes klaar om in actie te komen. Je kon er als het ware op wachten.

op een emancipatoire manier: gericht op het bouwen aan zelfvertrouwen, op de eigen verantwoordelijkheid van

Het lukte de politie maar niet om contact te krijgen met de diverse bewonersgroepen op het plein. Daarom werd

de burger. Als er problemen rijzen, moet jij bezig gaan met oplossingen die heel breed gedragen worden door

mij gevraagd om contact met hen te leggen. Om eens te inventariseren wat er speelde. Wat de bewoners zelf

de mensen. Je moet als opbouwwerker dus kunnen inspireren. Op dat facet gaan we in het volgende hoofdstuk

graag wilden.

dieper in.

Ga er maar aan staan als je zo’n vraag krijgt. De mensen waren heel argwanend naar instanties en naar nieuwelingen. Dat was op zich niet zo gek. Een aantal van hen had ook wel wat uitgevreten. Dus de contacten die zij
hadden met instanties waren meestal niet positief.
Mijn geluk is geweest dat ik al een echtpaar kende. Zij waren ook actief in de andere wijk waar ik werkte. Met
hen had ik een goed contact en er was wederzijds vertrouwen. Ik ben daar op bezoek gegaan en gevraagd: “Wat
willen jullie?”
Toen ik daar op bezoek was, hoorden we buiten plotseling allemaal fluitjes. En opeens renden bewoners naar
binnen. Wat bleek, de politie pakte iedereen op die openstaande boetes of andere schulden hadden. Maar de
bewoners waren voorbereid: ze waarschuwden elkaar door keihard op de fluitjes te blazen. Iedereen ging dan
gauw naar een verzamelplek bij iemand thuis. Daar werd een stil feestje gevierd. Ze keken dan toe hoe de politie
niemand thuis aantrof en onverrichterzake weer wegging.
Toen andere wijkbewoners bij het echtpaar binnenkwamen, werd ook mij gevraagd wie ik was en wat ik daar
deed. Het echtpaar nam het voor me op. “Zij is een kakkerlak, maar wel een heel leuke.” In de ogen van Hagenezen zijn Rotterdammers kakkerlakken. Ik probeerde stoer te doen en zei : “Ja, kakkerlakken vergaan, maar jullie
zijn niet van mij af. Ik blijf.” Dat was mijn introductie op het plein. Zo was ik gelijk bekend bij iedereen op het plein.
Ik ben daarna naar de bewoners toegegaan. De vrouwelijke helft van het echtpaar wist wie er actief waren, welke
kampen er waren en wie daar de voormannen en -vrouwen waren. Ik vroeg hun wat zij precies wilden. Unaniem
was het antwoord dat de speeltuin nodig opgeknapt moest worden. Er woonden veel kleine kinderen.
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Met die informatie ben ik naar de gemeente gegaan. De gemeente wilde graag investeren in een nieuwe speeltuin. Deze kwam er in samenwerking met de bewoners, de gemeente, de woningcorporatie en de bewonersorganisatie. De gemeente had wel één voorwaarde: tijdens oud en nieuw mocht er niet vernield worden!
De speeltuin is tijdens de jaarwisseling heel gebleven. Wel zijn op de parkeerplaats een paar vuilcontainers in de
fik gegaan. Het jaar daarop moesten alle containers tijdens oud en nieuw binnengezet worden.’
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6. Inspireren vergt ruimte, rust en vertrouwen
“Mijn mooiste tijd als opbouwwerkster? Ja, dat was toen ik in 2019 het bestuur van een stichting financieel kon

omschrijft een zelforganisatie als een proces waarin mensen elkaar vinden rondom een idee, een initiatief, ideaal

adviseren. De bewuste stichting bestond uit vrijwilligers die tuinen van wijkbewoners onderhield. Ik kwam terecht

of belang. Wanneer er in die zelforganisatie ruimte, creativiteit en vertrouwen zijn, zo stelt Boutellier, leidt dat tot

in een sfeer van wantrouwen. De stichting ontving een forse subsidie van de woningbouwvereniging. Ik ontdekte

spontane initiatieven die zich vanzelf ontwikkelen.32 Daarvoor moet wel een inspirator aanwezig zijn: bij uitstek

al snel dat een bestuurslid daar zichzelf mee verrijkte. Toen ik dat aan de kaak had gesteld en het bestuurslid het

een rol die jij als opbouwwerker op je kunt nemen.

veld had geruimd, ontstond er vertrouwen in mij en ruimte voor mijn ideeën. Ik heb hen kunnen winnen voor een
verdienmodel dat hen minder afhankelijk zou maken van subsidie. De stichting werd een echt bedrijf, waar we

Leren en reflecteren

met z’n allen erg trots op waren.”
Inspiratie heeft ruimte nodig, maar biedt óók ruimte en mogelijkheden tot vernieuwing. Zo zullen bewoners met
Veel mensen krijgen nóg kippenvel van de inspirerende woorden die Barack Obama – ooit

wie je een buurthuis of een andere zelforganisatie hebt opgezet, door jouw inspirerende optreden de ruimte

gestart als community builder in de arme buurten van Chicago – steeds weer terug liet

voelen om de eigen competenties verder te ontwikkelen. Weten zij nog niet waar hun kwaliteiten liggen, dan

komen tijdens zijn verkiezingscampagne in 2008. Yes, we can. Er is meer mogelijk dan je

krijgen ze van jou alle gelegenheid om via trial and error daarnaar op zoek te gaan. Om te leren van hun fouten.

denkt, als je jezelf en anderen kunt inspireren. Zo kun je ook als opbouwwerker de inspira-

Zo’n kwetsbaar proces van reflectie vereist een opbouwwerker die met empathie de gemaakte fouten aankaart

tor zijn van mensen die zelf niet zo gemakkelijk in beweging komen. Inspireren is aanzetten

en evalueert. Die stimuleert en inspireert om verder in beweging te komen. Het initiatief van dit continu en al

tot bewegen. Inspiratie kan het verschil maken in een vastgeroeste situatie. Daardoor ont-

doende leren laat je aan de buurtbewoner zelf. Ook in dit opzicht weet je wanneer je op je handen moet zitten.

staan nieuwe ideeën en nieuwe vormen; mensen voelen zich meer met elkaar verbonden.
Waar je je inspiratie aan ontleend, kan heel verschillend zijn. Overtuigingen, ervaringen,

Als het gaat om de ontwikkeling van competenties die nodig zijn voor een zelforganisatie wordt nogal snel geke-

theorieën, ze kunnen rijke bronnen van inspiratie zijn, óók in het opbouwwerk. Om geïnspi-

ken welke cursusaanbod er daarvoor is. Te snel, vindt deze opbouwwerker die veel ervaring heeft opgedaan in het

reerd te raken, om activerend en ondersteunend aan de slag te gaan, zijn vertrouwen, rust

opbouwen van zelforganisaties.

en ruimte nodig. En een aantal inspirerende mensen om je heen.

Bronnen van gemeenschappelijkheid
Wanneer je als opbouwwerker inspirerend aanwezig wilt zijn, ga je samen met de wijkbewoners op zoek naar de
juiste initiatieven of plannen voor die wijk. Wat past bij de wijk? Wat hebben de wijkbewoners nodig? Vervolgens probeer je daarvoor draagkracht te vinden. In die zoektocht ben je misschien geneigd vooral te kijken naar
de verschillen tussen wijkbewoners. Om die verschillen te zien als obstakels voor draagkracht. Maar volgens de

42

van geboorte Iraanse antropologe Halleh Ghorashi is dat een heilloze weg. Zij benadrukt het belang om ervoor
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te zorgen dat mensen meer oog krijgen voor wat hen verbindt, om die verbinding als bron van samenwerking te
benutten.
In je inspirerende aanwezigheid ga je daarom bewust op zoek naar bronnen van gemeenschappelijkheid in de
buurt. Als je die hebt gevonden, ontstaat er bij de buurtbewoners als vanzelf betrokkenheid die het ontwikkelen
en stimuleren van kleine waarden en deugden waarborgt. Er ontstaat zo ook ruimte om te werken aan verbondenheid én verscheidenheid.

31

Je moffelt de verschillen niet weg, maar je past ze in in het plan dat je samen met

‘In een buurthuis is een goed bestuur belangrijk, maar ook een gastvrije uitstraling. Besturen kan je leren. Training
on the job, zeg maar. Dat mensen willen leren is voor mij veel belangrijker dan dat ze kunnen leren. Ik zit niet te

de bewoners uitwerkt.

wachten op buurtbewoners die met heel veel diploma’s aan komen zetten en zeggen dat ze wel een bestuurlijke

We zoomen even in op het buurthuis. Wanneer wijkbewoners zo’n vorm van zelforganisatie willen, is ook daar

functie willen hebben. Geef mij maar de mensen die al doende willen leren. Die openstaan voor de feedback van

jouw inspirerende aanwezigheid relevant in het zoeken naar samenhang en verbinding waarop een zelforgani-

anderen.

satie is gefundeerd. Hans Boutellier, hoogleraar aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit,
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H. Ghorashi, ‘Fixatie op verschil biedt geen perspectief voor de toekomst’. In: J.H. Gerards (red.), Gelijke behandeling, oordelen en commentaar.
Utrecht, 2008, p. 253.
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H. Boutellier, Condities voor zelforganisatie. Utrecht, 2012, p. 12.

Wij hadden in het begin twee vrouwelijke vrijwilligers die de rol van gastvrouw op zich hadden genomen en ook

waren gebracht, durfden zij voor de dag te komen met hun eigen kennis en kwaliteiten. Toen dat het gewenste

de activiteiten coördineerden. Toen bleek dat vrijwilligers het begrip ‘gastvrij’ op verschillende manieren invulden.

resultaat opleverde, zaten ze te glunderen als kleine kinderen.”

Ik zag dat als een kans om inspirerend, creatief en gezellig met hen te sparren over gastvrijheid. Ik had hen ook
een cursus kunnen aanbieden. Maar veel vrijwilligers hebben helemaal geen trek in een cursus. Die raken veel

Deze opbouwwerkster kreeg autoriteitsgevoelige bestuursleden in beweging door hen te inspireren en hen te

meer bevlogen door zo’n training on the job. “We doen het gewoon samen en leren van elkaar,” zeggen ze dan

wijzen op hun eigen kwaliteiten. Maar inspiratie hoeft niet altijd te leiden tot grote ideeën. Zo stimuleerde een

tegen mij.’

opbouwwerker oude wijkbewoners om mee te doen aan een dansproject in het buurthuis. Hij kreeg hen letterlijk
én figuurlijk in beweging.

Wanneer je de vrijwilligers op een inspirerende manier de ruimte geeft om op hun eigen manier te werken aan
hun competenties, ontstaat het belangrijke gevoel van eigenaarschap. Wel vereist deze vorm van ondersteuning
veel tijd. Je zult daarvoor veel in de wijk aanwezig moeten zijn om waar nodig te evalueren en samen met de
vrijwilligers te reflecteren.

In beweging
Jouw inspiratie en beïnvloeding kunnen leiden tot betere onderlinge verhoudingen. Die maken het makkelijker
om te werken aan gemeenschappelijke doelen en om ruimte te geven aan reflectie. In die sfeer kunnen initiatiefnemers en aanhakers met elkaar in gesprek gaan en van elkaar leren. Op deze manier kan heel concreet gewerkt
worden aan samenlevingsopbouw, dé kerntaak van het opbouwwerk.
“De missie van samenlevingsopbouw is het onwaarschijnlijke waarschijnlijk maken,” zei Justus Uitermark in 2012
op de conferentie Samenleving Nieuwe Stijl. Hebben wijkbewoners jouw inspirerende rol daar echt bij nodig?
Zeker wel. Want als opbouwwerker ben jij namelijk degene die het overzicht heeft, die kennis en ervaring heeft
opgebouwd, die rust en ruimte kan creëren en die kan werken aan vertrouwen. Kortom, jij legt de voedingsbo-

‘Dat dansproject had ik samen met de gemeente opgezet. Het was bedoeld voor mensen die niet zo vaak meer in

dem om vervolgens met je inspirerende ideeën mensen in beweging te zetten. Als zij ervaren dat ze de ruimte en

beweging kwamen. Die alleen nog maar konden dromen over wervelende dansavonden uit hun jeugd. We hebben

het vertrouwen krijgen om eigen meningen te ontwikkelen en eigen kennis en kwaliteiten in te zetten, raken zij

hen zover kunnen krijgen dat ze kwamen. De ouderen werden uitgenodigd om rustig maar met passie te bewegen.

zelf ook geïnspireerd en durven zij het initiatief over te pakken.

Het was prachtig om te zien hoe zij een danspartner zochten om vervolgens samen de dansvloer op te gaan. Door
dit project leerden bezoekers en vrijwilligers elkaar op een heel andere wijze kennen.’

‘In de stichting die wilde uitgroeien tot een echt bedrijf, was een mooie samenwerking ontstaan. Met mij als
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opbouwwerkster, maar ook tussen de leden onderling. Het was echt een goeie club, een mengeling van allerlei
soorten mensen, autochtoon en allochtoon. Om daar als vrouw tussen te komen, koos ik ervoor om ook gewoon
de wc’s schoon te maken. Ik maakte geintjes met de mannen over een kalender met allemaal pin-ups.
Voor het bestuur van de stichting had ik een verdienmodel ontwikkeld waar ze helemaal enthousiast van werden.
Dat model zou hen onafhankelijk maken van subsidies. Ik inspireerde hen om in gesprek te gaan met de wethouder over de toekomst van de stichting. De mannen die stoer deden over hun pin-ups bleken heel autoriteitsgevoelig te zijn. In gesprek gaan met de wethouder? Wij …?
Nou dat is echt iets voor mij. “Hey,” zei ik, “de wethouder heeft jullie nodig, hoor. Jullie zijn voor hem een voorbeeldclub.” Ze raakten vertrouwd met het idee en wilden die gesprekken wel aangaan. Toen we de eerste keer bij
de wethouder zaten, waren de bestuursleden nog heel zenuwachtig. Ik heb hen geïntroduceerd en de weg een
beetje geplaveid. Achteraf vonden de bestuursleden mijn optreden best brutaal. Maar nadat zij door mij in positie
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7. De organisator van tegenspraak
‘Mijn mooiste ervaring als opbouwwerkster in de wijk? Nou, dat is heel duidelijk. We hebben het voor elkaar gekregen dat het buurthuis niet is wegbe-

Scherpe analyse nodig

zuinigd. Toen ik hoorde dat de gemeente van plan was om het buurthuis te
sluiten, heb ik de buurtbewoners daarover geïnformeerd. We hebben samen

In het organiseren van de tegenspraak heb je als opbouwwerker vooral de belangen van de minder mondige

gekeken wat mogelijk was om dit te voorkomen. Overal in de buurt zijn flyers

burger op het oog. In een politieke context, waarin partijpolitiek nogal eens zwaarder weegt dan burgerbelang,

opgehangen waarin we vroegen actie te voeren tegen de voorgenomen

is het de bedoeling om juist die mensen een stem te geven. Om hen de ruimte te geven hun eigen tegenspraak

sluiting. Het leuke was dat de actiebereidheid onder kinderen en jongeren

te organiseren. Je zorgt voor het verminderen van ongelijkheid door de wijkbewoners te ondersteunen bij in-

zo groot was. We hebben hen op drie woensdagmiddagen geleerd om hun

spraakprocessen. Een branieschopper? Die delft dan al gauw het onderspit. Ondersteunen bij inspraakprocessen

wensen te formuleren en om die op een respectvolle manier met de wethou-

betekent namelijk dat je de politieke arena binnen loopt. De plek waar raadsleden, wethouders en plaatselijke

der te bespreken. Op een middag hebben we met hen een actieplan gemaakt.

lobbyisten elkaar de loef proberen af te steken. Daar wordt tact gevraagd, geen branie. Strategisch inzicht, geen

Vervolgens hebben we de wethouder uitgenodigd voor een dialoogbijeen-

impulsiviteit. Als opbouwwerker probeer je de juiste partijen voor jou en voor de wijkbewoners te winnen. Wil je

komst. Daar hebben de kinderen en jongeren het woord gevoerd op een heel

dus ook helemaal niet betrokken raken bij allerlei politieke spelletjes. In de volgende casus wordt duidelijk wat dit

respectvolle manier. Werd het even te heftig, dan probeerde ik hen te sussen.

van jou als opbouwwerker vraagt.

Zij hebben de wethouder proberen te overtuigen dat het buurthuis open
moest blijven. Aan het eind van de bijeenkomst kreeg de wethouder een compliment, omdat hij toch maar het

‘Ik heb als opbouwwerker een tijdje te maken gehad met een zelforganisatie die subsidie wilde hebben van de

lef had getoond om naar het hol van de leeuw te komen. Mijn directeur en manager waren niet blij met de actie.

gemeentelijke overheid. Jammer genoeg voerde de gemeente geen consistent welzijnsbeleid. Stel je voor dat je

Ze zeiden dat de gemeente moest bezuinigen op stenen of op mensen. Als het buurthuis openbleef, zou dat dus

te maken hebt met twee wethouders. De ene vindt dat zelforganisaties buurthuizen moeten kunnen exploiteren

consequenties hebben voor het personeelsbestand. Uiteindelijk is het buurthuis gebleven.’

zonder subsidie. Als wijkbewoners maar genoeg participeren, komt die exploitatie in zijn ogen helemaal goed.
Vraag je deze wethouder om subsidie, dan ben je aan het verkeerde adres. Ga eerst maar eens even kijken of er
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Als je deze ervaring leest, zou je denken dat jij als opbouwwerker – in de taal van de wijk – een echte lefgozer

wel genoeg mensen betrokken zijn bij dat buurthuis …! Zo wil hij de buurthuizen helemaal ‘teruggeven’ aan de

moet zijn. Toch dekt die uitdrukking de lading van je werk niet. Want ben je een lefgozer, dan ga je impulsief te

bewoners. Zij delen de lusten maar ook de lasten.

werk. Met de nodige branie. De opbouwwerker kent dat impulsieve braniegedrag helemaal niet. Als jij vindt dat

In diezelfde gemeente heeft een collega-wethouder de buurthuizen van de toekomst in zijn portefeuille. Om in

er wat gedaan moet worden in het kader van samenlevingsopbouw – bijvoorbeeld ageren tegen de sluiting van

de toekomst nog buurthuizen te hebben, moeten ze zo nu en dan worden vernieuwd. Deze wethouder is daarom

een buurthuis – doordenk je heel bewust de stappen die daarvoor genomen moeten worden. Je organiseert tac-

geneigd om zelforganisaties wel te subsidiëren voor bijvoorbeeld broodnodige verbouwingen.

tisch en strategisch tegenspraak als dat nodig blijkt te zijn. Daarmee ondersteun je enerzijds de bewoners in de

Als opbouwwerker moet jij dan de wijkbewoners wegwijs maken in dit krachtenveld. Moet je hen vervolgens

onderhandelingen met de overheid of organisaties (de systeemwereld) en anderzijds leer je die bewoners hoe zij

ondersteunen in het gesprek met de politiek. Moet je tegenspraak durven organiseren.

op een gepaste manier hun kritische houding richting gemeente en organisaties kunnen tonen. Hoe zij met die

De situatie kan voor jou nog uitdagender worden wanneer je daarnaast te maken krijgt met bewonersorganisa-

systeemwereld de discussie zo effectief mogelijk kunnen aangaan.

ties die het grondig met elkaar oneens zijn over de meest effectieve aanpak. In zo’n complexe situatie tegenspraak

Overigens denk je als opbouwwerker strategisch wanneer je let op ontwikkelingen op de lange termijn. Je onder-

organiseren betekent dat je een scherpe analyse van de situatie kunt maken. Hoe liggen de machtsverhoudingen?

steunt bewoners om op de kortere termijn tactisch te handelen. Als opbouwwerker ondersteun je daadkrachtig

Bij welke wethouder sta je op de stoep om de belangen van de wijkbewoners voor het voetlicht te brengen? Te-

initiatieven, totdat de wijkbewoners zelf de regie kunnen overnemen. Jij bent er om hen steeds zelfredzamer te

genspraak organiseren is iets anders dan ruzie schoppen. De wethouder, zijn ambtenaren én de bewoners moeten

maken. Zo nemen ze jou steeds meer werk uit handen. Prima. Een van de laatste dingen die zij jou uit handen

zich steeds respectvol behandeld voelen. Dat is een hele uitdaging.’

durven nemen, is vaak het organiseren van tegenspraak. Wanneer het aankomt op het voeren van een kritische
dialoog met de gemeente of met andere organisaties, zullen zelforganisaties bijvoorbeeld vaak vragen om weer

Het is van het grootste belang dat jij als opbouwwerker de vrijheid krijgt om tegenspraak te organiseren. Te vaak

even ‘van je bankje af te komen’. “We kunnen inmiddels heel veel dingen alleen, maar dáár hebben we hulp bij

zien we dat een gemeente heel concreet voorschrijft hoe het resultaat van de opbouwwerker eruit moet zien

nodig,” zeggen ze dan.

en binnen welke termijn dat resultaat behaald moet worden. In zo’n situatie is het lastig om de belangen van
de wijkbewoners voorop te stellen en om op een goede manier een zelforganisatie te ondersteunen. Om een
opbouwwerker te citeren:
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op, werken de wethouder zachtjes de wijk uit en blokkeren hem later de toegang wanneer hij de opvang officieel
‘Tegenwoordig is je vrijheid als opbouwwerker zeer ingeperkt. Vaak wordt van jou verwacht dat je keurig netjes

wil openen. Je ziet hoe gemakkelijk de intentie om bruggen te bouwen kan evolueren in tegenspraak organiseren.

aan het lijntje van de gemeente loopt. Maar ze zeggen ook, dat je je als opbouwwerker meer moet laten horen

Beide elementen zijn verweven met jouw werk.

in het publieke debat. Prima, maar dan moet er wel een organisatie achter je staan die je steunt. Dat moet dan

Opbouwwerk ondersteunt een heel kleinschalige vorm van democratie. In een democratie mag je tégen iets zijn.

vooral een organisatie zijn waarin professionals samen intervisietrajecten volgen en waarin je het professioneel

Mag je tegenspráák organiseren. Maar in de realiteit wordt het de opbouwwerker nogal eens kwalijk genomen

handelen van elkaar kan bespreken en beoordelen.’

wanneer hij wijkbewoners ondersteunt en begeleidt in hun tegenspraak. Jij mag dan als opbouwwerker duizend
keer de wijkbewoners ondersteunen, maar een gemeenteambtenaar – ergens toch jouw collega – verwacht van

Alertheid overbrengen

jou wel dat je het voor hem opneemt als de gemoederen verhit raken in de tegenspraak. Want dan gaat de tegenspreker wel heel erg op een tegenstander lijken. En een tegenstander wekt een sense of urgence. Die moet je

Als opbouwwerker ben je alert op wat er om je heen gebeurt. Hé, is de gemeente van plan om een vrijwilligersco-

bestrijden. In zo’n situatie zijn de verwachtingen van een gemeenteambtenaar moeilijk te rijmen met jouw inzet

ördinator aan te stellen in het buurthuis? Zogezegd om de zelforganisatie tegemoet te komen? Maar waar blijft

als opbouwwerker. Dat blijkt ook uit onderstaand verhaal.

dan nog de zelfregie van de wijkbewoners? Dat kan toch niet …?!
‘Ik was aanwezig bij een stadsdeelgesprek. Alle actieve bewonersgroepen kunnen daar meepraten over het jaarOmdat je de belangen van die bewoners dient, breng je die alertheid op hen over. Organiseer je tegenspraak.

plan van de gemeente. Als opbouwwerker ondersteunde ik tijdens het gesprek meerdere bewonersgroepen. Zo

Want het kan niet zijn dat de gemeente aan de ene kant zegt dat participatie van bewoners zo belangrijk is en

had ik het gesprek voorbereid met het bestuur van een zelforganisatie. Tegelijkertijd ondersteunde ik daar ook de

dat diezelfde gemeente een vinger in de pap van een zelforganisatie wil krijgen door daar een coördinator aan te

jongerengroep. Die gedroegen zich zoals jongeren zich gedragen: petjes op, append op hun smartphone. Ik merkte

stellen! Misschien vinden de wijkbewoners het wel prima: mooi, extra handen. Maar de ontwikkeling past niet

al gauw dat de ambtenaar zich daaraan ergerde.

bij de zelfregie van bewoners. En dan bescherm je de bewoners ook

Intussen deden de bestuursleden hun verhaal. De ambtenaar reageerde positief op hun wensen. Toen wilden de

een beetje tegen zichzelf door jouw alertheid op hen over te brengen

jongeren hun verhaal doen. Zij hadden zich ook goed voorbereid. Maar de ambtenaar snoerde hen de mond. Vol-

en door met hen tegenspraak te organiseren.

gens hem was dit niet het moment voor een gesprek. Daarin liet hij vooral zijn irritatie blijken die zich tijdens deze
inspraaksessie in hem had opgebouwd. Terwijl de jongeren niets verkeerd hadden gezegd of gedaan.
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Als je tegenspraak organiseert, doe je dat vanuit de visie dat jij er

Toen zij zo werden weggezet, ventileerden ze nogal luidruchtig hun ongenoegen daarover. De ambtenaar raakte

voor de burger bent die minder gepokt en gemazeld is in de politieke

hierdoor nog sterker geïrriteerd en liet weten dat hij op deze manier helemaal niet met hen wilde praten.

arena of – nog iets breder – in de systeemwereld van overheid en

De jongeren op hun beurt zeiden dat deze gang van zaken geen uitzondering was. Dat er nooit naar hen werd

organisaties. Jouw tegenspraak kun je altijd verantwoorden vanuit

geluisterd.

die overtuiging. Je laat de wijkbewoners inzien dat jij graag hun ge-

Achteraf werd ik aangesproken door de gemeenteambtenaar. Hij vroeg mij waarom ik die jongeren niet tot stilte

meenschappelijk belang dient. Dat de samenwerking tussen burgers

had gemaand. Dat had hij toch minstens van mij verwacht. En als ze weer eens kwamen, moesten ze toch meer

daarom heel belangrijk is. En dat in die samenwerking op een goede

respect tonen voor de gemeente.

manier tegenspraak te organiseren valt.

Ik heb hem geantwoord dat ik het inhoudelijk helemaal eens was met de jongeren. Dat het stadsdeelgesprek voor
hen de gelegenheid was om hun mening kenbaar te maken, maar dat zij daarin zeker niet serieus waren geno-

Kleinschalige vorm van democratie

men. Ik vertelde hem ook dat ik de jongeren ondersteun, maar niet in mijn macht heb.
De ambtenaar zei toen: “Ja, en jij zat daar maar met je petje en deed helemaal niets om mij bij te staan.”

Ik kom nog even terug op het verhaal dat je in hoofdstuk 5 hebt gelezen. Het verhaal van de opbouwwerkster die
met verschillende vrouwengroepen de vestiging van een drugsgebruikersopvang in de wijk probeert te verhin-

Als opbouwwerker krijg je heel veel rollen toebedeeld. Dit boek laat daar een aantal van zien. Het vergt veel om

deren. Dat lukt niet. Een gemeentelijke campagne overstemt haar geluid. Die campagne komt met heel andere

op het juiste moment een rol op te pakken. Jouw optreden staat of valt met de ruimte die je daarin geboden

argumenten, waardoor de wijkbewoners niet meer weten wie zij moeten geloven.

krijgt. Ruimte om misverstanden te bespreken, ongelijkheid aan de orde te stellen. Om overheid en/of bewoners

De opbouwwerkster probeert hier dapper een brug te slaan tussen de wijkbewoners en de gemeente. En als dat

vrijmoedig tegen te spreken. Die ruimte kan de gemeente jou geven door vertrouwen te hebben in jouw profes-

niet lukt, organiseert zij tegenspraak in de vrouwengroepen die zij begeleidt. Zij komen in actie, gaan de straat

sionele handelen. Oók als jij je om professionele redenen niet altijd kunt houden aan protocollen en bureaucrati-
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sche richtlijnen. Als je die ruimte niet krijgt, dreigt jouw opbouwwerk te veel op te schuiven richting de systeem-

in je dialogisch werken niet oeverloos doorgaan als beslissingen lastig genomen kunnen worden. Dat zou alleen

wereld van overheid en welzijnsorganisaties.

maar conflictstof opleveren. In plaats daarvan probeer je met z’n allen duidelijke waarden en regels te stellen
en die ook te handhaven. Dat vergt niet alleen flexibiliteit maar vooral het vermogen om te reflecteren op wat

Dialogisch werken

anderen belangrijk vinden.

Hoe zorg jij ervoor dat tegenspraak er mag zijn? Dat die niet als angstig of bedreigend wordt gezien? In de

Een andere onderzoeker heeft dat laatste streven heel mooi verwoord:

literatuur wordt als antwoord op die vraag vooral waarde gehecht aan het dialogisch werken. Voorop staat, dat
‘In een diepgaande interculturele ontmoeting zal de eigen waarheid en het eigen oordeel tijdelijk worden op-

we mensen dienen te erkennen als zelfsturende wezens. Dat maakt het makkelijker om te werken aan gemeen-

geschort. We kunnen niet naar de ander luisteren zonder tijdelijk achter onze eigen overtuiging vraagtekens te
zetten. Dit betekent niet dat we aan onze eigen ideeën gaan twijfelen, maar wel dat we een aanzet willen geven
tot een gemeenschappelijke ruimte, een tijdelijke ruimte om te kunnen luisteren, te horen en de ander te naderen.
Deze betrokkenheid van burgers waarborgt het ontwikkelen en stimuleren van burgerlijke deugden en geeft
ruimte om te werken aan verbondenheid en verscheidenheid.’34
Met deze houding kan de opbouwwerker conflicten aan. Hij zal niet direct op de ketting springen. Hij loopt er
niet voor weg. Hij is in staat om tegenspraak te organiseren en bruggen te bouwen. Op deze manier werk je aan
waarden, ben je constructief bezig met het weven van de samenleving.

In de kunst van het ontmoeten zet je mensen in hun kracht
Je neemt je post in het kraaiennest in en hebt zicht op de horizon

schappelijke doelen. Het maakt het lastiger om zomaar iemand als ‘lastig’ en ‘luidruchtig’ weg te zetten in een

Den Haag

gesprek. Wanneer die erkenning er is van de mens als een zelfsturend wezen, moet je dus leren omgaan met

november 2019

verschillen. Om betekenis te geven aan die verschillen is reflectie nodig.
Mensen besluiten om een bepaalde richting in te gaan op basis van waarden en normen. Daar is niks mis mee.
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Wel wanneer we naast die richting geen andere richtingen meer willen zien. Om dat te voorkomen, is dialogisch
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werken een houding die de opbouwwerker én de gemeenteambtenaar én de wethouder op het lijf geschreven
zou moeten staan. In de praktijk valt dat nogal eens tegen.
Als we aan dialoog denken, hebben we een beeld voor ogen van een open gesprek. Maar dialogisch werken
omvat veel meer dan een bepaalde manier van gespreksvoering. We geven een paar kenmerken van dit dialogisch
werken zoals de onderzoeker G. Donkers die heeft geformuleerd.33
Wil je dialogisch werken, dan zoek je afstemming tussen de verschillende bewonersgroepen op het gebied van
kennis, ervaring en gedrag. Maar dan wel op zo’n manier dat er altijd ruimte blijft voor de zelfregie van de ander.
Dat de eigen autonomie van die ander wordt bewaard en gerealiseerd. Wil je dialogisch werken, dan creëer je
leersituaties waarin je interculturele bekwaamheden van mensen aanspreekt en versterkt. En ten slotte zul je
33

G. Donkers, Zelfregie terug in het werk, Amsterdam, 2015, p. 237.

34

H. Ghorashi, ‘Fixatie op verschil biedt geen perspectief voor de toekomst’. In: J.H. Gerards (red.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar
2007. Utrecht, 2008, p. 253.

Methodische handreiking
Inleiding

Werken aan collectieve zelfredzaamheid betekent:
• het bouwen aan buurtverbondenheid en sociaal kapitaal;

Jeroen Gradener stelt in het boek De brede basis van het sociaal werk (Spierts e.a. 2017), dat opbouwwerk een

• het zoeken naar en onderzoeken van individuele variabelen die de mate van participatie bepalen;

sociale ontwikkelingsstrategie is. Belangrijk in het vakmanschap van de opbouwwerkers is het ondersteunen van

• het creëren van ruimte en handelingsruimte voor een bewonersinitiatief om tot ontwikkeling te komen;

bewonersinitiatieven en zelforganisaties in een ondernemend en actief buurtleven.

• de mogelijkheid om te kunnen aanhaken zodat er sociale netwerken kunnen ontstaan;
• waardering, erkenning en vertrouwen van de eigen groep en ook van de overheid;

Omdat opbouwwerk in de samenleving sterk meebeweegt met het initiatief dat aanwezig is in de buurt, werkt

• begrenzing: zelforganisatie is niet gebaat bij grenzeloosheid. Conflicten horen erbij. Daarbij is wel een lichte

de opbouwwerker vaak tegelijkertijd langcyclisch en kortcyclisch (methodisch). Veel samenlevingsopbouwpro-

vorm van sturing nodig.

gramma’s kenmerken zich door een doel op langere termijn. Om maar eens wat voorbeelden te noemen: het versterken van de veiligheid in een buurt, het herinrichten van een plein of park of het initiëren van een buurthuis

Benaderingen in het opbouwwerk

in zelfbeheer. Het langcyclische karakter vertaalt zich methodisch in stappen waarin draagvlak, (onder)zoeken,
mobiliseren, ondersteunen, faciliteren en verankeren altijd herkenbaar zijn.

Het opbouwwerk kent een aantal benaderingen die ik hieronder kort wil schetsen. Achtereenvolgens komen aan
de orde: het CLEAR-model, het ACTIE-model en de ABC-methode.

In deze methodische handreiking beschrijf ik twee ontwikkelingsstrategieën die door opbouwwerkers worden
gebruikt: de community development en de sociale actie

CLEAR-model
Het CLEAR-model36 wordt ingezet om collectieve zelfredzaamheid te bevorderen. Het gaat dan om betrokken-

Community Development als sociale ontwikkelingsstrategie

heid en identificatie met de wijk (like to), benodigde organisaties, faciliteiten en netwerken (enabled to), en een
betrokken overheid (asked to en responded to)37 . Het CLEAR-model vormt ook de wetenschappelijke basis voor

Opbouwwerk is een sociale ontwikkelingsstrategie die voortbouwt op de opbouwwerktraditie in de vorm van

het hieronder beschreven ACTIE-model.

community organizing en community development.
Een veelgebruikt begrip in onderzoek over wijkontwikkeling, burgerkracht en zelfregie is ‘collectieve zelfredzaam-

ACTIE-model

heid’. In algemene zin staat dat voor het vermogen van een groep mensen om een bepaald doel te bereiken. In

Bij het ondersteunen van bewonersinitiatieven en zelforganisaties is de belangrijkste vraag voor opbouwwer-

de context van leefbaarheidsproblemen in een buurt betekent collectieve zelfredzaamheid, dat bewoners zich in

kers: hoe kunnen wij aansluiten bij een concreet initiatief en vervolgens passende ondersteuning bieden? Bij het

staat voelen om gezamenlijk bepaalde problemen in de buurt aan te pakken. Dat zij dit zo nodig ook echt (willen)

beantwoorden van deze vraag kan het ACTIE-model helpen.38 Dit model kunnen we zien als een wiel met vijf seg-

doen. Daar zitten verschillende kanten aan.

menten: animo, contacten, toerusting, inbedding en empathie. Het zijn deze vijf factoren die bepalen of burgers

35

in actie komen en of zij een initiatief tot een goed einde kunnen brengen.
ondernemend
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reflexief
sociaal

daadkracht tonen, een ondernemende houding aannemen, alle kennis en vaardigheden
hebben die voor een analyse en een effectieve aanpak nodig zijn

A Animo

motivaties en drijfveren van burgers om hun initiatief gestalte te geven

denken over goed (samen)leven, over je eigen positie en kwaliteiten daarin; het gevoel 		

C Contacten

contacten met buurtgenoten, instanties en organisaties in de buurt

dat je ertoe doet en dat je iets in te brengen hebt

T

Toerusting

de mate waarin de groep burgers beschikt over middelen (geld of natura), tijd en vaardigheden

onderling vertrouwen en solidariteit

I

Inbedding

de manier waarop organisaties zijn ingericht om initiatieven van bewoners te ondersteunen

E

Empathie

het vermogen van de professionals en hun organisaties om zich te verplaatsen in burgers en 		

politiek-institutioneel het vertrouwen hebben dat overheidsinstellingen en de politiek de acties ondersteunen,
daarvoor de ruimte geven of ze op z’n minst serieus nemen.

		

adequaat in te spelen op hun wensen en verwachtingen

Belangrijke aangrijpingspunten om aan collectieve zelfredzaamheid te werken, zijn: de publieke vertrouwdheid,

Let wel: het ACTIE-model is geen stappenplan met een voorgeschreven volgorde. Het maakt niet uit of je als

de wijkreputatie, ernstige problemen in de wijk, de publieke voorzieningen en een uitnodigende overheid.

opbouwwerker bij de A of de E begint. Zolang burgers maar het initiatief nemen.

35

Sampson et al.1997, in Specht en van der Zwaard, Betrokken bewoners en betrouwbare overheid. Rotterdam, 2013.

Lowndes e.a.2006, in Specht en van der Zwaard, Betrokken bewoners en betrouwbare overheid. Rotterdam, 2013.
Specht, M. en J. van der Zwaard, Betrokken bewoners en betrouwbare overheid. Rotterdam, 2013.
38
B. Denters en E. Tonkens e.a., Burgers maken hun Buurt. Den Haag, 2013.
36
37
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ABCD-methode

Sociale Actie als ontwikkelingsstrategie

Een andere opbouwwerkbenadering die zich minder richt op de fysieke buurtkenmerken en die meer focust op
individuele kenmerken en competenties is de Asset-Based Community Development (ABCD)-benadering. De
ABCD-benadering

39

is een capaciteitsgerichte opbouwwerkbenadering.
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Een andere ontwikkelingsstrategie van het opbouwwerk is de Sociale Actie. Daarbij gaat het om het mobiliseren
van een groep mensen die zichzelf organiseren op basis van bepaalde belangen. Sociale actie kan onder andere
tot doel hebben systematische oorzaken van sociale achterstand of kwetsbaarheid en afhankelijkheid weg te

Belangrijk in deze methode zijn:

nemen. Dit geeft het opbouwwerk een politieke en normatieve betekenis. Daardoor moet je als opbouwwerker

• de empowerment van individuele burgers;

die politieke en normatieve dimensie van de sociale vraagstukken bewust kunnen hanteren. Je moet kwesties

• het inventariseren en ontwikkelen van talenten en assets (mapping);

kunnen signaleren, analyseren, agenderen en adresseren.

• het versterken van onderlinge netwerken;
• het ontplooien en mobiliseren van steun voor gezamenlijke activiteiten die bijdragen aan bewonersdoelen.

Bouwstenen Sociale Actie

Het gaat om concreetheid en gemeenschappelijkheid, om het delen van verhalen en het creëren van ontmoe-

De bouwstenen van de Sociale Actie ontleen ik aan de mensenrechtenbenadering van onder andere

tingen. Om deze te verbinden met systematische en institutionele kwesties. Kortom, De ABCD-methode is een

S. Nachtergaele en D. Reynaert (2018)41 en aan Margot Scholte die in de Marie Kamphuis-lezing (2018) de aanpak

opbouwwerkbenadering die slagkracht en organisatiekracht bevordert.

van structurele problemen in het sociale domein beschrijft.42 Het gaat om de volgende bouwstenen:

De ABCD-benadering bestaat uit vijf fasen:
• Leefwereldgericht
Fase 1 Kwartier maken

Opbouwwerkers gaan met buurtbewoners, lokale organisaties en andere

het in beeld brengen van de subjectieve ervaringen, betekenissen en interpretatiekaders van burgers over hun

		

betrokkenen in gesprek over vraagstukken.

fysieke en sociale wereld.

Fase 2 Sleutelfiguren

Opbouwwerkers benaderen de sleutelfiguren. Zij zijn belangrijk door hun brede

benaderen
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netwerk in de wijk. Zij krijgen een grondige scholing aangeboden in draagvlak		

• Systeemwereldgericht
het beïnvloeden van instituties en voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van mensenrechten.

vergroting, netwerkvorming en lokaal leiderschap.

Fase 3 Community mapping De talenten en capaciteiten van de wijkbewoners worden in kaart gebracht.

Het gaat dan om het bevorderen van toegankelijkheid en het bestrijden van bureaucratische procedures en 		

Fase 4 Aan de slag

Er worden kleine buurtondernemingen gecreëerd, waarin vaak workshops

logica’s.

		

worden gehouden. Daarin wordt de kennis gedeeld die nodig is om eigen

		

projecten en buurtbedrijven op te zetten. Tegelijk stimuleren opbouwwerkers

• Participatief handelen

		

kleine campagnes die altijd tijdelijk zijn. Deze fase mobiliseert energie,

het bevorderen van medezeggenschap en actorschap over de wijze waarop kwesties van menselijke

		

samenwerking, humor en focus. Het gaat altijd om zaken die in de directe

waardigheid en sociale rechtvaardigheid gedefinieerd worden en hoe deze aangepakt kunnen worden.

		

leefwereld van bewoners spelen en die direct merkbaar en relevant zijn

		

(vergelijkbaar met de Opzoomer-benadering in Rotterdam).

Fase 5 Verduurzaming

In deze fase van verduurzaming en verankering krijgen de initiatieven een

het bevragen en bestrijden van macht en machtsverhoudingen; het aan de kaak stellen van situaties en

		

duurzame vorm of ze houden op te bestaan. Zo kan een overkoepelende buurtco

oorzaken van ongelijkheid en onrechtvaardigheid.

		

öperatie ontstaan met vele zelfbeheerorganisaties. De wijkeconomie neemt een

Hierbij gaat het enerzijds om politiserend werken met achtergestelde groepen aan bewustwording

		

prominente plaats in.

(politiserend vormingswerk). Professionals zoeken dan samen met de doelgroep welke individuele kwesties 		

• Politiserend handelen

moeten worden gecollectiviseerd tot sociale en dus gedeelde kwesties. Bepaalde problemen worden niet altijd
door iedereen erkend als een probleem. Het kan ervoor zorgen dat er grote verschillen of conflicten ontstaan 		
rond de interpretaties van problemen. Dit vormt tegelijk de kern van het politiserende proces. Het gaat om het
in discussie brengen van verschillende opvattingen over kwesties van sociale rechtvaardigheid.
Margot Scholte benadrukt dat tijdens politiserend handelen ook de eigen aannamen en het eigen handelen 		
39
40

Ontwikkeld door Kretzmann en McKnight.
Zo genoemd door Spierts, Gradener, Van Vliet en Bos (2017).

41
42

S. Nachtergaele, D. Reynaert e.a., Sociaal werk en mensenrechten (2018).
M. Scholte, Op de barricaden?!, over sociaal werk, probleemfiguraties en de aanpak van structurele problemen in het sociaal domein,
Marie Kamphuis-lezing 2018.
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van het sociaal werk ter discussie staat (taalgebruik, vooroordelen, emancipatie van doelgroepen). De vraag die
gesteld wordt, is: reproduceert het sociaal werk ongelijkheid?
Anderzijds werkt men aan belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding door aansluiting te zoeken bij sociale 		
bewegingen met dezelfde visie (vakbonden, cliëntenorganisaties, lotgenotengroepen en politieke partijen.
• Ontgrenzend handelen
het doorbreken van versnippering, verkokering van individualiserende en fragmenterende probleemdefinities.
Het gaat hier om het omzetten van individuele vragen en kwesties in sociale en collectieve kwesties. En het 		
gaat om het verbinden van sociale problemen met de maatschappelijke context.

Sociale Aktie nieuwe stijl
Margot Scholte formuleert in haar Marie Kamphuis-lezing ‘Op de Barricaden?!’ (2018)43, dat Sociale Actie een
interventiestrategie is. Dat het in de basis een universeel model is. Als universeel model vraagt Sociale Actie erom
vooral niet te dogmatisch ingevuld te worden met de mogelijkheden en middelen van de huidige tijd en met de
thema’s van sociaal werk. Denk bij middelen ook aan publieksacties, petities, het bestoken van politieke partijen
en het gebruik van alle sociale media. Het werken aan bewustwordingsprocessen noemt zij ‘invoegen’. Het werken aan beleidsbeïnvloeding en maatschappijhervorming wordt ‘structuraliseren’ genoemd.
Het belang van samenwerking is zeker in het sociale domein groot, omdat veel problematiek onderling verweven
is. Dat betekent ook dat organisaties niet vanuit hun eigen belangen moeten redeneren, maar een problematiek
– in zijn context – centraal moeten stellen.
Als opbouwwerker heb je daarin een belangrijke signalerende rol. Jij bent immers die democratische professional
die vanuit een normatieve visie en op dialogische wijze ontmoetingen creëert. Die de bewoners interactief en
communicatief ondersteunt.
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M. Scholte, Op de barricaden?!, over sociaal werk, probleemfiguraties en de aanpak van structurele problemen in het sociaal domein,
Marie Kamphuis-lezing 2018.

Literatuur
Boutellier H., Condities voor zelforganisatie. Utrecht, 2012.
Boutellier H. en N. Boonstra, Van presentatie tot correctie; een nieuw perspectief op samenlevingsopbouw. Amsterdam, 2009.
Boutellier, H., A. Huygen en E. van Marissing, Condities voor zelforganisatie, Utrecht, 2012.
De Haagse Participatiemaatschappij, uitvoeringsprogramma welzijn 2011-2014. Den Haag, 2011.
Denters, B. E. Tonkens e.a., Burgers maken hun buurt, 2013.
Donkers, G. Veranderen in meervoud; een driedimensionale kijk op sociale veranderkunde. Amsterdam, 2012.
Donkers, G., Zelfregie terug in het werk, Amsterdam, 2015.
Dozy, M., Het is altijd het beroep van de toekomst geweest; beroepsontwikkeling van het opbouwwerk. Zutphen,
2008.
Engbersen, R., ‘Heimwee naar de opbouwwerker’. In: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, april 2019.
Geertsema H, en M. Spierts, Opleidingsprofiel Sociaal werk. Deelprofiel ‘Sociaal werk in de wijk’. Versie 3.0. Zwolle/Amsterdam, 2016.
Gemeente Den Haag, Buurthuis van de toekomst: van idee naar resultaten in de stad, Den Haag, 2014.
Gerrits, F. en P. Vlaar, Competentieprofiel opbouwwerker, Utrecht, 2010.
Ghorashi, H. ‘Fixatie op verschil biedt geen perspectief voor de toekomst’. In: J.H. Gerards (red.), Gelijke behandeling, oordelen en commentaar. Utrecht, 2008.
Kunneman, H., Het belang van moreel kapitaal in zorg en welzijn, Paul Cremers-lezing. Rijswijk, 2012
Nachtergaele, S., D. Reynaert e.a., Sociaal werk en mensenrechten (2018).
Scholte, M., Op de barricaden?!, over sociaal werk, probleemfiguraties en de aanpak van structurele problemen in
het sociaal domein, Marie Kamphuis-lezing 2018.
Sennet, R., The Craftsman, New Haven USA, 2008.
Specht, M. en J. van der Zwaard, De uitvinding van de Leeszaal. Rotterdam, 2015.
Specht, M. en J. van der Zwaard, Betrokken bewoners en betrouwbare overheid. Rotterdam, 2013.
Spierts, M., De stille krachten van de verzorgingsstaat, Amsterdam, 2014.
Spierts, M., De brede basis van het sociaal werk; grondslagen, methoden en praktijken, Bussum, 2017.
Tonkens, E., Het democratisch tekort van de decentralisaties. Essay. Amsterdam, 2016.

58

Tonkens, E., De decentralisaties in het sociaal domein; wie houdt er niet van kakelbont? (essays). Den Haag, 2016.
Tonkens, E., Tussen onderschatten en overvragen; actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk. Amsterdam, 2009, p. 157.
Uitermark, J., Verlangen naar Wikitopia. Oratie uitgesproken aan de Erasmus Universiteit. Rotterdam, 2014.

59

60

Een PODIUM
voor DE OPBOUWWERKER
Een boek als podium. Niet voor de winnaar van een gouden plak. Of voor de voetballer die miljoenen waard is. Nee, een boek als podium voor jou, de opbouwwerker.
Daarin gaat de auteur op een goed leesbare manier in op de vele facetten die het
opbouwwerk rijk is. Op een podium staan de spotlights op je gericht. Ze belichten je
van alle kanten. Zo kijken we in dit boek ook steeds weer naar een ander aspect van
je werk.

Dit boek nodigt uit om je eigen visie op het vak te spiegelen aan wat de auteur erover te vertellen heeft. Misschien herken je dingen. Misschien doe je inspiratie op.

Als opbouwwerker ben je dagelijks bezig met community building. Dat gaat bijna
nooit vanzelf. Oók niet in onze 21e-eeuwse maatschappij die heel optimistisch als
energieke, vitale of participatiesamenleving wordt bestempeld. Hoe kun jij je weg
daarin vinden?
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